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 احملتويات
 اجمللد األول

 الصفحة

 ٢١ ................................، ومعايري األماناألحكام العامة، والتعاريف، والتدريب -اجلزء األول

 ٢٣ ...........................................................األحكام العامة ١-١  الفصل

 ٢٣ ..........................................................لنطاق والتطبيقا ١-١-١ 
 ٢٤ .............................................البضائع اخلطرة احملظور نقلها ٢-١-١ 

 ٢٥ ...............................................التعاريف ووحدات القياس ٢-١  فصلال

 ٢٥ .................................................................لتعاريفا ١-٢-١ 
 ٣٥ ..........................................................دات القياسوح ٢-٢-١ 

 ٣٩ .................................................................التدريب ٣-١  الفصل

 ٤١ ......................................................أحكام معايري األمان ٤-١  الفصل

 ٤١ ...........................................................األحكام العامة ١-٤-١ 
 ٤١ ...............................................التدريب على معايري األمان ٢-٤-١ 
 ٤١ .......................األحكام املتعلقة بالبضائع اخلطرة الشديدة العواقب ٣-٤-١ 

 ٤٥ ..........................................٧األحكام العامة املتعلقة بالرتبة  ٥-١الفصل  

 ٤٥ ..........................................................النطاق والتطبيق ١-٥-١ 
 ٤٧ ...............................................برنامج الوقاية من اإلشعاع ٢-٥-١ 
 ٤٧ ............................................................ضمان النوعية ٣-٥-١ 
 ٤٨ .........................................................الترتيبات اخلاصة ٤-٥-١ 
 ٤٨ .......................املواد املشعة اليت تشتمل على خواص خطرة أخرى ٥-٥-١ 
 ٤٨ .............................................................عدم االمتثال ٦-٥-١ 

 ٥١ ................................................................................ التصنيف-لثايناجلزء ا

 ٥٣ ....................................................................مقدمة ٠-٢  الفصل

 ٥٣ ..............................................................املسؤوليات ٠-٠-٢ 
 ٥٣ ........................................الرتب والشعب وجمموعات التعبئة ١-٠-٢ 
 ٥٥ ...................أرقام األمم املتحدة واألمساء الرمسية املستخدمة يف النقل ٢-٠-٢ 
 ٥٦ ...............................................أسبقيات خصائص املخاطر ٣-٠-٢ 
 ٥٩ ..............................................................نقل العينات ٤-٠-٢ 
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 )تابع( احملتويات
 اجمللد األول

 الصفحة

 ٦١ ..................................................... املتفجرات-١الرتبة  ١-٢  الفصل

 ٦١ ...................................................تعاريف وأحكام عامةال ١-١-٢ 
 ٦٣ .........................................................جمموعات التوافق ٢-١-٢ 
 ٦٥ .......................................................إجراءات التصنيف ٣-١-٢ 

 ٧٧ ....................................................... الغازات-٢الرتبة  ٢-٢  الفصل

 ٧٧ ...................................................التعاريف وأحكام عامة ١-٢-٢ 
ُ لش ا ٢-٢-٢   ٧٧ ................................................................. َ  ع ب 
 ٧٩ ...........................................................خماليط الغازات ٣-٢-٢ 

 ٨١ ................................................ السوائل اللهوبة-٣ة الرتب 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 التلقائي؛ امل املواد الصلبة اللهوبة؛ املواد القابلة لالحتراق-٤لرتبة ا ٤-٢  الفصل
 ٨٥ ............................ملاء  مع ااسهتطلق غازات هلوبة لدى تالم اليت 

 ٨٥ ...................................................التعاريف وأحكام عامة ١-٤-٢ 
 راتـواملتفج،  املواد الصلبة اللهوبة، واملواد الذاتية التفاعل-١-٤الشعبة  ٢-٤-٢ 
 ٨٦ .................................................املرتوعة احلساسيةالصلبة   
 ٩٨ ............................ املواد القابلة لالحتراق التلقائي-٢-٤الشعبة  ٣-٤-٢ 
 ١٠٠ ........ تالمسها مع املاءعند املواد اليت تطلق غازات هلوبة -٣-٤الشعبة  ٤-٤-٢ 
 ١٠٠ .......................................... تصنيف املواد املعدنية العضوية  ٥-٤-٢ 

ِ                             املواد املؤكس دة واألكاسيد الفوقية العضوية-٥الرتبة  ٥-٢  الفصل            .................... ١٠٣ 

 ١٠٣ ...................................................التعاريف وأحكام عامة ١-٥-٢ 
ِ    املواد املؤكس دة-١-٥الشعبة  ٢-٥-٢             ........................................... ١٠٣ 
 ١٠٦ ................................. األكاسيد الفوقية العضوية-٢-٥الشعبة  ٣-٥-٢ 

ّ  املواد السم -٦الرتبة   ٦-٢  الفصل  ١٢٥ ...................................ية واملواد املعدية          

 ١٢٥ .................................................................تعاريفال 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 .................................................................ريفاتعال ١-٧-٢ 
 ١٤٠ .................................................................التصنيف ٢-٧-٢ 



 

-17- 

 )بعتا( احملتويات
 اجمللد األول

 الصفحة
 ١٦٧ ................................................. املواد األكالة-٨الرتبة   ٨-٢  الفصل

 ١٦٧ .................................................................. تعريف ١-٨-٢ 
 ١٦٧ ...................................................تعيني جمموعات التعبئة ٢-٨-٢ 

 ١٦٩ ...................................... مواد وسلع خطرة متنوعة-٩الرتبة  ٩-٢  الفصل

 ١٦٩ ...................................................................تعريف ١-٩-٢ 
 ١٦٩ ......................................................٩تعيني مواد الرتبة  ٢-٩-٢ 
 ١٦٩ ........................)البيئة البحرية(ئة              ّ      ً         املواد اليت تشك ل خطرا  على البي ٣-٩-٢ 

 ١٨١ ............................واألحكام اخلاصة واالستثناءات قائمة البضائع اخلطرة -اجلزء الثالث

 ١٨٣ ................................................................عموميات ١-٣  الفصل

 ١٨٣ ..................................................لنطاق واألحكام العامةا ١-١-٣ 
 ١٨٣ ..........................................االسم الرمسي املستخدم يف النقل ٢-١-٣ 
 ١٨٦ .....................مادة خطرة واحدةعلى املخاليط واحملاليل اليت حتتوي  ٣-١-٣ 

 ١٨٧ .....................................................قائمة البضائع اخلطرة ٢-٣  الفصل

 ١٨٧ ..............................................تنظيم قائمة البضائع اخلطرة ١-٢-٣ 
 ١٨٩ ......................................................املختصرات والرموز ٢-٢-٣ 

 ٣٢١ ..............................أحكام خاصة تطبق على مواد أو سلع معينة ٣-٣  الفصل

 ٣٤٧ ...................................البضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدودة ٤-٣  الفصل

 ٣٤٩ ...................................مستثناةالبضائع اخلطرة املعبأة بكميات  ٥-٣الفصل  

 ٣٤٩ ........................................................الكميات املستثناة ١-٥-٣ 
 ٣٤٩ ..................................................................العبوات ٢-٥-٣ 
 ٣٥٠ .........................................................اختبارات الطرود ٣-٥-٣ 
 ٣٥١ ..............................................وضع العالمات على الطرود ٤-٥-٣ 
                                                                     احلـد األقصى لعدد الطرود يف أي مركبة شحن أو عربة شحن بالسكك              ٥- ٥- ٣ 
    ٣٥٢ ...............................                                   احلديدية أو حاوية شحن متعددة الوسائط  
 ٣٥٢ ................................................................املستندات ٦-٥-٣ 

 ٣٥٣ .............................................................................................لتذييالتا

  )       غ م أ   (                          وغري احملددة على حنو آخر                                               قائمـة األمسـاء الرمسـية  النوعـية         -           التذييل ألف
    ٣٥٥ ......................................................       النقل          املستخدمة يف 

 ٣٧٧ .......................................................مسرد املصطلحات -التذييل باء 

 ٣٩١ ..........................................................................باملواد والسلعدليل أجبدي 
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 )تابع( احملتويات

 اجمللد الثاين

 الصفحة
 ٣ ................................................التعبئة والصهاريج املتعلقة باألحكام -اجلزء الرابع

 ٥ ...... والعبوات الكبرية احلاويات الوسيطة للسوائب مبا يف ذلك استخدام العبوات  ١-٤  الفصل
 ٩٩ ............. للغازاتاويات املتعددة العناصراحل واستخدام الصهاريج النقالة ٢-٤  الفصل

 ١٢٥ ................................................استخدام حاويات السوائب ٣-٤الفصل  

 ١٣١ ................................................................ اإلرسالإجراءات -اجلزء اخلامس 

 ١٣٣ ................................................................أحكام عامة ١-٥فصل  ال
 ١٣٩ ........................................... الوسموضع العالمات وبطاقات  ٢-٥الفصل  
 ١٥١ ........... اخلارجية ووضع العالمات على وحدات النقلاإلعالنوضع لوحات  ٣-٥الفصل  
 ١٥٥ .......................................................................املستندات ٤-٥الفصل  
 ١٦٥ ...................................................................أحكام خاصة ٥-٥الفصل  

  ،                والعبوات الكبرية    ،                                                بـناء العبوات واحلاويات الوسيطة للسوائب                اشـتراطات  -           اجلزء السادس
  ،                   وحاويات السوائب   ،                                      واحلاويات املتعددة العناصر للغازات     ،                    والصـهاريج النقالة    
    ١٦٧ .............................................................                     واالختبارات اليت ختضع هلا  

 ١٦٩ ............)٢-٦خبالف عبوات مواد الشعبة (اشتراطات بناء واختبار العبوات  ١-٦الفصل  

 ت األيروسـول واألوعيةاشتراطات بناء واختبـار أوعيـة الضغط ورذاذا ٢-٦الفصل  
 وخراطيش اخلاليا الوقودية احلاوية لغاز) خراطيش الغاز(الصغرية احلاوية للغاز  
 ١٩٩ ............................................................مسيل قابل لالشتعال 

 ٢٢٥ ٢-٦ الشعبة من الفئة ألف الواردة يف  املعدية واداملاشتراطات بناء واختبار عبوات  ٣-٦الفصل  

 ٢٣٣ ...........................٧د طرود ومواد الرتبة اشتراطات بناء واختبار واعتما ٤-٦الفصل  

 ٢٦٣ ..................................اشتراطات بناء واختبار احلاويات الوسيطة ٥-٦  الفصل

 ٢٩٣ ....................................ةكبريالعبوات اشتراطات بناء واختبار ال ٦-٦  الفصل

            وحاويـات                                                             اشـتراطات تصـميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة          ٧- ٦         الفصل
    ٣٠٥ ......................................................                     الغاز املتعددة العناصر 

 ٣٦٥ ................حاويات السوائباختبار فحص وبناء وو  تصميماشتراطات ٨-٦  الفصل
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 )تابع( احملتويات

 اجمللد الثاين

 الصفحة
    ٣٦٩ ......................................................                              األحكام املتعلقة بعمليات النقل-        السابع    اجلزء

 ٣٧١ ...............النقل األحكام املتعلقة بعمليات النقل باستخدام مجيع وسائط ١-٧  الفصل

 ٣٨٥ ............................................تتعلق بوسائط نقل حمددةأحكام  ٢-٧  الفصل

للطاقـة     الصادرة عن الوكالة الدولية       " املأمون للمواد املشعة        نقل الئحة ال  "رات يف   ـ الفق   أرقامبني  ة ـول املقابل   جد
مبا يف ذلك    ( عشرة للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة             اخلامسة  والطبعة املنقحة    ،)٢٠٠٥ طبعة(الذريـة  

 ٣٨٩ .............................................................................) النموذجية   ئحة التنظيمية  الال



-iii- 

 احملتويات

 اجمللد الثاين

 الصفحة  

 ١ ....................) تابع(الالئحة التنظيمية النموذجية لنقل البضائع اخلطرة : املرفق

 ٣ ..................................... األحكام املتعلقة بالتعبئة والصهاريج -اجلزء الرابع 

 ٥ .وات الكبريةاستخدام العبوات مبا يف ذلك احلاويات الوسيطة للسوائب والعب ١-٤الفصل  

 األحكـام العامة لتعبئة البضائع اخلطرة يف العبوات، مبا فيها احلاويات            ١-١-٤  
 ٥ ...................................الوسيطة للسوائب والعبوات الكبرية   
 ٩ .....................أحكام عامة إضافية الستخدام احلاويات الوسيطة ٢-١-٤  
 ١٠ ..................................أحكام عامة تتعلق بتوجيهات التعبئة ٣-١-٤  
 ١٥ ................................................عبئةقائمة توجيهات الت ٤-١-٤  
 ٨٩ ............................١أحكام خاصة تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة  ٥-١-٤  
 ٩١ ............................٢أحكام خاصة تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة  ٦-١-٤  
 ) ٢-٥الشعبة  (أحكام خاصة تتعلق بعبوات األكاسيد الفوقية العضوية         ٧-١-٤  
 ٩٣ ..................................١-٤واملواد الذاتية التفاعل بالشعبة    
  ٢-٦الشعبة  ( املواد املعدية من الفئة ألف       أحكـام خاصة تتعلق بتعبئة     ٨-١-٤  
 ٩٥ ...................)٢٩٠٠ و٢٨١٤الواردة حتت رقمي األمم املتحدة    
 ٩٥ ..............................٧أحكام خاصة تتعلق بتعبئة مواد الرتبة  ٩-١-٤  

 ٩٩ .......استخدام الصهاريج النقالة واحلاويات املتعددة العناصر للغازات ٢-٤الفصل  

 ٩٩ ٩ إىل ٣ والرتب ١نقالة لنقل مواد الرتبة أحكام عامة الستخدام الصهاريج ال ١-٢-٤  
 ١٠٥ ....أحكام عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسّيلة غري املربدة ٢-٢-٤  
 ١٠٦ .........أحكام عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسيَّلة املربدة ٣-٢-٤  
 ١٠٨ .............عددة العناصر للغازاتأحكام عامة تتعلق باستخدام احلاويات املت ٤-٢-٤  
 ١٠٩ ......................التوجيهات واألحكام اخلاصة املتعلقة بالصهاريج النقالة ٥-٢-٤  

 ١٢٥ ...........................................استخدام حاويات السوائب ٣-٤الفصل  

 ١٢٥ ...........................................................أحكام عامة ١-٣-٤  

  ٣-٤ و ٢-٤أحكـام إضافية تنطبق على البضائع السائبة من الشعب           ٢-٣-٤  
 ١٢٧ ........................................٨ و٧ والرتبتني ٢-٦ و١-٥و   

 ١٣١ ..........................................................إجراءات اإلرسال  -زء اخلامس اجل

 ١٣٣ ...........................................................أحكام عامة ١-٥الفصل  

(A)     GE.07-21665    180907    191107 
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 )تابع( احملتويات

 اجمللد الثاين

 الصفحة  

 ١٣٣ ...............................................التطبيق واألحكام العامة ١-١-٥  
 ١٣٣ ..............................................استخدام العبوات اجملمعة ٢-١-٥  
 ١٣٣ .......................................................العبوات الفارغة ٣-١-٥  
 ١٣٣ ......................................................بوات املختلطةالع ٤-١-٥  
 ١٣٤ ..................................................٧أحكام عامة للرتبة  ٥-١-٥  

 ١٣٩ ......................................وضع العالمات وبطاقات الوسم ٢-٥الفصل  

 ١٣٩ ........................................................وضع العالمات ١-٢-٥  
 ١٤٢ ........................................................بطاقات الوسم ٢-٢-٥  

 ١٥١ ..وضع لوحات اإلعالن اخلارجية ووضع العالمات على وحدات النقل ٣-٥الفصل  

 ١٥١ .......................................وضع لوحات اإلعالن اخلارجية ١-٣-٥  
 ١٥٣ ........................................................وضع العالمات ٢-٣-٥  

 ١٥٥ .............................................................املستندات ٤-٥الفصل  

 ١٥٥ .........................................مستندات نقل البضائع اخلطرة ١-٤-٥  
 ١٦٠ .......................................املركبات/شهادة تعبئة احلاويات ٢-٤-٥  
 ١٦١ ...................................املعلومات املتعلقة مبواجهة الطوارئ ٣-٤-٥  

 ١٦٥ .........................................................أحكام خاصة ٥-٥الفصل  

 ١٦٥ .........................املُعديةأحكام خاصة تنطبق على إرسال املواد  ١-٥-٥  

 ١٦٥ .....................املستندات املتعلقة بوحدات النقل املبخرة ومتييزها ٢-٥-٥  

 اشتراطات بناء العبوات واحلاويات الوسيطة للسوائب، والعبوات        -اجلزء السادس 
 الكـبرية، والصـهاريج الـنقالة، واحلاويـات املتعددة العناصر             
 ١٦٧ ......ضع هلا للغازات، وحاويات السوائب، واالختبارات اليت خت   
 ١٦٩ ..)٢-٦خبالف عبوات مواد الشعبة (اشتراطات بناء واختبار العبوات  ١-٦الفصل  

 ١٦٩ .............................................................عموميات ١-١-٦  
 ١٧٠ ......................................رموز الداللة على أنواع العبوات ٢-١-٦  
 ١٧٣ ........................................................وضع العالمات ٣-١-٦  
 ١٧٦ .............................................اشتراطات تتعلق بالعبوات ٤-١-٦  
 ١٩٠ .............................................اشتراطات اختبار العبوات ٥-١-٦  



 -v- 

 )تابع( حملتوياتا

 اجمللد الثاين

 الصفحة  

 اشـتراطات بناء واختبار أوعية الضغط ورذاذات األيروسول واألوعية          ٢-٦الفصل  
 وخراطيش اخلاليا الوقودية   ) خراطيش الغاز (الصـغرية احلاويـة للغاز         
 ١٩٩ .....................................احلاوية لغاز مسيل قابل لالشتعال   

 ١٩٩ .......................................................اشتراطات عامة ١-٢-٦  
 ٢٠٤ ...............راطات أوعية الضغط اليت حتمل عالمة األمم املتحدةاشت ٢-٢-٦  
 ٢٢٠ .............اشتراطات أوعية الضغط اليت ال حتمل أرقام األمم املتحدة ٣-٢-٦  
 اشـتراطات رذاذات األيروسـول واألوعـية الصـغرية احلاوية للغاز            ٤-٢-٦  
 وخراطيش اخلاليا الوقودية احلاوية لغاز مسيل قابل       ) خراطـيش الغاز  (   
 ٢٢١ ..............................................................لالشتعال   
 اشـتراطات بناء واختبار عبوات املواد املعدية من الفئة ألف الواردة يف         ٣-٦الفصل  
 ٢٢٥ ..........................................................٢-٦الشعبة    
 ٢٢٥ .............................................................عموميات ١-٣-٦  
 ٢٢٥ .........................................االشتراطات املتعلقة بالعبوات ٢-٣-٦  
 ٢٢٥ ...........................................رموز تسمية أنواع العبوات ٣-٣-٦  
 ٢٢٥ ........................................................وضع العالمات ٤-٣-٦  
 ٢٢٧ .........................................اختبارات العبواتاشتراطات  ٥-٣-٦  

 ٢٣٣ ................٧اشتراطات بناء واختبار واعتماد طرود ومواد الرتبة  ٤-٦الفصل  
 ٢٣٣ .............................................................)حمجوزة( ١-٤-٦  
 ٢٣٣ .......................................................اشتراطات عامة ٢-٤-٦  
 ٢٣٤ ................................اشتراطات إضافية للطرود املنقولة جواً ٣-٤-٦  
 ٢٣٤ ............................................اشتراطات للطرود املستثناة ٤-٤-٦  
 ٢٣٤ ...........................................يةاشتراطات للطرود الصناع ٥-٤-٦  
 ٢٣٦ ...............اشتراطات للطرود اليت حتتوي سادس فلوريد اليورانيوم ٦-٤-٦  
 ٢٣٧ .......................................Aاشتراطات للطرود من النوع  ٧-٤-٦  
 ٢٣٩ ...................................B(U)اشتراطات للطرود من النوع  ٨-٤-٦  
 ٢٤١ ...................................B(M)اشتراطات للطرود من النوع  ٩-٤-٦  
 ٢٤١ .....................................(C)اشتراطات للطرود من النوع  ١٠-٤-٦  
 ٢٤٢ .........................ت للطرود اليت حتتوي مواد انشطاريةاشتراطا ١١-٤-٦  
 ٢٤٥ ..............................إجراءات االختبار وإثبات االمتثال عملياً ١٢-٤-٦  
 ٢٤٦ .....اختبار سالمة نظام االحتواء والتدريع وتقدير أمان احلالة احلرجية ١٣-٤-٦  
 ٢٤٦ ................................اهلدف املستخدم يف اختبارات السقوط ١٤-٤-٦  
 ٢٤٦ ..........لى حتّمل ظروف النقل العاديةاختبار إلثبات القدرة عملياً ع ١٥-٤-٦  
 ٢٤٨ .. املصممة للسوائل والغازات(A)اختبارات إضافية للطرود من النوع  ١٦-٤-٦  
 ٢٤٨ ..اختبارات إلثبات القدرة عملياً على حتّمل ظروف احلوادث يف النقل ١٧-٤-٦  



-vi- 

 )تابع( احملتويات

 اجمللد الثاين

 الصفحة  

  من الطرود اليت حتتوي B(M) وB(U)عزز للنوعني اختبار الغمر املائي امل ١٨-٤-٦  
 ٢٤٩ .............................(C) والطرود من النوع A2 105أكثر من    
 ٢٤٩ .................اختبار تسرب املاء للطرود اليت حتتوي مواد انشطارية ١٩-٤-٦  
 ٢٥٠ ......................................(C)اختبارات للطرود من النوع  ٢٠-٤-٦  
 ٢٥١ ............وماختبار للعبوات املصممة الحتواء سادس فلوريد اليوراني ٢١-٤-٦  
 ٢٥١ .............................اعتماد تصاميم الطرود واملواد اليت حتتويها ٢٢-٤-٦  
 ٢٥١ ...................................طلبات واعتمادات نقل املواد املشعة ٢٣-٤-٦  
 ٢٦١ .......................................٧ترتيبات انتقالية تتعلق بالرتبة  ٢٤-٤-٦  
 ٢٦٣ ............................اشتراطات بناء واختبار احلاويات الوسيطة ٥-٦الفصل  
 ٢٦٣ .......................................................اشتراطات عامة ١-٥-٦  
 ٢٦٦ ........................................................الماتوضع الع ٢-٥-٦  
 ٢٦٩ .......................................................اشتراطات البناء ٣-٥-٦  
 ٢٧٠ .................................االختبار وإصدار الشهادات والفحص ٤-٥-٦  
 ٢٧٢ .................................اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة ٥-٥-٦  
 ٢٨١ ..................................اشتراطات اختبار احلاويات الوسيطة ٦-٥-٦  
 ٢٩٣ ...............................اشتراطات بناء واختبار العبوات الكبرية ٦-٦الفصل  
 ٢٩٣ .............................................................عموميات ١-٦-٦  
 ٢٩٣ ...............................الرمز الذي يعني أنواع العبوات الكبرية ٢-٦-٦  
 ٢٩٤ ........................................................وضع العالمات ٣-٦-٦  
 ٢٩٥ .....................................اشتراطات خاصة للعبوات الكبرية ٤-٦-٦  
 ٢٩٨ ..............................اشتراطات تتعلق باختبار العبوات الكبرية ٥-٦-٦  
 اشـتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة وحاويات          ٧-٦الفصل  
 ٣٠٥ .................................................لعناصرالغاز املتعددة ا   
 ٣٠٥ ..............................................التطبيق واشتراطات عامة ١-٧-٦  
 اشـتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل مواد           ٢-٧-٦  
 ٣٠٥ .............................................٩ إىل ٣ والرتب ١الرتبة    
 اشـتراطات تصـميم وبـناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل            ٣-٧-٦  
 ٣٢٦ .............................................الغازات املسيلة غري املربدة   
 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل الغازات  ٤-٧-٦  
 ٣٤٢ ..........................................................املسيلة املربدة   
 اشـتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار احلاويات املتعددة العناصر          ٥-٧-٦  
 ٣٥٦ ........................للغازات املستخدمة يف نقل الغازات غري املربدة   
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 )تابع( احملتويات

 اجمللد الثاين

 الصفحة  

 ٣٦٥ ...........اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات السوائب ٨-٦الفصل  
 ٣٦٥ ...............................................................تعاريف ١-٨-٦  
 ٣٦٥ .......................................نطاق التطبيق واشتراطات عامة ٢-٨-٦  
 اشـتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات الشحن املستخدمة      ٣-٨-٦  
 ٣٦٥ ...................................................كحاويات للسوائب   
 يات السوائب خبالف حاويات    اشـتراطات تصميم وبناء واعتماد حاو      ٤-٨-٦  
 ٣٦٧ ................................................................الشحن   

 ٣٦٩ ...........................................األحكام املتعلقة بعمليات النقل -اجلزء السابع 

 ٣٧١ .........األحكام املتعلقة بعمليات النقل باستخدام مجيع وسائط النقل ١-٧الفصل  
 ٣٧١ .................نطاق التطبيق، واألحكام العامة واشتراطات التحميل ١-١-٧  
 ٣٧٢ ..................................................عزل البضائع اخلطرة ٢-١-٧  
 ٣٧٣ ..............................أحكام خاصة تنطبق على نقل املتفجرات ٣-١-٧  
 ٣٧٥ ...........................................أحكام خاصة لنقل الغازات ٤-١-٧  
  ١-٤أحكـام خاصـة تنطبق على نقل املواد الذاتية التفاعل بالشعبة             ٥-١-٧  
 ٣٧٥ .............................٢-٥واألكاسيد الفوقية العضوية بالشعبة    
 خبالف (جة احلرارة أحكام خاصة تنطبق على نقل املواد املثبتة بضبط در ٦-١-٧  
 ٣٧٨ .....................)املواد الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية   
 والشعبة ) السمية (١-٦أحكـام خاصة تنطبق على نقل مواد الشعبة          ٧-١-٧  
 ٣٧٩ ........................................................)املعدية (٢-٦   
 ٣٨٠ ............................أحكام خاصة تنطبق على نقل املواد املشعة ٨-١-٧  
 ٣٨٤ ....اليت تنطوي على بضائع خطرة يف النقلالتبليغ عن احلوادث أو األحداث  ٩-١-٧  
 ٣٨٥ ......................................أحكام تتعلق بوسائط نقل حمددة ٢-٧الفصل  
 ٣٨٥ ...............................................التطبيق واألحكام العامة ١-٢-٧  
 ٣٨٥ ........أحكام خاصة تنطبق على نقل الصهاريج النقالة على املركبات ٢-٢-٧  
 ٣٨٥ ............................أحكام خاصة تنطبق على نقل املواد املشعة ٣-٢-٧  
 تـتعلق بأمـان النقل الربي والسكك احلديدية ويف اجملاري          أحكـام    ٤-٢-٧  
 ٣٨٧ .........................................................املائية الداخلية   

 بني أرقام الفقرات يف الئحة النقل املأمون للمواد املشعة، الصادرة عن الوكالة             جـدول املقابلة  
والطبعة املنقحة اخلامسة عشرة للتوصيات املتعلقة بنقل       ) ٢٠٠٥طبعة  (الدولـية للطاقـة الذرية،      

 ٣٨٩ ..........................................)مبا يف ذلك الالئحة التنظيمية النموذجية(بضائع اخلطرة ال
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