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 تعديـالت علـى التوصيـات بشأن نقل البضائع الخطرة،
 (ST/SG/AC.10/1/Rev.12)نقحة الطبعة الثانية عشرة الم

 التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة

 :على النحو التالي) 1ص  (1تعدل الجملة األخيرة من الفقرة 

نقل في حالة سائبة في ناقالت المالحة البحرية أو                   " ي ت ى البضائع الخطرة الت وهي ال تنطبق عل
 ".ع للوائح دولية أو وطنية خاصةالمالحة الداخلية أو السفن الصهاريج، ألن هذا النقل يخض

 :على النحو التالي)  من الطبعة العربية3ص  (10تعدل الفقرة 

وال تحدد  .  مواد خطرة على البيئة    9 إلى   1ويعتبر آثير من المواد المدرجة في الرتب من          -10"
بحر  ريق ال ن ط نقل ع بة لل ًا إال بالنس افية دائم تعريف اإلض ات ال واد. بطاق ير الم رد معاي  وت

 ". من الالئحة التنظيمية النموذجية9-2والمخاليط الخطيرة على البيئة المائية في الفصل 

يانات         تضاف العبارة الجديدة 6وتحت القسم )  من النص العربي   5، في ص    1الشكل  (وفي ضميمة الب
 : التالية6-2-1

 ال/نعم  ؟*)8-6(حاويات سوائب وسيطة  6-2-1"
 ".7أو القسم /و....... فاصيل في القسم إذا آان الرد باإليجاب أعط الت

 3-2-6 و 2-2-6 لتصبحا الفقرتين    2-2-6 و 1-2-6ويعاد ترقيم الفقرتين الحاليتين     
 .على التوالي

ال تستوفى إال إذا آان الرد باإليجاب في         (حاويات السوائب الوسيطة   -7القسم   "
6-2-1( 

 ..."...............النوع المقترح أو األنواع المقترحة  7-1

 . وفقًا لذلك8 و7وُيعاد ترقيم القسمين 

 الالئحة التنظيمية النموذجية لنقل البضائع الخطرة

 الجزء األول

 1-1الفصل 
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 .وفقًا لذلك) ج(و) ب(ويعاد ترقيم الفقرتين ) أ(تحذف الفقرة الفرعية  1-1-1-2

 :تضاف فقرة فرعية جديدة على النحو التالي 1-1-2-6

 لعدم االمتثا 1-1-2-6"

د من الحدود الواردة في هذه الالئحة           1-1-2-6-1 ثال ألي ح دم االمت ة ع ي حال ف
 مطبق على مستوى اإلشعاع أو التلوث،

 يبلَّغ المرسل بعدم االمتثال بواسطة )أ(

 الناقل، إذا تبين عدم االمتثال أثناء النقل؛ `1`

 المرسل إليه إذا تبين عدم االمتثال عند االستالم؛ `2`

وم ال    )ب( ناقل أو المرسل أو المرسل إليه حسب االقتضاء بما           يق
 :يلي

 اتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف آثار عدم االمتثال؛ `1`

 التحقيق في عدم االمتثال وأسبابه وظروفه وعواقبه؛ `2`

باب     `3` ة األس بة لمعالج راءات المناس اذ اإلج اتخ
ي أدت إلى عدم االمتثال، ومنع تكرار       والظروف الت

روف المماث دم     الظ ى ع ي أدت إل روف الت ة للظ ل
 االمتثال؛

لطة   `4` الغ الس لطات(إب لة  ) الس ة ذات الص المختص
حيح أو   راءات التص ثال وبإج دم االمت باب ع بأس

 الوقاية التي اتخذت أو ستتخذ؛

ثال للمرسل وللسلطة           )ج( دم االمت الغ عن ع تم اإلب ) السلطات(ي
مليًا، المختصة ذات الصلة، على التوالي، بأسرع ما يمكن ع

ورًا حيثما ظهر وضع تعرض طارئ أو أخذ              الغ ف تم اإلب وي
 ".في الظهور

 2-1الفصل 
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ريف  1-2-1 ي تع ير "ف بارات والمعاي يل االخت ن " دل تعاض ع ثة"يس رابعة" "الثال ن " بال وع
"Rev.3"  ب Rev.4"." 

ريف       ي تع نقال   "ف ية      "الصهريج ال رة الفرع  1مواد الرتبة "، تدرج عبارة   )أ(، الفق
في "  لتراً 450وتزيد سعته على    "وتحذف عبارة   " 9 إلى   3الرتب  "ل عبارة   قب" و

 .الجملة األولى

 

ريف       ي تع ، وتضاف في   " لتراً 450ال تقل سعته عن     "تحذف عبارة   " الصهريج"ف
بارة      نهاية ع عته عن        "ال ل س  لترًا حين يستخدم في نقل مواد من الرتبة   450وال تق

2." 

د ل           - ريف جدي رنة للسوائب         الصيان "يضاف تع يطة الم ات الوس ية للحاوي " ة الروتين
 وتكون صياغته على النحو "الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة للسوائب "تحت  
 :التالي

يانة "  وائب  الص رنة للس يطة الم ات الوس ية للحاوي ية  "الروتين يات روتين ي عمل  ه
تيك أو الن  ن البالس رنة المصنوعة م يطة الم ات الوس بة للحاوي يجبالنس مل . س وتش

 :مثًال

 التنظيف؛ أو )أ( 

ة مثل البطانات ووسائل اإلغالق غير المدمجة              )ب( ير المدمج زاء غ ير األج تغي
 بمكونات تتفق مع مواصفات الصانع األصلي؛

ى وظيفة احتواء الحاوية الوسيطة                     لبيًا عل يرًا س يات تأث ذه العمل ر ه ريطة أال تؤث ش
 .المرنة للسوائب أو تغير نوع التصميم

ة   يطة الجامدة للسوائب، انظر           :ملحوظ ات الوس بة للحاوي الصيانة الروتينية  " بالنس
 "."للحاويات الوسيطة الجامدة للسوائب

بارة   - ن ع تعاض ع وائب   "يس يطة للس ات الوس ية للحاوي يانة الروتين بارة "الص  بع
وائب           " امدة للس يطة الج ات الوس ية للحاوي ، وتضاف ملحوظة في    "الصيانة الروتين

 :ة النص الحالي على النحو التالينهاي
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ة   وائب،            :ملحوظ رنة للس يطة الم ات الوس بة للحاوي الصيانة الروتينية  "انظر   بالنس
 ".للحاويات الوسيطة المرنة للسوائب

ند   - درج ب وائب     "ُي رنة للس يطة الم ات الوس ية للحاوي يانة الروتين ب  "الص  بالترتي
 ")". الوسيطة للسوائبالحاويات"انظر "(األبجدي مع اإلشارة التالية 

ريف   - ي تع وائب المصلحة "ف يطة للس ات الوس ة "الحاوي درج آلم امدة" ت د " الج بع
بارة    وائب     "ع يطة للس ات الوس ة قبل األخيرة  " الحاوي ي الجمل وتضاف في نهاية . ف

ية،          بارة التال ي الع نص الحال رنة للسوائب فال يمكن           "ال يطة الم ات الوس ا الحاوي أم
 ". السلطة المختصة على ذلكإصالحها ما لم توافق

 :تضاف التعاريف الجديدة التالية 

وائب " ات الس ات  حاوي م حاوي ي نظ يف ( ه ة أو تغل مل أي بطان واد  ) تش نقل الم ل
ي تتصل اتصاًال مباشرًا بنظام االحتواء       وال تشمل الطرود والحاويات . الصلبة الت

 .الوسيطة للسوائب والطرود الكبيرة والصهاريج النقالة

 : حاويات السوائبوتكون

 ذات طابع دائم وبالتالي متينة بما يكفي لصالحيتها لالستخدام المتكرر؛ -

ادة      - ثر دون إع ل أو أآ يلة نق ائع بوس ل البض هيل نق ًا لتس ممة خصيص مص
 شحن وسيطة؛

 مزودة بالنبائط التي تسمح بسهولة مناولتها؛ -

 . متر مكعب1.0ال تقل سعتها عن  -

ات السوائ      ثلة حاوي ات السوائب الشاطئية وعربات        وأم ات الشحن، وحاوي ب هي حاوي
طوانية،    ات األس س، والحاوي نقالة، والقوادي ناديق ال وائب، والص ناديق الس نقل، وص ال

 .ومقصورات الشحن في العربات

 : تعني مادة تنقل أو تقدم للنقلالمادة مرتفعة الحرارة

 س أو أآثر؛°100في الحالة السائلة عند درجة حرارة  -
بلغ     - تعال ت نقطة اش ائلة ب ة س ي حال وغ   °60.5ف تى بل دًا ح خَّن عم س وتس

 درجة أعلى من نقطة اشتعالها؛
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 .س أو أآثر°240في حالة صلبة بدرجة حرارة  -

ي    ة الشحن   تعن نقل ذات طابع دائم وبالتالي متينة بما يكفي            حاوي دات ال ن مع  أداة م
تكرر، ومصممة خصيصًا لتسهيل ن          تخدام الم قل البضائع، بوسيطة أو لتصلح لالس

ن و    ي تؤم ممة لك يطة، ومص حن وس ادة ش نقل، دون إع ائط ال ن وس رى م أو /بأخ
ية    ية الدول ًا لالتفاق تمدة وفق راض، ومع ذه األغ يزات له ا تجه ناولة، وبه هل الم تس

ات،      ال العربة  " حاوية الشحن "وال يشمل تعبير    .  بعد تعديلها  1972لسالمة الحاوي
يف   ه ي   . وال التغل ة الشحن التي تنقل على هيكل        إال أن وبالنسبة لحاويات  . شمل حاوي

 .2-7-2، انظر 7الشحن لنقل مواد الرتبة 

اطئية  وائب الش ة الس تخدام   حاوي ًا لالس ممة خصيص وائب مص ة س ي حاوي  تعن
نها  يما بي يها وف واطئ وإل رافق الش ن م رة م تكرر للبضائع الخط ي تصمم . الم وه

ية إل بادئ التوجيه ًا للم نى وفق ي  وُتب تها ف تم مناول ي ت اطئية الت ات الش رار الحاوي ق
 .MSC/Circ.860عرض البحر، التي حددتها المنظمة البحرية الدولية في الوثيقة 

ياً  ق عالم نيف المنس ام التص واد   نظ نيف الم يًا لتص ق عالم نظام المنس ي ال  يعن
 ."ST/SG/AC.10/30الكيميائية وتوسيمها، الذي أصدرته األمم المتحدة بالوثيقة 

 3-1الفصل 

ية في النهاية        1-3-1 ة التال وينبغي آذلك تناول متطلبات التدريب الخاصة      : "تضاف الجمل
 ".4-1بأمن البضائع الخطرة في الفصل 

 : ويكون نصها آاآلتي3-3-1تدرج فقرة جديدة تكون الفقرة  1-3-3

ح ويحتفظ صاحب العمل بسجالت بكل التدريبات على السالمة التي ُأجريت، وتتا" 
 ".هذه السجالت للمستخَدم إذا طلبها

 .4-3-1 لتصبح الفقرة 3-3-1وُيعاد ترقيم الفقرة الحالية  

 4-1الفصل 

 :ُيضاف فصل جديد، على النحو التالي

 4-1الفصل "

 أحكام األمان
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 مالحظات تمهيدية

ة    ذا الفصل على االشتراطات الالزمة لتناول أمان البضائع الخطرة               :1الملحوظ نص ه   ي
ي ا   ائط     ف ل الوس نقل بك ي الفصل               . ل ائط ف ان الخاصة بالوس ام األم رد أحك ويجوز . 2-7وت

للسلطات الوطنية وسلطات وسائط النقل أن تطبق أحكام أمان إضافية ينبغي مراعاتها عند 
 .عرض البضائع الخطرة أو نقلها

ة  ي ينب   :2الملحوظ ياطات الت ير أو االحت ذا الفصل التداب وم ه ي مفه ان ف ي األم ي   يعن غ
ر       رض للخط د تع ي ق رة الت ائع الخط تخدام البض اءة اس رقة أو إس ن س يل م ا للتقل اتخاذه

 .األشخاص أو الممتلكات

 أحكام عامة 1-4-1

يراعي آل المشتغلين بنقل البضائع الخطرة متطلبات أمن نقل هذه البضائع  1-4-1-1
 .بما يتناسب مع مسؤولياتهم

 . إلى الناقلين الذين حددوا بشكل مناسبال يقدم المرسلون بضائع خطرة إال 1-4-1-2

ب    1-4-1-3 ية الترتي ارات وأقن تودعات المط ثل مس ر م نقل العاب ع ال ون مواق تك
ان غير                        در اإلمك نة اإلضاءة، وبق يدًا وحس نة ج ن المؤقت مؤم ن التخزي ن أماآ يرها م وغ

 .مفتوحة أمام الجمهور

 التدريب على األمان 1-4-2

أو ) ب(أو ) أ (2-3-1 المحدد لألفراد في الفقرات الفرعية يشمل أيضًا التدريب 1-4-2-1
 .آذلك عناصر توعية باألمان) ج(

رفة       1-4-2-2 ان ومع ر األم يعة مخاط ي طب ي األمن ى الوع ب عل ناول التدري يت
اليب التصدي لهذه األخطار وتقليلها، واإلجراءات التي ينبغي                ان، وأس ى األم ار عل األخط

ة اإلخالل ب          ي حال تخذ ف تتناسب ) عند االقتضاء (ويتضمن الوعي بخطط أمان     . األمانأن ت
 .مع مسؤولية األفراد ودورهم في تنفيذ خطط األمان

ب أو يتم التحقق منه عند التعيين في أي وظيفة تتعلق بنقل                   1-4-2-3 ذا التدري دم ه يق
 .البضائع الخطرة، ويستكمل بصورة دورية بإعادة التدريب

ل ب       1-4-2-4 تفظ صاحب العم راة في مجال األمان،           يح بات المج ل التدري سجالت بك
 .وتتاح هذه السجالت للمستخدم إذا طلبها
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 أحكام البضائع الخطرة ذات اآلثار الوخيمة 1-4-3

تنظر السلطات المختصة عند تنفيذ أحكام األمان الوطنية في وضع برنامج            1-4-3-1
ل البضائ                 ي نق ون ف ن يعمل ن الذي لين أو الناقلي تحديد المرس ع الخطرة ذات اآلثار الوخيمة     ل

ان        تعلقة باألم ات الم الغ المعلوم ية إب دول   . بغ دم الج ة إيضاحية بالبضائع   1-4-1ويق  قائم
 .الخطرة ذات اآلثار الوخيمة

 خطط األمان 1-4-3-2

يرهم          1-4-3-2-1 لون وغ ناقلون والمرس تمد ال ياآل األساسية        (يع رو اله يهم مدي ن ف ) بم
ل البضا         ي نق ون ف ن يعمل خطة ) 1-4-1انظر الجدول   (ئع الخطرة ذات اآلثار الوخيمة      الذي

 . وينفذونها ويلتزمون بها2-2-3-4-1أمان تتناول على األقل العناصر المحددة في 

 :تشمل خطة األمان العناصر التالية على األقل 1-4-3-2-2

دد للمسؤوليات عن األمان على أشخاص أآفاء ومؤهلين             )أ( ع مح توزي
 مناسبة ألداء مسؤولياتهم؛لديهم السلطة ال

ي يجري                 )ب( واع البضائع الخطرة الت سجالت بالبضائع الخطرة أو أن
 نقلها؛

ة وتقييم التعرضات، بما فيها النقل بين             )ج( يات الجاري تعراض للعمل اس
توزيع، حسب    ناولة، وال ت، والم ر المؤق ن العاب ائط، والتخزي الوس

 االقتضاء؛

يه )د( ا ف ير، بم يان واضح للتداب ات ب ب والسياس ك (ا التدري ي ذل ا ف بم
ائف        ن الوظ تحقق م ى، وال د أعل روف تهدي تجابة لظ االس

دة خ/الجدي دد إل ن الج غيل .) الموظفي اليب التش يار (وأس ثل اخت م
ند معرفتها، والوصول إلى البضائع الخطرة في              تخدام الطرق ع اس

ية المعرضة إلخ              ياآل األساس ن اله رب م تة، والق ازن المؤق ، .)المخ
ي ينبغي استخدامها للحد من المخاطر على             والم وارد الت دات والم ع

 األمان؛

ان أو      )ه( دات األم ع تهدي تعامل م الغ وال ثة لإلب ة وحدي راءات فعال إج
 اإلخالل باألمان أو حوادث األمان؛
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راءات لالستعراضات              )و( ان، وإج بار خطط األم يم واخت راءات لتقي إج
 الدورية، وتحديث الخطط؛

 مان أمان معلومات النقل الواردة في الخطة؛تدابير لض )ز(

ير لضمان أن يكون توزيع معلومات النقل محدودًا بقدر اإلمكان              )ح( وال (تداب
-5تستبعد هذه التدابير تقديم مستندات النقل المنصوص عليها في الفصل             

 ). من هذه الالئحة4

 بعضهم بعضًا     ينبغي أن يتعاون الناقلون والمرسلون والمرسل إليهم مع         :ملحوظة
ان           ير األم يق تداب ر، وتطب ن الخط ات ع بادل المعلوم ية لت لطات المعن ع الس وم

 .المناسبة، واالستجابة لحوادث األمان

    قائمة إيضاحية بالبضائع الخطرة ذات اآلثار الوخيمة1-4-1الجدول 

يمة هي البضائع التي يمكن أن ُيساء استخدامها                 ار الوخ البضائع الخطرة ذات اآلث
ثل اإلصابات             ف  يرة م ار خط ى آث ؤدي إل ك أن ت يجة لذل ن نت ية ويمك ة إرهاب ي حادث

امل   ار الش ية أو الدم رة ذات     . الجماع ائع الخط احية بالبض ة إيض ي قائم يما يل وف
 :اآلثار الوخيمة

 المتفجرات 1-1، الشعبة 1الرتبة 
 المتفجرات 2-1، الشعبة 1الرتبة 
 موعة المتوافقة جيمالمتفجرات من المج 3-1، الشعبة 1الرتبة 
 المتفجرات 5-1، الشعبة 1الرتبة 
 الغازات السائبة اللهوبة 1-2الشعبة 
 )باستثناء اإليروسوالت(الغازات السامة  3-2الشعبة 
 2 و1السوائل السائبة اللهوية من مجموعتي التعبئة  3الرتبة 
 المتفجرات منزوعة الحساسية 1-4، الشعبة 3الرتبة 
 1 السائبة من مجموعة التعبئة البضائع 2-4الشعبة 
 1البضائع السائبة من مجموعة التعبئة  3-4الشعبة 
 1السوائل السائبة المؤآسدة من مجموعة التعبئة  1-5الشعبة 
ترات      1-5الشعبة  مدة ن يوم وأس ترات األمون ورات ون وق الكل ف

 األمونيوم، سائبة
 1المواد السامة من مجموعة التعبئة  1-6الشعبة 
 المواد المعدية من الفئة ألف 2-6الشعبة 



ST/SG/AC.10/29/Add.1 
Page 10 

 

ن     7الرتبة  زيد ع يات ت عاعية بكم واد اإلش  3A1 000الم

 حسب االقتضاء، في    3A2 000أو  ) الشكل الخاص   (
 C أو النوع Bطرود من النوع 

  سائبة1المواد األآالة مجموعة التعبئة  8الرتبة 

ة    ي             :1ملحوظ دول تعن ذا الج وم ه ي مفه ائبة "  ف واد المنقولة    " س بكميات تزيد  الم
 . لتر في صهاريج نقالة أو حاويات سوائب3 000 آيلوغرام أو 3 000على 

  ألغراض عدم انتشار المواد النووية تنطبق اتفاقية الحماية الفيزيائية           :2ملحوظة  
ة            ة الذري ية للطاق ة الدول ه الوآال ذي تدعم ي ال نقل الدول ى ال نووية عل واد ال للم

INFCIRC/225(Rev.4). 

 انيالجزء الث

 3-2الفصل 

ة األخيرة، بعد الرقم         2-3-1-4 ي الجمل 3379،  3357"، يضاف الرقمان    "3357"ف
." 

 4-2الفصل 

 :تضاف ملحوظة تمهيدية جديدة على النحو التالي

ة " ي    :3ملحوظ وية ف زية العض واد الفل ن إدراج الم ن الممك ان م ا آ    لم
عبتين   ة إضافية، حسب خصائص  3-4 أو 2-4الش ار ثانوي ع أخط ه  م ها فإن

 ".5-4-2يرد رسم تخطيطي للتصنيف المحدد لهذه المواد في 

 :تعدل الجملتان األوليان من هذه الفقرة على النحو التالي 2-4-2-3-2-2

يان بالمواد الذاتية التفاعل المسموح بنقلها في طرود في             "  رد ب -4-2وي
ي توجيه                2-3-2-3 يطة ف وائب الوس ات الس ي حاوي نقلها ف  والمسموح ب

وائب     حاو ات الس ، والمسموح بنقلها في صهاريج نقالة في       520الوسيطة   ي
نقالة    هاريج ال يه الص موحة وردت     . T23توج ادة مس ل م بة لك وبالنس

دد قائمة البنود النوعية المناسبة في قائمة البضائع الخطرة             ة، تح بالقائم
ن    ( تحدة م م الم ام األم ى 3221أرق ر  )3240 إل رض المخاط ، وتع
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افية المناس  لة   اإلض ات ذات الص دم المعلوم ي تق ات الت بة والمالحظ
 .".بالنقل

 .في العنوان" في طرود"تضاف عبارة  2-4-2-3-2-3

 :1وتضاف الجملتان التاليتان قبل الملحوظة  

ن       "  رموز م ير ال ى    "OP1"تش ئة وفقًا لتوجيه         "OP8" إل اليب التعب ى أس  إل
ئة    ي           . P520التعب تفاعل الت ية ال واد الذات توفى الم يتم نقلها التصنيف   وتس

ة   ن درج تمدة م وارئ المس رارة الط ة ح رارة الضبط ودرج ة ح ودرج
 . آما هو مبين(SADT)حرارة تسارع التحلل 

 ."ملحوظة" "1الملحوظة "وبالتالي تصبح  1 الملحوظةوتحذف  

دل بداية الجملة األولى على النحو التالي        2-4-2-3-2-4 تصنيف المواد الذاتية   : "... تع
تفاعل    ي القائمة الواردة في          ال ة ف ير المدرج ، وتوجيه  3-2-3-2-4-2غ
 ...".، وتعيير T23 أو توجيه الصهاريج النقالة IBC520التعبئة 

 . إلى قائمة أرقام األمم المتحدة3380يضاف الرقم  2-4-2-4-1

رة    2-4-5 ون الفق دة تك رة جدي اف فق ون   5-4-2تض د يك كل جدي ـاف ش  ويض
 :تالي، على النحو ال2-4-2الشكل 

 تصنيف المواد الفلزية العضوية 2-4-5" 

زية العضوية في الشعبة              واد الفل ن تصنيف الم  3-4 أو الشعبة    2-4يمك
 .2-4-2حسب االقتضاء، وفقًا للرسم التخطيطي الوارد في الشكل 
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مادة فلزية عضوية، 
صلبة تتفاعل مع الماء، 

 لهوبة
ت ال األ 3396ق

هل المادة تتفاعل
 مع الماء؟

5االختبار رقم 

 ال

3-4الشعبة
2مجموعة التعبئة

 3أو 
صلبة؟ المادة هل

ال

هل المادة صلبة
ذاتية االشتعال؟

4االختبار رقم 
نعم

ال ينبغي تصنيف المادة
  أو2-4في الشعبة 
 3-4الشعبة 

ال

ال

هل المادة ذاتية 
 االلتهاب؟

)صلبة (2االختبار رقم 
لة

هل المادة 
تتفاعل مع 
الماء؟

محلول/تكوين/مادة
 )1(فلزي عضوي

نعم

 ال

هل المادة صلبة 
 لهوبة؟

رقم 1االختبار

هل المادة ذاتية 
 االشتعال؟

 4االختبار رقم 

مادة فلزية عضوية، 
 مع الماءصلبة، تتفاعل 

3397رقم األمم المتحدة 

هل تحوي المادة 
مخففًا بنقطة اشتعال

 س60.5° ≤

مادة فلزية عضوية، سائلة
 تتفاعل مع الماء

3398رقم األمم المتحدة 

مادة فلزية عضوية، سائلة
 تتفاعل مع الماء، لهوبة

3399رقم األمم المتحدة 

مادة فلزية عضوية، 
 صلبة، ذاتية االشتعال

3400رقم األمم المتحدة 

مادة فلزية عضوية، 
 صلبة تتفاعل مع الماء

3395رقم األمم المتحدة 

مادة فلزية عضوية، 
ذاتية االشتعال، صلبة 

 تتفاعل مع الماء
ت ال األ 3393ق

مادة فلزية عضوية، سائلة
ذاتية االشتعال، تتفاعل مع

 الماء
ت ال األ 3394ق

مادة فلزية عضوية، 
 صلبة ذاتية االشتعال

3391م المتحدة رقم األم

مادة فلزية عضوية، 
 سائلة ذاتية االشتعال

3392رقم األمم المتحدة 

ال
صلبة

سائلة

صلبة

سائلة

 نعم

نعم

ال

 نعم

 ال

 نعم

نعم

 )2(رسم تخطيطي للمواد الفلزية العضوية: 2-4-2الشكل 

 ــــــــــــ
ى خصائص الرتب )   1(  نظر إل بة 1-6ينبغي ال بقيات8 والرت بقًا لجدول أس بًا، ط بار مناس ان االخت بقة وآ ، إذا آانت منط
 .3-3-0-2المخاطر 

رقم)2( من االختبار أساليب رقم1توجد والمعايير"ف5إل االختبارات الثالث،"مبادئ الجزء 33القسم،

نعم
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 5-2الفصل 

 :تعدل الجملتان األوليان من هذه الفقرة على النحو التالي 2-5-3-2-3

ي     "  رد ف دول   وي ية العضوية المسموح بنقلها          4-2-3-5-2الج يد الفوق يان باألآاس  ب
ئة     يه التعب ي توج يطة ف وائب الوس ات الس ي حاوي نقلها ف موح ب رود، والمس ي ط ف

IBC520 نقالة يه الصهاريج ال ي توج ة ف ي صهاريج نقال نقلها ف موح ب . T23، والمس
ند نوعي مناسب في قائمة البضا           ا ب ادة مسموح به ل م دد لك أرقام (ئع الخطرة ويح

تحدة      م الم ى    3101األم دد األخطار الثانوية المناسبة والمالحظات   ). 3120 إل وتح
 ".التي تقدم معلومات متعلقة بالنقل

 ".في طرود"تضاف في العنوان عبارة  2-5-3-2-4

 :يستعاض عن الملحوظة الحالية الواردة تحت العنوان بالنص التالي 

وز "  ئة "رم ريقة التعب ن " ط ى "OP1"م ًا     "OP8" إل ئة وفق رق التعب ى ط ير إل  تش
وتستوفي فوق األآاسيد التي يجري نقلها المواصفات ودرجة        . P520لتوجيه التعبئة   

وارئ      رارة الط ة ح بط ودرج رارة الض ارع     (ح رارة تس ة ح ن درج تمدة م المس
تحلل ن  ) ال و مبي ا ه وائب     . آم ات الس ي حاوي نقلها ف موح ب واد المس بة للم وبالنس

يطة، ئة  الوس يه التعب ر توج هاريج    IBC520 انظ ن ص نقلها م موح ب واد المس ، وللم
 ".T23انظر توصية الصهاريج النقالة 

 :وفي الجدول 

 ".30"، يحذف الرقم "مخاطر إضافية وملحوظات"في عمود  

 :وتعدل البنود الواردة فيما يلي على النحو التالي 
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 األآسيد الفوقي العضوي العمود التعديل

ق أآسيد أستيل بنزويلفو tيحذف  

"7ق ع "ب  " 8ق ع "يستعاض عن   طريقة التعبئة 

"3105"ب  " 3107"يستعاض عن   الرقم 

 فوق أآسي خّالت أميل ثالثي

"8ق ع "ب  " 7ق ع "يستعاض عن   طريقة التعبئة 

"3107"ب  " 3105"يستعاض عن   الرقم 

السطر )
 (األول

"52≥" ب  " 42 ≥ "يستعاض عن   الترآيز 

"48≤" ب  " 58  مادة صلبة خاملة يستعاض عن "≥

"8ق ع "ب  " 7ق ع "يستعاض عن   طريقة التعبئة 

"3108"ب  " 3106" عن يستعاض  الرقم 

السطر (
)الثاني  

 فوق أآسيد آوميل بوتيل ثالثي

السطر ( ُيحذف
)الثاني  

"52≤" ب  " 42 ≤ "يستعاض عن   الترآيز 

"48≤" ب  " 58  مادة صلبة خاملة يستعاض عن "≥

السطر (
 )الثالث

  بوتيل-فاليرات ع ) فوق أآسي بوتيل ثالثي( ثنائي - 4.4

السطر ( طريقة التعبئة "N,M,"تحذف 
 )الرابع

 هيدرو فوق أآسيد بوتيل ثالثي

  فثاالت بوتيل ثالثي-أحادي فوق أآسي  ُيحذف

مادة التخفيف من النوع  "68≥"يحذف 
 ألف

مادة التخفيف من النوع  "68≥"يضاف 
 باء

 طريقة التعبئة "N,"يحذف 

السطر (
 )الثالث

السطر ( يحذفان
 )الرابع

السطر (
 )الخامس

 خالت بوتيل ثالثيفوق أآسي 

مادة التخفيف من النوع  "22<"يحذف 
 ألف

السطر (
 )األول

 فوق أآسي بنزوات بوتيل ثالثي

 بنزوات بوتيل فوق أآسي+ فوق أآسي ثنائي إثيل خالت بوتيل ثالثي  يحذف
 ثالثي

السطران ( يحذفان
الخامس 
 )والسادس

  إثيل هكسانوات بوتيل ثالثي- 2 -فوق أآسي 

مادة التخفيف من النوع  "23≤"ب  " 23>"يستعاض عن 
 ألف

السطر (
 )األول

مادة التخفيف من النوع  "48≤"ب  " 48>"يستعاض عن 
 باء

السطر (
 )نيالثا

 فوق أآسي إيسوبوتيرات بوتيل ثالثي
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 األآسيد الفوقي العضوي العمود التعديل
السطر ( يحذف

 )الثالث

السطر ( الرقم "3119"ب  " 3117"يستعاض عن 
 )الرابع

السطر ( طريقة التعبئة "N,"يحذف 
 )السادس

 فوق أآسي نيوديكانوات بوتيل ثالثي

السطر ( يحذفان
 )الرابع

السطر (
 )الخامس

 فوق أآسي بيفاالت بوتيل ثالثي

  ثالثي- 3 - فنيل فثاليد بوتيل - 3 -فوق أآسي  يحذف

مادة التخفيف من النوع  "68≥"يحذف 
 ألف

مادة التخفيف من النوع  "68≥"يضاف 
 باء

 طريقة التعبئة "N,"يحذف 

السطر (
 )الثاني

السطر ( يحذف
 )الثالث

  ثالثي مثيل هكسانوات بوتيل ثالثي- 3،5،5-فوق أآسي 

السطر ( طريقة التعبئة "M, N,"يحذف 
 )الثاني

  أآسيد آوميلهيدرو فوق

السطر ( يحذف
 )الثالث

 فوق أآسي نيوديكانوات آوميل

السطر ( يحذف
 )الثامن

السطر ( طريقة التعبئة "N,"يحذف 
الحادي 
 )عشر

 فوق أآسيد ثنائي بنزويل

 فوق أآسيد ثاني آربونات ثنائي بنزيل يحذف

السطر ( طريقة التعبئة "N,"يحذف 
 )الثاني

بوتيل سيكلوهكسيل -4(ئي فوق أآسي ثاني آربونات ثنا
 )ثالثي

السطر ( الترآيز "52>ب  " <32"يستعاض عن 
 )األول

السطر ( طريقة التعبئة "N,"يحذف 
 )الثاني

السطر ( يحذف
 )الثالث

 فوق أآسيد ثنائي بوتيل ثالثي

مادة التخفيف من النوع  "25≥"ب  " 36≥"يستعاض عن 
 ألف

السطر (
 )الخامس

السطر ( طريقة التعبئة "N,"يحذف 
 )السادس

  سيكلوهكسان- 1،1فوق أآسي بوتيل ثالثي 

السطر ( طريقة التعبئة "5ق ع "ب  " 7ق ع "يستعاض عن   ثالثي مثيل - 3،3،5 - ثنائي بوتيل ثالثي - 1،1فوق أآسي 
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 األآسيد الفوقي العضوي العمود التعديل
 سيكلوهكسان )الثالث الرقم "3103"ب  " 3105"يستعاض عن 
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 األآسيد الفوقي العضوي العمود التعديل
 تعبئةطريقة ال "8ق ع "ب  " 7ق ع "يستعاض عن 

 الرقم "3110"ب  " 3106"يستعاض عن 

السطر (
 )الرابع

 

السطر ( طريقة التعبئة "N,"يحذف 
 )الثاني

 فوق أآسي ثاني آربونات ثنائي أستيل

 الترآيز "52"ب  " 42"يستعاض عن 

 طريقة التعبئة "M,"يحذف 

السطر (
 )األول

 فوق أآسيد ثنائي آوميل

 ة الضبطحرار "10"+ي  " 5"+يستعاض عن 

 حرارة الطوارئ "15"+ب  " 10"+يستعاض عن 

السطران (
األول 
 )والثاني

 فوق أآسي ثاني آربونات ثنائي سيكلوهكسيل

السطر  األآسيد الفوقي العضوي هذا التعديل ال ينطبق على النص العربي
 الثالث

السطر ( يحذف
 )الخامس

 الترآيز "52"ب  " 42"يستعاض عن 

 الرقم "3120"ب  " 3118"يستعاض عن 

السطر (
 )السادس

 ) إثيل هكسيل- 2 (-فوق أآسي ثاني آربونات ثنائي 

 فوق أآسي ثاني آربونات ثنائي إثيل يحذف

 فوق أآسي ثاني آربونات ثنائي أيسو ثالثي ديسيل يحذف

السطر ( طريقة التعبئة "N,"يحذف 
 )الثاني

 فوق أآسيد ثنائي لورويل

السطر ( يحذف
 )الثاني

 ثنائي - 5،2 -) فوق أآسي بوتيل ثالثي( ثنائي 5،2
 مثيل هكسان

السطر ( يحذف
 )الثالث

 فوق أآسي ثاني آربونات ثنائي ميريستيل

 حمض ثنائي فوق أآسي أزياليك يحذف

 حمض ثنائي فوق أآسي ثنائي دوديكان يحذف

 فوق أآسي ثاني آربونات ثنائي سيتاريل يحذف

السطر ( طريقة التعبئة "N,"يحذف 
 )الثاني

السطران ( يحذفان
الرابع 

 )والخامس

 ) ثالثي مثيل هكسانويل3،5،5 (-فوق أآسيد ثنائي 

 )3 - ثنائي أوآسوالنيل - 1،2 - ثالثي مثيل -3،5،5(فوق أآسيد ثنائي  يحذف

  رباعي أوآساسيكلونونان- 1،2،4،5- سداسي مثيل - 3،3،6،6،9،9 يحذف

 هيدروفوق أآسيد أيسوبروبيل آوميل طريقة التعبئة "M,N,"يحذف 

السطر ( طريقة التعبئة "M,N,"يحذف 
 )الثاني

 هيدروفوق أآسيد بارا منتيل

انظر المالحظة "ب  " 52≤"يستعاض عن 
8"( 

السطر ( الترآيز
 )األول

 مثيل إثيل آيتون) أآاسيد(فوق أآسيد 
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 األآسيد الفوقي العضوي العمود التعديل
انظر المالحظة "ب  " 45≤"يستعاض عن 

9"( 
السطر ( الترآيز

 )يالثان

انظر المالحظة "ب  " 40≤"يستعاض عن 
10"( 

السطر ( الترآيز
 )الثالث

السطر ( يحذف
 )الرابع

 

السطر ( طريقة التعبئة "N,"يحذف 
 )األول

السطر ( يحذف
 )الثاني

 حمض فوق أآسي خليك، النوع واو، مثبت

السطر ( الترآيز "56>"ب  " 56"يستعاض عن 
 )األول

 الترآيز "56≤"ب  " 56<"يستعاض عن 
مادة التخفيف من النوع  "56≥"ب  " 42"يستعاض عن 

 ألف
 طريقة التعبئة "M,"يحذف 

السطر (
 )الثاني

 هيدرو فوق أآسيد بينانيل

 هيدرو فوق أآسيد رباعي هيدرونافتيل يحذف
 حرارة الضبط "15"+ب  " 20"+يستعاض عن 
 حرارة الطوارئ "20+ب  " 25"+يستعاض عن 

 سانوات إثيل هك2 - فوق أآسي رباعي متيل بوتيل - 1،1،3،3

  رباعي مثيل بوتيل- 1،1،3،3فوق أآسي فينوخالت  يحذف
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 :تضاف البنود الجديدة التالية  

 
)11(  )10(  )9(  )8(  )7(  )6(  )5(  )4(  )3(  )2(  األآسيد الفوقي العضوي 

يل فوق أآسي آربونات إيسوبروبيل إم 77≤ 23≥    5ق ع    3103 
 ثالثي

 في 42≤     8ق ع  صفر 10+ 3117 
شكل معلق 

ثابت في 
 الماء

 فوق أآسي نيوهيتانوات بوتيل ثالثي 

 )سطر ثان جديد(

ي   72≤ 28≥    5ق ع    3103  يل ثالث ي بوت وق أآس  - 6،1ف
 آربونيلوآسي هكسان

 في 42≤     8ق ع  15+ 20+ 3119 
شكل معلق 

ثابت في 
 الماء

ر    ي آ ي ثنائ وق أآس ي  ف بونات ثنائ
 سيكلوهكسيل

 )سطر ثالث جديد(

 ثنائي فوق أآسي إثيل - 2 (-1 52≤ 45≥ 10≤   7ق ع  20- 10- 3115 
 فوق أآسيد بنفاليت -1،3-) هكسانول

 ثنائي ميثيل بوتيل

 حمض فوق أآسي اللوريك 100≤     8ق ع  35+ 40+ 3118 

 فوق أآسي -بولي بولي إثير  52≤ 23≥    8ق ع    3107 
 آربونات بوتيل ثالثي

يل      77≤ 23≥    7ق ع  صفر 10+ 3315  ي ميث ت رباع ي بيفالي وق أآس ف
 بوتيل

 

 :الحواشي بعد الجدول 2-5-3-2-4

نهاية ):1(الحاشية   ي ال ية ف ة التال يف ": تضاف الجمل ادة تخف ون م ي أن تك وينبغ
يان من النوع باء أعلى ب       ة الغل  على األقل من درجة مئوية 60درج

 .".ة حرارة تسارع تحلل فوق األآسيد العضويدرج

2-2-2-5، انظر   1النموذج رقم   (: تضاف في النهاية العبارة التالية     ):3(الحاشية  
-2.".( 

نحو التالي      ):8(الحاشية   ى ال دل عل  في المائة و10>نسبة األآسجين المتاح ": تع
 .".  في المائة بالماء أو بدونه10.7 ≤
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ى    ):9(الحاشية   دل عل ي    تع نحو التال بة األآسجين المتاح   ":  ال  في المائة 10 ≤نس
 .".بالماء أو بدونه

ي ):10(الحاشية   نحو التال ى ال دل عل تاح ": تع جين الم بة األآس  8.2 ≤نس
 .".في المائة بالماء أو بدونه

ي النهاية     ):13(الحاشية   2-2-2-2-5، انظر   8النموذج رقم   "(: يضاف ف
.".( 

دل عل    ):21(الحاشية    ≥مع مــادة مخففة من النوع ألف ": ى النحو التالي تع
 .". في المائة بالوزن، ومع إضافة اثيل بنزين25

ي        ):22(الحاشية   نحو التال ى ال دل عل ع مادة مخففة من النوع ألف        ": تع  ≥م
 .". في المائة بالوزن، وبإضافة ميثيل إيسوبوتيل آيتون19

 ).".2-2-2-2-5، انظر 8رقم النموذج "(: تضاف في النهاية )27(الحاشية  
 ".الالئحة النموذجية"بعبارة " الالئحة"يستعاض عن آلمة  ):29(الحاشية  
 .ُتحذف ):30(الحاشية  

ي          2-5-3-2-5 نحو التال ى ال بداية عل دل ال لطة المختصة في بلد المنشأ تصنيف          : "تع تولى الس ت
دول                ي الج ة ف ير المدرج ية العضوية غ يد الفوق  أو في توجيه    ،4-2-3-5-2األآاس

ئة حاويات السوائب الوسيطة       ، وتعيين  T23 أو توجيه الصهاريج النقالة      IBC520تعب
 ...".بند نوعي لها 

 6-2الفصل 

تعاض عن عبارة      )ب(2-6-1 ، يعرف عنها أو )هجينة أو طفرية(أو آائنات دقيقة مأشوبة "يس
ة معقولة أنها تسبب مرضًا معديًا للحيوان أو البشر            توقع بدرج وغيرها "بعبارة  " ي

ر أو       ًا للبش بب مرض ن أن تس ي يمك ية الت ية البروتين ثل الجزئ ل م ن العوام م
 .".للحيوان

ريف    2-6-2-1-1 ن تع تعاض ع ادة   "يس ة الح مية الفموي ة للس رعة القاتل ي "الج نص التال :  بال
ة ا" رعة القاتل طة  ((LD50)لج ة المتوس رعة القاتل ادة  ) الج ة الح مية الفموي ي للس ه

ي يمكن أن يتوقع أن تسبب الوفاة خالل               الجرعة الم   ردة المستخلصة إحصائيًا الت ف
يرة حين تعطى عن طريق                   14 ئران البيضاء الصغيرة والكب دد الف ًا لنصف ع  يوم



ST/SG/AC.10/29/Add.1 
Page 21 

م  ويعبر عن قيمة الجرعة القاتلة بوزن المادة المختبرة إلى وزن الحيوان الذي             . الف
 ).".الكيلوغرام/بالمليغرام(تجرى عليه التجربة 

ي الحاشية      2-6-2-2-4-3 المواد "بعبارة " الغازات المسيلة للدموع"يستعاض عن عبارة  "*"   ف
 ".الغازية المسيلة للدموع

 :يستعاض عن النص الحالي بالنص التالي 2-6-3

  المواد المعدية- 2-6 الشعبة 2-6-3" 

 تعاريف 2-6-3-1 

 :ألغراض هذه الالئحة 

واد المعدية   2-6-3-1-1  حتوي مسببات األمراض أو يتوقع بدرجة       هي مواد ت   الم
ببات          ذه المس توي ه ا تح ة أنه ببات األمراض هي آائنات دقيقة       . معقول تشمل (ومس

نات مسببة للكساح والطفيليات والفطريات          يريا والفيروسات وآائ وغير ذلك  ) البكت
ان أو    ًا لإلنس بب مرض ن أن تس ي يمك ية الت يات البروتين ثل الجزئ ن العناصر م م

 .الحيوان

ية    2-6-3-1-2  تجات البيولوج تقة من آائنات حية، وتصنع           المن تجات مش  هي من
ي         د تقتض بة، وق ية المناس لطات الوطن عها الس تراطات تض ًا الش وزع وفق وت
تها أو         راض أو معالج ن األم ة م تخدم للوقاي يص، وتس ة للترخ تراطات خاص اش

تجارب                 تطوير أو ال يوان، أو ألغراض ال ي البشر أو الح أو الفحوص تشخيصها ف
المتصلة بها، وهي تتضمن منتجات تامة أو غير تامة الصنع آاللقاحات، ولكنها ال             

 .تقتصر على هذه المنتجات

تنبتة      2-6-3-1-3  نات المس برات   (الكائ يجة عملية يتم بها       ) مخزون المخت هي نت
تضخيم أو نشر مسببات األمراض من أجل توليد ترآيزات آبيرة، وبذا يزيد خطر             

دوى  االع تعرض له ند ال يد . ع دة للتول زروعات المع ى الم تعريف إل ذا ال ير ه ويش
تنبتات الموجهة ألغراض التشخيص               راض، وال يشمل المس ببات األم دي لمس العم

 .أو األغراض السريرية

يقة والكائنات المعدلة جينياً       2-6-3-1-4  نات الدق  هي آائنات دقيقة وآائنات     الكائ
 .ن خالل الهندسة الجينية بطريقة ال تحدث طبيعيًاعدلت مادتها الجينية عن عمد م
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ريرية       2-6-3-1-5  ية أو الس نفايات الطب ئة عن العالج الطبي            ال ات ناش  هي نفاي
 .للحيوانات أو البشر أو عن األبحاث الحيوية

 تصنيف المواد المعدية 2-6-3-2 

لمتحدة  ويعين لها رقم األمم ا     2-6تصنف المواد المعدية في الشعبة        2-6-3-2-1 
 .، حسب االقتضاء3373 أو 2900 أو 2814

 :تقسم المواد المعدية إلى الفئات التالية 2-6-3-2-2 

ئة ألف     2-6-3-2-2-1  ة التي تنقل في شكل يمكن عند التعرض           : الف ادة المعدي الم
يوانات   ر أو الح اتًال للبش ًا ق ياة أو مرض دد للح ًا مه ة أو مرض بب إعاق ه أن يس . لـ

دول ا ورد الج ذه     وي توفي ه ي تس واد الت احية للم ثلة إيض رة أم ذه الفق ي ه دم ف لمق
 .المعايير

ة   ية، مما                     :ملحوظ ئة الواق ارج التعب ة خ ادة معدي ق م ن تطل تعرض حي يحدث ال
 .يؤدي إلى اتصال مادي بالبشر أو الحيوان

بب     )أ(  ي تس ير والت ذه المعاي توفي ه ي تس ة الت واد المعدي ن للم يعي
ويعين . 2814والحيوان رقم األمم المتحدة     المرض للبشر أو للبشر     

للمواد المعدية التي ال تسبب المرض إال للحيوان رقم األمم المتحدة            
2900. 

م األمم المتحدة          )ب(  ن رق تند تعيي  إلى السجل الطبي    2900 أو   2814يس
ي، أو الظروف               روف أو أغراض المصدر البشري أو الحيوان المع

توطنة، أو  ية المس ية المرض تعلق  المحل ص الم م المتخص  الحك
 .بالظروف الفردية للمريض أو للحيوان

م الشحن الصحيح لرقم األمم المتحدة          :1ملحوظة   هو المواد   2814اس
ر    ى البش ر عل ي تؤث ة الت م   المعدي رقم األم حيح ل حن الص م الش واس

 .هو المواد المعدية التي تؤثر على الحيوانات فقط 2900المتحدة 

دول ا   :2ملحوظة   اً     الج يس جامع ي ل وتصنف المواد المعدية التي ال     . لتال
نها      ئة، لك دة أو الناش رض الجدي ببات الم يها مس ا ف دول، بم ي الج ر ف تظه

ف  ئة أل ي الف ير ف س المعاي توفي نف ون  . تس ندما يك ك فع ى ذل افة إل وباإلض
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ا      توفيها فإنه ير أو ال تس توفي المعاي ا تس ادة م ت م يما إذا آان ك ف ناك ش ه
 .ألفتدرج في الفئة 

ة     ي تتمثل الكائنات الدقيقة المكتوبة بحروف            :3ملحوظ دول التال ي الج  ف
 .مائلة في بكتريا أو فطريات أو مسببة للكساح

أمثلة إيضاحية للمواد المعدية المدرجة في الفئة ألف في أي شكل ما لم يبين 
 غير ذلك

 ))أ (2-6-3-2-2-1(
م     الكائن الدقيق تحدة واس م الم م األم رق

 الشحن
 )مستنبت فقط(الجمرة الخبيثة ) باسيلوس(عصيات 

 )مستنبت فقط(بروسيال مجهضة 
 )مستنبت فقط(بروسيال مالطية 
 )مستنبت فقط(بروسيال سويس 

 )مستنبت فقط( الرعام -بورآهولدريا مالي 
 )مستنبط فقط(بورآهولدريا بزيدومالي 

 )مستنبت فقط( أنواع الطيور -شالمسيديا بسيتاسي
 )مستنبت فقط(بوتيولنيوم آلوستريديوم 

 )مستنبت فقط(آوسيديويديس ايمتيس 
 )مستنبت فقط(الكوآسيال البورنيتية 

 فيروس حمى القرم والكونغو النزيفية
 )مستنبت فقط(فيروس حمى الدانج 

 )مستنبت فقط(فيروس التهاب الدماغ الشرعي 
 )مستنبت فقط(األسكيرية القولونية 

 فيروس االيبوال
 فيروس فلكسال

 )مستنبت فقط(رانسيسيال توالرنسيس ف
 فيروس غواناريتو

 فيروس هانتان
 فيروسات هانتا المسببة لمتالزمة فيروس هانتا الرئوي

 فيروس هندرا
 )مستنبت فقط) (باء(فيروس التهاب الكبد 

 2814رقم األمم المتحدة 
المواد المعدية التي تؤثر 

 على البشر
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أمثلة إيضاحية للمواد المعدية المدرجة في الفئة ألف في أي شكل ما لم يبين 
 غير ذلك

 ))أ (2-6-3-2-2-1(
م     الكائن الدقيق تحدة واس م الم م األم رق

 الشحن
 )مستنبت فقط(فيروس القوباء باء 

 )مستنبت فقط(فيروس نقص المناعة البشري 
 )مستنبط فقط(مرض فيروس انفلونزا الطيور الم

 )مستنبت فقط(فيروس التهاب المخ والنخاع الشوآي الياباني 
 فيروس جونين

 فيروس آياسانور لمرض الغابات
 فيروس حمى السا
 فيروس ماتشوبو
 فيروس ماربورغ

 فيروس جدري القرود
 

 قيفيروس مرض الخيول األفري
 فيروس حمى الخنازير األفريقية

 فيروس مرض نيوآاستل في الطيور
 فيروس حمى النزلة التنفسية

 فيروس حمى الخنازير الكالسيكية
 فيروس الحمى القالعية

 فيروس مرض الجلد الدرني
 ميكوبالزما ميكويد االلتهاب الرئوي البقري المعدي

 فيروس طاعون القوارض الصغيرة
 فيروس طاعون البقر

 يروس جدري األغنامف
 فيروس جدري الماعز

 فيروس مرض الخنازير الحويصلي
 فيروس التهاب الضم الحويصلي

 2900رقم األمم المتحدة 
المواد المعدية التي تؤثر 

 على الحيوان فقط

اء     2-6-3-2-2-2  ئة ب المادة المعدية التي ال تستوفي معايير إدراجها في الفئة    :   الف
، إال أن الكيانات    3373عدية من الفئة باء رقم األمم المتحدة        ويعين للمواد الم  . ألف 
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ي            رفة ف ا هي مع تنبتة آم ا رقم األمم المتحدة         3-1-3-6-2المس ن له  أو  2814 يعي
 . حسب االقتضاء2900

ة  تحدة    : ملحوظ م الم رقم األم حيح ل حن الص م الش و3373اس نات  " ه عي
 ."العينات السريرية"أو " التشخيص

ضع المواد التي ال تحوي مواد معدية أو المواد التي ال يحتمل            ال تخ  2-6-3-2-3 
ير           توفي معاي ن تس م تك ا ل ة، م ذه الالئح يوان له ر أو للح ًا للبش بب مرض أن تس

 .اإلدراج في رتبة أخرى

ا بغية                      2-6-3-2-4  تم جمعه ي ي دم الت تجات ال دم أو من ة ال ذه الالئح ال يخضع له
تجات الدم التي تست          ه أو لتحضير من خدم في نقل الدم أو االزدراع أو أي أنسجة        نقل

 .أو أجهزة عضوية من المزمع استخدامها في عمليات االزدراع

ذه الالئحة المواد التي يكون احتمال وجود مواد معدية              2-6-3-2-5  ال تخضع له
يعة  ي الطب د ف توى يوج يزها بمس ون ترآ ي يك ًا أو الت يها منخفض ثلة. ف ن األم : وم

ية، و     واد الغذائ اء، واألشخاص األحياء، والمواد التي عولجت بحيث          الم نات الم عي
 .يتم تحديد مسببات المرض أو تثبيط نشاطها

نقل حيوان حي أصيب عمدًا بالعدوى أو يشتبه في احتوائه مادة              2-6-3-2-6  ال ي
 .معدية إال باألحكام والشروط التي تقرها السلطة المختصة

 المنتجات البيولوجية 2-6-3-3 

تجات البيولوجية إلى المجموعتين        2-6-3-3-1  م المن ة تقس ذه الالئح ألغراض ه
 :التاليتين

ية       )أ( لطات الوطن تراطات الس ًا الش بأ وفق نع وتع ي تص واد الت الم
ئة النهائية أو التوزيع، ولالستخدام             نقل ألغراض التعب المختصة وت
ن أو  طة المتخصصين الطبيي رعاية الصحية الشخصية بواس ي ال ف

 .ومواد هذه المجموعة ال تخضع لهذه الالئحة. األفراد

رة   )ب( ي الفق ندرج ف ي ال ت تجات الت تقد  ) أ(المن رف أو يع ي يع والت
ير     توفي معاي ي تس ة، والت واد معدي توي م ا تح ة أنه باب معقول ألس

ي الفئة ألف أو الفئة باء     ويعين لمواد هذه المجموعة رقم . اإلدراج ف
 . حسب االقتضاء3373 أو 2900 أو 2814األمم المتحدة 
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ة  رًا      : ملحوظ ثل خط د ال تم ا ق رخص به ية الم تجات البيولوج ض المن بع
الم   اء الع ي بعض أنح يويًا إال ف لطات   . ح ترط الس د تش ة ق ذه الحال ي ه وف

يوية الشتراطات المواد المعدية، أو                تجات الح ذه المن ثل ه المختصة أن تمت
 .قد تفرض قيودًا أخرى

  المعدلة جينيًا والكائنات المعدلة جينيًاالكائنات الدقيقة 2-6-3-4 

واد         2-6-3-4-1  ريف الم توفي تع ي ال تس يًا الت ة جين يقة المعدل نـات الدق نف الكائ تص
 .9-2المعديـة وفقـًا للفصل 

 النفايات الطبية أو النفايات السريرية 2-6-3-5 

ن للنفايات الطبية أو السريرية التي تحوي مواد معد          2-6-3-5-1  ية من الفئة ألف أو     ُيعيَّ
تحدة                    م الم م األم اء رق ئة ب ن الف تنبتة م ة مس واد معدي .  حسب االقتضاء   2900 أو   2814م

ية أو السريرية التي تحوي مواد معدية من الفئة باء، غير المستنبتة،                  نفايات الطب ن لل وُيعيَّ
 .3291رقم األمم المتحدة 

ريرية ال 2-6-3-5-2  ية أو الس نفايات الطب ن لل تمال ُيعيَّ ة أن اح باب معقول تقد ألس ي يع ت
 .3291احتوائها على مواد معدية منخفض، رقم األمم المتحدة 

ة   رقم األمم المتحدة           : ملحوظ م الشحن الصحيح ل نفايات سريرية، غير   " هو   3291اس
ددة،  مح

 ". أنفايات طبية منظمة غ م"غ م أ أو " )حيوية(نفايات طبية "أو "  أغ م

لنفايات الطبية أو السريرية التي طهرت من التلوث والتي آانت          ال تخضع ا   2-6-3-5-3 
 .تحوي من قبل مواد معدية لهذه الالئحة ما لم تستوف معايير إدراجها في رتبة أخرى

 

 

 7-2الفصل 

ي           وارد ف تعريف ال تثناء ال ي الفصل آله عن عبارة          2-7-2باس تعاض ف طرد صناعي  " يس
. IP-2طرد صناعي من النوع "، وعبارة "IP-2د من النوع طر"بعبارة " IP-1)النوع  (1من النوع  

 ".IP-2طرد من النوع "بعبارة " 
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ية   2-7-1-2 رة الفرع ي الفق بارة  )ه(ف د ع يها   "، بع ودة ف عة موج دات مش توي نوي ي تح الت
 :، يضاف النص التالي"بصورة طبيعية

اَلج إال ألغراض استخرا                 "  م تع ية أو ل تها الطبيع ي حال ا ف ي هي إم ج النويدات والت
 ".المشعة

 :ويكون نصها آاآلتي) و(تضاف فقرة فرعية جديدة تكون الفقرة  

عة في أي سطح من                       )و"(  واد مش يها م د ف ي توج عة الت ير المش واد الصلبة غ الم
 ".2-7-2سطوحها بكميات ال تتجاوز الحد المبين في 

 .ال ينطبق على النص العربي 2-7-2

دول لي  2-7-6-1-1 نوان الج دل ع بحيع ات  : "ص هاريج وحاوي بة للص امالت الضرب بالنس مع
ير المعبأة المنخفضة النشاط النوعي             أو الملوثة السطح    LSA-Iالشحن والبضائع غ

SCO-I." 

ي 2-7-6-2-2 نحو التال ى ال دل عل زائدة أو  : "تع بوات ال ل الع ية لك ة الحرج ان الحال دد أم ويح
ة    ان الحال رات أم وع مؤش باره مجم حن باعت ات الش بوات  حاوي ل الع ية لك الحرج

تواة  وع مؤشرات أمان الحالة الحرجية           . المح د مجم ي تحدي ه ف راء نفس بع اإلج ويت
 ".لكل رسالة أو على ظهر وسيلة النقل

بة للنويدة المشعة    2-7-7-2-1 تعاض، بالنس  1" بعبارة A1 في العمود "х 10-2 5"، عن Cf-252يس

х 10-1". 

 ".لطرد"بعد آلمة " أو عبوة زائدة"تضاف عبارة  2-7-8-3

 :تعدل على النحو التالي )ب(2-7-9-3

ة   )ب"(   لعة عالم از أو س ل جه ل آ عة"أن يحم ادة مش " RADIOACTIVE" "م
 :باستثناء

 أجهزة أو نبائط التوقيت ذات الضياء اإلشعاعي؛ `1`   

رار          `2`  ى اإلق لت عل د حص ون ق ا أن تك ي إم تهالآية الت واد االس الم
رة      ًا للفق تجاوز آل منها حد          )د(2-1-7-2 الالئحي وفق ي ال ي ، أو الت

دول        ي الج تثناة ف الة المس ه للرس موح ب اط المس  1-2-7-7-2النش
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ود   ( ي طرود تحمل عالمة               ) 5العم تجات ف ذه المن نقل ه بشرط أن ت
عة  تحذير " RADIOACTIVE"مش ون ال ث يك ي بحي ى سطح داخل عل

 ".من وجود مادة مشعة مرئيًا عند فتح الطرد، و

 8-2الفصل 

 : يستعاض عن الجملتين األخيرتين من هذه الفقرة الفرعية بالعبارات التالية`2`)ج(2-8-2-5

راض اختبـار الفوالذ، يستخدم النـوع  "  S235JR+CR (1.0037 resp. St 37-2)وألغـ

يم  ISO 3574، أو S275J2G3+CR (1.0144 resp. St 44-3)، أو  ام الترق ، أو نظـ
ـد  الموح

(UNS) G10200 أو SAE 1020  ن تخدم أي م يوم يس بـار األلومن راض اخت ؛ وألغ
ير المغلفين       ن غ ويرد وصف الختبار مقبول في     . AZ5GU-T6 أو   T6-7075النوعي

 ".37 الجزء الثالث، القسم دليل االختبارات والمعايير

 9-2الفصل 

 :يستعاض عن النص الحالي بالنص التالي 

 9-2الفصل "

 عةمواد وسلع خطرة متنو -9الرتبة 

 تعاريف 2-9-1 

بة        2-9-1-1  لع الرت واد وس لع خطرة متنوعة       (9م واد وس  هي مواد وسلع تنطوي     )م
 .أثناء النقل على خطر ال تغطيه الرتب األخرى

ياً              2-9-1-2   ة جين نات المعدل يًا والكائ ة جين يقة المعدل نات الدق نات دقيقة      الكائ  هي آائ
 .ة الجينية بطريقة ال تحدث طبيعيًاوآائنات عدلت مادتها الجينية من خالل الهندس

 9تعيين الرتبة  2-9-2  

 :، من بين ما تشمله، ما يلي9تشمل الرتبة  2-9-2-1  

 المواد الخطرة بيئيًا؛ )أ(    
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رتفعة  )ب(  رارة الم واد ذات الح نقل (الم دم لل نقل أو تق ي ت واد الت أي الم
تجاوز             اوي أو ت رارة تس ي درجات ح  أو   س في حالة سائلة    °100ف

 ؛) س في حالة صلبة°240في درجات حرارة تساوي أو تتجاوز 

ي ال      )ج(   يًا الت ة جين نات المعدل يًا أو الكائ ة جين يقة المعدل نات الدق الكائ
ة   واد المعدي ريف الم توفي تع ر (تس ى ) 3-6-2انظ ادرة عل نها ق لك

ت   ريقة ليس يقة بط نات الدق باتات أو الكائ يوانات أو الن ير الح تغي
 .3245ويعين لها رقم األمم المتحدة . كاثر الطبيعينتيجة الت

وال تخضع الكائنات الدقيقة المعدلة جينيًا أو الكائنات المعدلة جينيًا              
ذه الالئحة حين تصرح باستخدامها السلطات المختصة لحكومات          له

 .بلدان المنشأ أو العبور أو بلدان المقصد

 )ئيةالبيئة الما(المواد الخطرة بيئيًا  2-9-3 

 تعاريف عامة 2-9-3-1 

ائلة أو الصلبة  2-9-3-1-1  واد الس مله، الم ا تش ن م ن بي يًا، م رة بيئ واد الخط مل الم تش
 ).مثل التحضيرات والنفايات(التي تلوث البيئة المائية ومحاليل ومخاليط هذه المواد 

ي ت 2-9-3-1-2  ية الت نات المائ ث الكائ ن حي ية م ئة المائ ى البي نظر إل ن ال ي يمك يش ف ع
اء، والنظام البيئي المائي التي هي جزء منه         ثم فإن أساس تحديد الخطر هي السمية       . )1(الم

ن         ات ع ن المعلوم زيد م ك بم ير ذل ن تغي ن الممك ان م زيج، وإن آ ادة أو الم ية للم المائ
 .التدهور ومسلك التراآم الحيوي

بق ع  2-9-3-1-3   تزم أن تط ية يع نيف التال راءات التص ت إج واد إذا آان ل الم ى آ ل
ه أنه ستكون هناك حاجة في بعض الحاالت، مثل المعادن أو                     لم ب ن المس إن م يط ف والمخال

 .)2(المرآبات غير العضوية ضعيفة الذوبان، إلى توجيه خاص

طلحات    2-9-3-1-4   رات أو المص ى المختص ية عل تعاريف التال بق ال وتنط
 :المستخدمة في هذا القسم

   - BCF :لحيوي؛عامل الترآيز ا 

    - BOD :طلب األآسجين الكيميائي الحيوي؛ 
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 ــــــــــــــــــــ
تعريف للتلوث المائي الذي قد يحتاج إلى النظر في آثار تتجاوز                  )1(  ذا ال تعرض ه ال ي

 .البيئة المائية مثل اآلثار على صحة اإلنسان، إلخ
 .ميًا من النظام المنسق عال9يمكن االطالع على ذلك في المرفق  )2( 
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   - COD :طلب األآسجين الكيميائي؛ 

   - GLP :الممارسات المختبرية الجيدة؛ 

 - EC50 :  بب ذي يس ا ال ادة م ال لم يز الفع ن 50الترآ ة م ي المائ  ف
 االستجابة القصوى؛

   - ErC50 : هيEC50من حيث تخفيض النمو؛  

   - Kow :الماء؛/معامل تقسيم األوآتانول 

 - LC50) يز الق ة50اتل الترآ ي المائ ذي ):  ف اء ال ي الم ادة ف يز م ترآ
 مجموعة حيوانات االختبار؛) نصف( في المائة 50يؤدي إلى وفاة 

   - L(E)C50 :LC50 أو EC50؛ 

   - NOEC: الترآيز الذي لم يلحظ أثره؛  

ار    -  ي إط بار ف ية لالخت بادئ التوجيه ية : OECDالم بادئ التوجيه الم
  والتنمية في الميدان االقتصادي؛التي نشرتها منظمة التعاون

 التعاريف واالحتياجات من البيانات 2-9-3-2 

 :هي) البيئة المائية(العناصر األساسية لتصنيف المواد الخطرة بيئيًا  2-9-3-2-1 

 السمية المائية الحادة؛ -   

 إمكانية التراآم الحيوي أو حدوثه مثالًً؛ -   

 للكيميائيات العضوية؛) يويالحيوي أو غير الح(االنحالل  -   

 .السمية المائية المزمنة -   

قة دوليًا                    2-9-3-2-2  بار المنس اليب االخت ن أس تمدة م يانات المس ن تفضيل الب رغم م بال
ثما        تخدم حي ة، أن تس ي الممارس ن، ف ية يمك اليب الوطن ن األس تمدة م يانات المس إن الب ف

ئة    برت مكاف يانات س           . اعت بار ب ن اعت ام يمك واع المياه العذبة ومياه البحر       وبشكل ع مية أن
ي       بار الت ية لالخت بادئ التوجيه تخدام الم ا باس ل له ل التوص ن األفض ئة، وم يانات مكاف ب
يدان االقتصادي، أو مكافئة وفقًا لمبدأ األساليب            ي الم ية ف تعاون والتنم نظمة ال وضعتها م
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يدة    برية الج يانات يستند الت            . المخت ذه الب ثل ه د م ثما ال توج صنيف إلى أفضل البيانات    وحي
 .المتاحة

ادة    2-9-3-2-3   ية الح تخدام   السمية المائ ادة باس دد ع دة   LC50 تح ماك لم ى األس  96 عل
اعة  ي  (س بدأ التوجيه ا      203الم ادي أو م يدان االقتص ي الم ية ف تعاون والتنم نظمة ال  لم
له ريات )يعاد دة EC50، أو القش اعة 48 لم ي  ( س بدأ التوجيه نظمة ال 202الم تعاون  لم

ا يعادله        يدان االقتصادي أو م ي الم ية ف  ساعة 72 لمدة EC50أو أنواع الطحالب /، و)والتنم
 لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أو ما 201المبدأ التوجيهي ( ساعة 96أو 

عن آما يمكن النظر إلى البيانات      . وتعتبر هذه األنواع ممثًال لكل الكائنات المائية      ). يعادله
 .أنواع أخرى مثل عدسيات الماء إذا آان أسلوب االختبار مناسبًا

يوي    2-9-3-2-4   تراآم الح تخلص من              ال تحول وال ي الحصيلة الصافية للجرعة وال  يعن
 ).التربة والغذاء/أي الهواء والماء والترسب(مادة ما في آائن عن آل طرق التعرض 

يوي     تراآم الح ية ال تخوإمكان ادة باس دد ع يم  تح اعل تقس دام مف
تانول  تم           /األوآ بارها لوغاري ادة باعت بلغ ع اء، وت يه منظمة          Kowالم بدأ توج اًً لم دد وفق  المح

ورغم أن هذا يمثل إمكانية التراآم      . 117 أو   107التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي      
يوي            يز الح امل الترآ إن ع يوي ف ًا أفضل، و           (BCF)الح يح مقياس يًا يت دد تجريب يفضل  المح

تخدامه إن آان متاحاً      لمنظمة 305ويحدد عامل الترآيز الحيوي وفقًا للمبدأ التوجيهي    . اس
 .التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

ي  2-9-3-2-5   الل البيئ يوي     االنح ير ح يويًا أو غ ون ح د يك ي  ( ق يل المائ ثل التحل ) م
يقة ذه الحق تخدم ه يار المس ريف لالنح. ويعكس المع هل تع تخدام وأس تم باس الل المباشر ي

ادي    يدان االقتص ي الم ية ف تعاون والتنم نظمة ال ي لم الل البيئ بارات االنح بدأ (اخت الم
ن اعتبار المواد التي تحصل على مستوى متوسط في      )).  واو -ألف   (301التوجيهي    ويمك

ية                    ئات المائ م البي ي معظ ى سرعة االنحالل ف رًا إل بارات مؤش ذه االخت ا آانت هذه   . ه  ولم
تعاون والتنمية في                       نظمة ال بار م تائج اخت درج ن ة ت ياه العذب بارات للم بارات هي اخت االخت

يدان االقتصادي من المبدأ التوجيهي        وعند عدم توافر   . ، ألنه أنسب للبيئة البحرية    306الم
ويمكن .  مؤشرًا على االنحالل السريع    COD <0.5نسبة  )/ أيام BOD) 5هذه البيانات تعتبر    

راعاة االن ير      م يوي وغ ي، الح الل األول ي واالنح يل المائ ثل التحل يوي م ير الح الل غ ح
ي وسط غير مائي واالنحالل السريع الثابت في البيئة، عند تعريف                 يوي، واالنحالل ف الح

 .)3(إمكانية االنحالل السريع

 ــــــــــــــــــــ
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ل     )3(  ي الفص يانات ف ير الب اص لتفس ي خ بدأ توجيه رد م رفق 10-3ي نظام 8 والم  لل
 .المنسق عالميًا
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 :وتعتبر المواد سريعة االنحالل في البيئة إذا توفرت المعايير التالية  

ي     )أ(    ر ف الل المباش ات االنح ي دراس الل   28ف تويات االنح تحقق مس ًا ت  يوم
 :التالية

  في المائة؛70: االختبارات القائمة على الكربون العضوي الذائب `1`    

بارات `2`  يد     االخت ي أآس يد ثان جين أو تول تنفاد األآس ى اس ة عل  القائم
  في المائة من الحد األقصى النظري؛60: الكربون

الل     يوي خ الل الح تويات لالنح ذه المس وغ ه تم بل دء  10وي ن ب ام م  أي
  في المائة قد انحلت؛ أو10االنحالل، وهو الوقت الذي تكون فيه 

ي               )ب(  يها سوى ب تاح ف ي ال ت ي الحاالت الت ن تبلغ نسبة     COD و BODانات  ف ، حي
BOD5/COD ≥ 0.5؛ أو 

ن أن ينحل             )ج(  وط يمك ادة أو المخل ن أن الم نع آخر يبي يل علمي مق د دل إذا وج
يويًا و  (  70في البيئة المائية إلى مستوى يزيد عن        ) أو بشكل غير حيوي    /ح

 . يومًا28في المائة خالل فترة 

يانات 2-9-3-2-6  نة ب مية المزم ل توا الس اق      أق ادة، ونط مية الح يانات الس ن ب رًا م ف
يداً        ل توح بار أق راءات االخت يانات المولدة وفقًا لمبادئ اختبار منظمة           . إج بول الب ن ق ويمك

يدان االقتصادي            ي الم ية ف تعاون والتنم ياتها المبكرة         (210ال راحل ح ي م ماك ف أو ) األس
اء      (211 ر براغيث الم ب      (201و) تكاث و الطحال نع نم  استخدام االختبارات   آما يمكن ). م

 أو  (NOECs)" تأثير الترآيزات غير الملحوظ   "ويستخدم  . األخرى المحققة والمقبولة دولياً    
 .L(E)Cxأي معادل آخر له 

 فئات ومعايير تصنيف المواد 2-9-3-3  

إذا استوفت معايير   ) "البيئة المائية (مواد خطرة بيئيًا    "تصنف المواد باعتبارها      2-9-3-3-1  
 : حسب الجداول التالية2المزمنة  أو 1المزمنة  أو 1 الحادةالفئة 
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 السمية الحادة

 1الحادة : فئة
 :السمية الحادة

 LC50 96 أو/ و1/ ملغم1 ≤ )لألسماك( ساعة 
 EC50 48 أو/ و1/ ملغم1 ≤ )للقشريات( ساعة 
 ErC50 72 1/ ملغم1 ≤ )للطحالب والنباتات المائية األخرى( ساعة 96 ساعة أو  

 

 السمية المزمنة

 1المزمنة : فئة
 :السمية الحادة

 LC50 96 أو/ و1/ ملغم1 ≤ )لألسماك( ساعة 
 EC50 48 أو/ و1/ ملغم1 ≤ )للقشريات( ساعة 
 ErC50 72 1/ ملغم1 ≤ )للطحالب والنباتات المائية األخرى( ساعة 96 أو  

ريعة االنحالل و ادة ليست س تان/والم يم األوآ امل تقس تم مع اء /ولأو لوغاري ن  (4 ≥الم م يك ا ل م
 ).500 <عامل الترآيز الحيوي المحدد بالتجربة 

 

 2المزمنة : فئة
 :السمية الحادة

 LC50 96 أو/ و1/ ملغم10 ≤ إلى 1 > )لألسماك( ساعة
 EC50 48 أو/ و1/ ملغم10 ≤ إلى 1 > )للقشريات( ساعة
 ErC50 72 1/ ملغم10 ≤ إلى 1 > )رىللطحالب والنباتات المائية األخ( ساعة 96 ساعة أو 

ما لم يكن عامل الترآيز      (4 ≥الماء  /أو معامل تقسيم األوآتانول   /والمادة ليست سريعة االنحالل و    
 .1/ ملجم1 >إال إذا آان الترآيز بدون أثر ملحوظ ) 500 <الحيوي 

 .ويحدد شكل التصنيف التالي العملية التي ُتتَّبع 
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 لمخاليطفئات ومعايير تصنيف ا 2-9-3-4 

واد أي     2-9-3-4-1  ي الم تخدمة ف نيف المس ئات التص يط ف نيف المخال ام تص مل نظ يش
ادة      ئة الح ومن أجل استخدام آل البيانات المتاحة ألغراض تصنيف        . 2 و 1 والمزمنة   1الف

 :المخاطر البيئية المائية للمخاليط يوضع االفتراض التالي ويطبق عند االقتضاء

ات ذات الصلة      "  يز يبلغ              " المكون ي ترآ ودة ف ات الموج وط هي المكون  في المائة   1للمخل
وزن( وزن/ال تراض    ) ال ناك اف ن ه م يك ا ل ثر م رتفعة   (أو أآ ات م ة المكون ي حال ثًال ف م

مية ن ) الس ل ع ًا يق وط  1أن مكون نيف المخل لة لتص ون ذا ص ن أن يك ة يمك ي المائ  ف
 .ألغراض األخطار البيئية المائية

ج التصني    2-9-3-4-2  ية متسلسل، ويتوقف على            ونه ية المائ ار البيئ ف ألغراض األخط
وع المعلومات المتاحة عن المخلوط ذاته وعن مكوناته         وتشمل عناصر النهج المتسلسل    . ن

 :ما يلي

 التصنيف المستند إلى مخاليط مختبرة؛ )أ(  

LC50 ≤ 1 mg/l

NOEC > 1 mg/l

L(E)C50 ≤ 10 mg/l

 سريع التحليل سريع التحليل

التراآم الحيوي التراآم الحيوي

نعم

ال نعم

ال
ود أو ير موج غ

ل

ال

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

مادة خطرة بيئيًا

1مزمنة   

مادة خطرة بيئيًا

1حادة   

خطرة بيئيًامادة 

2مزمنة   

 مادة غيـر
 خطرة بيئيا

 

 نعم
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 التصنيف المستند إلى مبادئ االستقراء؛ )ب(  

 ".صيغة الجمع"أو /و" ةجمع المكونات المصنف"استخدام  )ج(  

 . أدناه العملية التي ُتتَّبع1-9-2ويعرض الشكل  
يط حسب األخطـار الحـادة أو المزمنـة             : 1-9-2الشكل     نهج التسلسلي لتصنيف المخال ال

ى  عل
 البيئة المائية

 بيانات اختبار السمية المائية للمخلوط في مجموعة

نف بة ص  بالنس
مية   ر الس لخط

ادة نة/الح المزم
)2-9-3-4-3( 

  ال  نعم

 صنف
ر  بة لخط بالنس
مية  الس

 المزمنة/الحادة

 

 )4-4-3-9-2(طبق مبادئ االستقراء 
ن    نعم تاحة ع يانات م ب

ة   يط مماثل مخال
 لتقدير األخطار

 ال           

نف بة ص  بالنس
مية   ر الس لخط

 المزمنة/الحادة

نهج التجميعي        6-4-3-9-2(طبق ال
 )4-6-4-3-9-2 إلى 1-
ات الن • ل المكون ئوية لك بة الم س

 "مزمنة"المصنفة باعتبارها 
ات  • ئوية للمكون بة الم النس

 "حادة"المصنفة باعتبارها 
ي   • ات الت ئوية للمكون بة الم النس

مية    يانات الس نها ب توفر ع ت
9-2(طبق صيغة الجمع    : الحادة

اتج ) 3-4-5-2- ول ن م ح ث
L(E)C50 ئة ى ف ادة" إل " الح
 المناسبة

 
 
 نعم

ا السميـة     المائيـة أم
أو بيانات التصنيف   
ل   تاحة لك م
ات ذات  المكون

 الصلة

 ال           
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نف بة ص  بالنس
مية   ر الس لخط

 المزمنة/الحادة

 

ـع    يغة الجم ـع وص لـوب الجم بـق أس ط
ى 2-9-3-4-6-1( ) 4-6-4-3-9-2 إل

 5-6-4-3-9-2وطبق 

يانات    تخدم ب اس
تاحة   ر الم المخاط
ات  للمكون

 المعروفة

 تصنيف المخاليط حين تتوافر البيانات عن المخلوط بأآمله 2-9-3-4-3 

ادة يصنف وفقًا                      2-9-3-4-3-1  ميته الح تحديد س بر ل د اخت ه ق وط بأآمل ون المخل ن يك   حي
ويستند التصنيف على   . للمعايير التي اتفق عليها للمواد، وإنما بالنسبة للسمية الحادة وحدة         

يانات وعن األسماك والقشريات والطحالب       وليس تصنيف المخاليط باستخدام    . النباتات/الب
يانات    نة ألن هناك حاجة إلى                 EC50 أو   LC50ب ئات المزم بة للف نًا بالنس ه ممك وط بأآمل  للمخل

ئة، وليست هناك بيانات انحالل أو                         ي البي يانات عن مصيرها ف مية وب يانات الس ن ب ل م آ
بة للمخاليط آلها     يوي بالنس راآم ح لتصنيف المزمن ألن بيانات وال يمكن تطبيق معيار ا. ت

تراآم البيئي للمخاليط ال يمكن تفسيرها، فهي ليست ذات معنى إال                بارات االنحالل وال اخت
 .بالنسبة للمواد المفردة

ادة     2-9-3-4-3-2  مية الح بار الس ن اخت تاحة ع يانات م د ب ثما توج ) EC50 أو (LC50  وحي
بة للمخلوط في مجموعه تستخدم هذه البيانات و         آذلك المعلومات عن تصنيف السمية     بالنس

ي                  نحو التال ى ال برة عل يط المخت تكمال تصنيف المخال ات الس نة للمكون ن تتاح   . المزم وحي
 . فإنها تستخدم آذلك باإلضافة(NOEC)) طويلة األجل(آذلك بيانات عن السمية المزمنة 

بر  ) EC50 أو (L(E)C50 LC50 )أ(  وط المخت م1 ≤للمخل  NOEC و1/ ملج
 : أو مجهول1/ ملجم1.0 ≤المختبر الخليط 

 ؛1يصنف المخلوط باعتباره الفئة الحادة -    

6-4-3-9-2انظر  (يطبـق نهج مجمـوع المكونات المصنفة       - 
-3 
ن ) 4-6-4-3-9-2و نة (لتصنيف المزم ئة المزم  2 أو 1الف

 ).أو ال حاجة لتصنيف المزمن

 >لوط المختبر    المخ NOEC و 1/ ملجم 1 ≤ للمخلوط المختبر    L(E)C50 )ب( 
 :1/ ملجم1.0

 ؛ 1يصنف المخلوط باعتباره الفئة الحادة -    
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6-4-3-9-2انظر  (يطبـق نهج مجمـوع المكونات المصنفة       - 
-3 
نة   ) 4-6-4-3-9-2و ئة المزم باره الف نيفه باعت وإذا . 1لتص

وط مصنفًا باعتباره الفئة المزمنة            ن المخل م يك  فال حاجة   1ل
 .لتصنيف الفئة المزمنة

بر  L(E)C50 )ج(  وط المخت م 1 > المخل اء و   1/ ملغ ة الم ى وإذاب ، أو أعل
NOEC أو مجهول1/ ملغم1.0 ≤ المخلوط المختبر : 

 ال حاجة إلى تصنيف السمية الحادة؛ -    

6-4-3-9-2انظر   (المصنفةوع المكونات   ـ نهج مجم  قـيطب - 
-3 
ة   ) 4-6-4-3-9-2و نة أو ال حاج ئة المزم نيف الف لتص

 .ةالمزمنفئة اللتصنيف 

بر      L(E)C50 )د(  وط المخت م .1 < المخل ى من إذابة الماء و       1/مج ، أو أعل
NOEC 1/ ملغم1.0>  المخلوط المختبر: 

 .ال حاجة لتصنيف الفئة الحادة أو الفئة المزمنة -    

 مبادئ االستقراء 2-9-3-4-4 

تحديد خطره البيئي ال           2-9-3-4-4-1  بر ل م يخت ه ل وط نفس ان المخل مائي، لكن هناك   إذا آ
ات المفردة ومخاليط مشابهة مختبرة تكفي لتشخيص مخاطر المخلوط،         يانات عن المكون ب

ية    يها التال تفق عل تقراء الم د االس ًا لقواع يانات وفق ذه الب تخدم ه تخدام  . تس ذا اس ل ه ويكف
وط دون         ر المخل خيص مخاط ي تش د ف ى ح ى أقص تاحة إل يانات الم نيف للب ية التص عمل

 .ر إضافي على الحيواناتضرورة الختبا

   التخفيف2-9-3-4-4-2 

وط مصنف آخر أو مادة مصنفة                   2-9-3-4-2-1  يف مخل وط بواسطة تخف   إذا شكل المخل
ي تصنيف الخطر أو يقل عن أقل المكونات األصلية سمية، وال يتوقع أن                   ادل ف بمخفف يع

ية للمكونات األخرى يصنف المخلوط باعتباره             ى المخاطر المائ ر عل  معادًال للمخلوط   يؤث
 .األصلي أو المادة األصلية
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نفة       2-9-3-4-4-2-2  ادة مص ر أو م نف آخ وط مص يف مخل وط بتخف ون المخل إذا آ
وط          ن المخل وط م مية المخل ب س رة تحس مية بالم ير س رى غ ادة أخ اء أو بم رى بالم أخ

 .األصلي أو المادة األصلية

 تحديد دفعات اإلنتاج 2-9-3-4-4-3 

ب     ي 2-9-3-4-4-3-1  وط مرآ تاج المخل ة إن ي لدفع ر المائ نيف الخط ترض أن تص ف
تعادل أساسًا خطر دفعة إنتاج أخرى من نفس الناتج التجاري أنتجها نفس الصانع أو تحت 
ناك ما يدعو إلى االعتقاد بأن هناك اختالفًا آبيرًا بحيث أن تصنيف          ن ه م يك ا ل رافه، م إش

ير            د تغ تاج ق ة اإلن ي لدفع إذا   . الخطر المائ ن الضروري التوصل إلى          ف ون م ذا يك حدث ه
 .تصنيف جديد

يز المخاليط التي صنفت في فئة التصنيف األخطر            2-9-3-4-4-4  المزمنة أو  (ترآ
 )1الحادة 

نة    2-9-3-4-4-4-1  ئة مزم ن ف باره م وط باعت ادة / و1إذا صنف مخل ، وزاد 1أو ح
نة  ئة مزم ن ف بارها م نفة باعت وط المص ات المخل يز مكون ادة / و1ترآ نف 1أو ح  يص

 .المخلوط األآثر ترآيزًا في نفس فئة تصنيف المخلوط األصلي دون اختبار إضافي

 التوليد داخل نفس فئة السمية 2-9-3-4-4-5 

ئة التصنيف صنع المخلوط جيم          2-9-3-4-4-5-1  اء نفس ف وط ألف وب ان للمخل إذا آ
طة آالمكو  يزات متوس ميًا ترآ ة س ه الفعال ون لمكونات ث تك ف بحي ن أل ي المخلوطي ات ف ن

ن ألف وباء              ئة المخلوطي ن نفس ف يم م يط ج ون الخل اء، يك ويالحظ أن هوية المكونات . وب
 .واحدة في المخلوطات الثالثة

 المخاليط المتشابهة جوهريًا 2-9-3-4-4-6 

 :بافتراض ما يلي 2-9-3-4-4-6-1 

 :مخلوطان )أ(    

 باء+ ألف  `1`     
 باء+ جيم  `2`     

 وأن ترآيز المكون باء واحد في آال المخلوطين؛ )ب(  
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وط    )ج(   ي المخل ف ف ون أل يز المك يز  `1`وأن ترآ ادل ترآ  يع
يم ون ج  المك

 ؛`2`في المخلوط   

ي   )د(   ا ف ابهان، أي أنهم تاحان ومتش يم م ف وج وأن تصنيف أل
ئة  س ف  نف

ون     ية للمك مية المائ ي الس را ف توقعا أن يؤث يس م ر ول الخط
 باء،

وط     فل    بار المخل ة الخت ناك حاج ون ه ان  `2`ن تك  إذا آ
وط   `1`المخل

ان في نفس                بار، ويصنف المخلوط الفعل باالخت د شخص ب ق
 .الفئة

ن        2-9-3-4-5 ات أو ع ل المكون ن آ يانات ع تاح الب ن ت يط حي نيف المخال تص
 بعض مكونات المخلوط فقط

ه   2-9-3-4-5-1 نيف مكونات وع تص ى مجم وط إل نيف المخل تند تص ل . يس وتدخ
بارها      نفة باعت ات المص ئوية للمكون بة الم ادة"النس نة "أو " ح ي  " مزم رة ف مباش

 .1-4-6-4-3-9-2 و1-6-4-3-9-2الجمع في وترد تفاصيل أسلوب . أسلوب الجمع

ات       2-9-3-4-5-2 ن المكون ل م ن آ زج بي ن الم ات م نع المخلوط ا تص يرًا م وآث
نفة  ادة (المص بارها ح نة / و1باعت يانات  و) 2 و1أو مزم أنها ب توافر بش ات ت مكون

بار آافية   وحين تكون بيانات السمية الكافية متاحة بالنسبة ألآثر من مكون في           . اخت
وط تحسب السمية المجموعة باستخدام معادلة الجمع التالية، وتستخدم السمية            المخل
ن المخلوط خطر سمية حادة ثم يستخدم بعد ذلك في                    م م ك القس ن لذل وبة ليعي المحس

 .ق أسلوب الجمعتطبي

∑∑ =
n i

i

m

i

CEL
C

CEL
C

5050 )()(
 

 

 :حيث

 Ci               =  ترآيز المكونi) ؛)النسبة المئوية للوزن 
 L(E)C50i = LC50 (mg/L) أو EC50 للمكون i؛ 
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    n        =  عدد المكونات ويمتدi إلى 1 من n؛ 
 L(E)C50m = L(E)C50        يانات نه ب تاح ع ذي ت وط ال راء المخل ن ج م

 .اختبار

ة الجمع بالنسبة لجزء من المخلوط              2-9-3-4-5-3 يق معادل ند تطب ويفضل ع
ذا الجزء من المخلوط باستخدام قيم سمية لكل مادة متعلقة بنفس              مية ه أن تحسب س

واع    ماك أو براغيث الماء أو الطحالب      (األن القيمة (ثم تستخدم السمية األعلى     ) األس
ى  يها         ) األدن تم التوصل إل ي ي ). أي باستخدام األآثر حساسية في األنواع الثالثة      (الت

ن حينما ال تتاح بيانات السمية لكل مكون في نفس األنواع يجري اختيار القيمة                ولك
ا القيم السمية لتصنيف المواد أي                      تار به ي تخ نفس الطريقة الت ون ب ل مك مية لك الس

ى  مية األعل تخدم الس ية    (تس ثر حساس ن األآ ى الكائ بار عل ن االخت ك  ). م د ذل وبع
ن   باره م وط باعت ن المخل زء م ذا الج وبة لتصنيف ه ادة المحس مية الح تخدم الس تس

 . باستخدام نفس المعايير التي عرضت بالنسبة للمواد1الفئة الحادة 

ا بأآثر من طريقة يستخدم األسلوب الذي              2-9-3-4-5-4 وط م إذا صنف مخل
 . أآثر النتائج محافظةيتوصل إلى

 أسلوب الجمع 2-9-3-4-6

 إجراءات التصنيف 2-9-3-4-6-1

ى         2-9-3-4-6-1-1 يط عل ورة للمخال ثر خط نيف األآ ب التص ام يغل كل ع بش
2 يغلب على التصنيف مزمنة      1التصنيف األقل خطورة أي أن تصنيف فئة مزمنة         

تكملت بالفعل إذا               .  د اس راءات التصنيف ق ون إج ي تك آانت نتائج التصنيف   وبالتال
 وبالتالي  1، فليس من الممكن وجود تصنيف أآثر خطورة من مزمنة           1هي مزمنة    

 .ليس من الضروري اتخاذ مزيد من إجراءات التصنيف

 

 1التصنيف بالنسبة للمكونات من الفئة الحادة  2-9-3-4-6-2

ل المكونات المصنفة باعتبارها مكونا            2-9-3-4-6-2-1 بار آ ي االعت ذ ف ت تؤخ
ادة       ئة الح ن الف ية هذه المكونات عن  1م  في المائة من المخلوط 25، وإذا زادت آم

وإذا جاءت نتيجة الحساب تصنيف المخلوط . 1آله صنف باعتباره من الفئة الحادة 
 . تكون عملية التصنيف قد استكملت1باعتباره من الفئة الحادة 
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دول   2-9-3-4-6-2-2 ص الج نيف المخ 1-9-2ويلخ اه تص راض   أدن يط ألغ ال
 .األخطار الحادة استنادًا إلى هذا الجمع للمكونات المصنفة

دول  ع     :  1-9-2الج ى جم تنادًا إل ادة، اس ار الح راض األخط وط ألغ نيف مخل تص
ات  المكون

     المصنفة   

 :مجموع المكونات المصنفة باعتبارها :تصنيف المخلوط باعتباره

  في المائةM)1 (< 25× 1من الفئة الحادة  1من الفئة الحادة 

 .4-6-4-3-9-2 انظر Mلتفسير العامل  )1( 

 2 و1تصنيف الفئتين المزمنتين  2-9-3-4-6-3

ـذ في االعتبـار آل المكونات المصنفة باعتبارها من       2-9-3-4-6-3-1 أوًال تؤخ
نة  ئة المزم ن . 1الف بر م ات أآ ذه المكون وع ه ان مجم إذا آ ة صنف 25ف ي المائ  ف

با  وط باعت نة  المخل ئة المزم ن الف نيف   . 1ره م ي تص اب ه يجة الحس ت نت وإذا آان
 . تكون إجراءات التصنيف قد استكملت1المخلوط باعتباره من الفئة المزمنة 

ن   2-9-3-4-6-3-2 بارها م يط مصنفة باعت ون المخال ي ال تك االت الت ي الح وف
نة      ئة المزم ويصنف . 2 ينظر في تصنيف المخلوط باعتباره من الفئة المزمنة          1الف

نة      ئـة المزم ن الف باره م وط باعت ت 2المخل ات   10 إذا آان وع المكون ثال مجم  أم
بارها من الفئة المزمنة          زائد مجموع المكونات المصنفة باعتبارها      1المصنفة باعت

ئة المزمنة       ن الف وإذا آانت نتيجة الحساب هي تصنيف      .  في المائة  25 أآبر من    2م
 . تكون عملية التصنيف قد استكملت2منة المخلوط باعتباره من الفئة المز

دول   2-9-3-4-6-3-3 ص الج راض    2-9-2ويلخ يط ألغ نيف المخال اه تص  أدن
 .األخطار المزمنة استنادًا إلى مجموع العناصر المصنفة

دول  ع   : 2-9-2الج ى جم تنادًا إل نة اس ار المزم راض األخط وط ألغ نيف المخل تص
 المكونات المصنفة

تصنيف المخلوط 
 :هباعتبار

 :مجموع المكونات المصنفة باعتبارها

  في المائةM)1( < 25× 1مزمنة  1من الفئة المزمنة 
  في المائة25 >  2مزمنة ) + 1مزمنة  × M × 10( 2من الفئة المزمنة 

 .4-6-4-3-9-2 انظر Mلتفسير العامل  )1( 

 المخاليط ذات المكونات عالية السمية 2-9-3-4-6-4
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 1 التي تقل سميتها آثيرًا عن 1تؤثر مكونات الفئة الحادة وقد  2-9-3-4-6-4-1
م  وط، وتعطي وزنًا زائدًا في تطبيق نهج جمع التصنيفات               1/ملغ مية المخل ى س .  عل

ن يحوي مخلوط مكونات مصنفة باعتبارها من الفئة الحادة أو المزمنة              ، فإن  1وحي
ي   ناه ف ذي عرض ل ال نهج المتسلس  ال

رب      3-6-4-3-9-2 و2-9-3-4-6-2 وزون بض وع م تخدام مجم بق باس يط
ادة        ئة الح يزات الف دال من مجرد جمع النسب المئوية         1ترآ امل ب ويعني هذا أن   .  بع

يز    ادة   "ترآ ي العمود األيمن من الجدول  " 1الح في " 1المزمنة " وترآيز 1-9-2ف
وتحدد عوامل . ، يضرب بعامل الضرب المناسب2-9-2العمود األيمن من الجدول 

ي    ات باستخدام القيمة السمية، آما هي ملخصة               الضرب الت ذه المكون ى ه  تطبق عل
دول      ي الج ي    3-9-2ف يما يل ن أجل تصنيف مخلوط يحوي مكونات        .  ف نا فم ن ه وم

ادة    نة    / و 1ح امل             1أو مزم يم الع رفة ق ى مع ائم بالتصنيف إل تاج الق  من أجل M يح
) 2-5-4-3-9-2 (وبدًال من ذلك يمكن استخدام معادلة الجمع. تطبيق أسلوب الجمع  

مية،   رتفعة الس وط م ات المخل ل مكون بة لك تاحة بالنس مية م يانات الس ون ب ن تك حي
واهد مقنعة على أن آل المكونات األخرى، بما فيها المكونات التي         ناك ش ون ه وتك
هم   امة، وال تس ير س مية أو غ تاحة، منخفضة الس ادة م ميتها الح يانات س ون ب ال تك

 .لبيئي للمخلوطإسهامًا آبيرًا في الخطر ا

 عوامل الضرب بالنسبة لمكونات المخاليط مرتفعة السمية: 3-9-2الجدول 

 L(E)C50قيمة  (M)عامل الضرب 

1 0.1 > ≥ L(E)C50 1 
10 0.01 > ≥ L(E)C50 0.1 

100 0.001 > ≥ L(E)C50 0.01 
000 1 0.0001 > ≥ L(E)C50 0.001 
000 10 0.00001 > ≥ L(E)C50 0.0001 

 )10واصلة العامل بفواصل تبلغ مع م( 

ات   2-9-3-4-6-5 ا أي معلوم د لمكوناته ي ال توج يط الت نيف المخال تص
 صالحة لالستخدام

ر       2-9-3-4-6-5-1 ن الخط تخدام ع الحة لالس ات ص تاح أي معلوم ثما ال ت حي
اد و     ي الح تخلص أن المخلوط ال                 /المائ ثر يس ات أو أآ ن المكون د م ن لواح أو المزم
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وفي هذه الحالة يصنف المخلوط     . للخطر النهائي ) الفئات(إلى الفئة   يمكن أن ينسب    
ية         افية التال بارة اإلض ع الع ا م روفة وحده ات المع اس المكون ى أس بة  : "عل النس

ئوية  ون  × الم ن مك تكون م وط ت ن المخل ات(م ى  ) مكون ر عل روفة الخط ير مع غ
 .".البيئة المائية

ى الب  2-9-3-5 رة عل يط الخط واد أو المخال ير  الم ية غ ئة المائ ي
 المصنفة بشكل أو آخر في هذه الالئحة

ن المواد أو المخاليط الخطرة على البيئة المائية غير المصنفة            2-9-3-5-1 تعي
 :بشكل أو آخر في هذه الالئحة على النحو التالي

 أو) أ.م.غ( مادة خطرة بيئيًا، صلبة 3077رقم األمم المتحدة 

 ).أ.م.غ(ة بيئيًا، سائلة  مادة خطر3082رقم األمم المتحدة 

 .".وتعين لمجموعة التعبئة الثالثة

 الجزء الثالث

 1-3الفصل 

 :يستعاض عن النص الحالي بالنص التالي )ب(3-1-2-2

تحدة   "  م الم م األم راطات أو   2793رق ات أو الخ ات أو القصاص  القراض
ي   تهاب الذات ابل لالل كل ق ي ش ة ف ية الحديدي ذاذات المعدن م الرس-الج مي  االس

 :المستخدم في النقل هو األنسب من بين التوليفات التالية

 القراضات المعدنية الحديدية 
 القصاصات المعدنية الحديدية 
 الخراطات المعدنية الحديدية 
 "الجذاذات المعدنية الحديدية 

 :يستعاض عن النص الحالي بالنص التالي 3-1-2-4

ن الحا    3-1-2-4"  ل م ند لك واد ب ن الم ير م لبة   ولكث ة الص ائلة أو الحال ة الس ل
ي   ( لب ف ائل والص ي الس ر تعريف ول ) 1-2-1انظ لب والمحل ي . أو للص ويعط
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واد رقم أمم متحدة مستقل ليس بالضرورة مجاورًا لالسم اآلخر             ذه الم وترد . له
 :التفاصيل في الجدول المرتب أبجديًا مثل

 1665 1-6 نتروزيلين، سائل   
 "3447 1-6 نتروزيلين، صلب   

 ".نقل"بكلمة " إدراج"يستعاض عن آلمة  3-1-2-7

بارة     3-1-2-8-1 تعاض عن ع بارة  " their technical"يس ى   " (the technical"بع ال ينطبق عل
 ).النص العربي

بارة        3-1-2-8-3 تعاض عن ع آلكيالت فلزية تتفاعل مع     2003رقم األمم المتحدة    "يس
اء يوم   (أ .م.، غالم يل الغال ي مث بار)" ثالث ية  بالع تحدة    "ة التال م الم م األم رق
وب، تتفاعل مع الماء             3394 ائلة، له زية عضوية، س ادة فل ثالثي  (م

 )".مثيل الغاليوم

 2-3الفصل 

 :تضاف العبارة التالية في نهاية النص الحالي :2العمود  3-2-1

م     "   ا ل ك         وم ى خالف ذل ارة إل رد اإلش  في بند من قائمة البضائع الخطرة  ت
ة   ي آلم ول"تعن ي اال" محل اعة     ف نقل بض ي ال تخدم ف مي المس م الرس س

 .".خطرة أو أآثر مذابة في سائل لم يكن ليخضع لوال ذلك لهذه الالئحة

 :تضاف العبارة التالية في نهاية النص الحالي :10العمود  

وائب  "   ة الس ز حاوي وي الح -رم ز يح ن رف رم واع  "BK"ي ى أن ير إل  يش
بضائع السائبة التي يصفها الفصل     حاويات السوائب المستخدمة في نقل ال     

6-8.". 

 قائمة البضائع الخطرة

ن     ن العمودي ترك بي نوان المش دل الع ي 11 و10يع نحو التال ى ال نقالة : " عل هاريج ال الص
 ".التوجيهات" ليصبح 10ويعدل عنوان العمود ". وحاويات السوائب
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تحدة   م الم ام األم بة ألرق ، 3098، 2984، 2626، 2429، 2428، 2427، 2014بالنس
" آلغم"، يستعاض عن    3219 و 3218،  3216،  3214،  3213،  3211،  3210،  3149،  3139

 ".لتر"في العمود السابع بكلمة 

تحدة      م الم ام األم بة ألرق ن  2936، 1704، 1611بالنس تعاض ع  110"ب  "  غ500" يس
تر  ود   " مللي ي العم  من "B2, B4"ذف ، وتح8 في العمود "P001 IBC02" ب  "P002 IBC08"، وعن  7ف

 . على التوالي11 و10 في العمودين "TP2" و"T7"، وتضاف 9العمود 

تحدة   م الم ام األم بة ألرق ، 1963، 1961، 1951، 1913، 1073، 1038، 1003بالنس
 و  3311،   3158،   3138،   3136،   2591،   2201،   2187،   1977،   1972،   1970،   1966
 .8 في العمود "P203" ب  "P200"، يستعاض عن 3312

ن   رة، يعي ة البضائع الخط ي قائم ود "TP5"ف ي العم ه  11 ف ن لـ برد عي ائل م از س ل غ  لك
"T75"      ود ي العم ام األمم المتحدة      (10 ف ى أرق ، 1951، 1913، 1073، 1038، 1003يطبق عل
1961   ،1963   ،1966   ،1970   ،1972   ،1977   ،2187   ،2201   ،2591   ،3136   ،3138 ،
 ).3312 و3311، 3158

بة ألرق     تحدة      بالنس م الم  "TP1" و 10 في العمـود    "T1" تدرج   3375 و 0332،  0331ام األم
 . 11 في العمود "TP32" و"TP17"و

تحدة   م الم ام األم بة ألرق ، 1495، 1486، 1474، 1454، 1438، 1350، 1334بالنس
ئة  (3170 و2969، 2213، 2067، 1942، 1499، 1498 تا التعب ، 3175) `3` و`2`مجموع
2950 و1408، 1376 وأرقام األمم المتحدة 10  في العمود "BK1, BK2"رج ، تد3244 و3243

 . في العمود نفسه"BK2"، تدرج 

2929، 2927، 2810، 1583 ألرقام األمم المتحدة `1`في بنود مجموعة تعبئة السوائل  
درج 3289 و3287، 3281، 3280، 3279، 3278، 3276، 3275، 3123، 3122،  " ي

  .6في العمود " 315

ل أرقام األمم المتحدة التي تحوي عبارة             بة لك في الخانة السفلى   " انشطارية مستثناة "بالنس
ن العمود     2913،  2912: يطبق على أرقام األمم المتحدة التالية      (6في العمود   " 317" يدرج   2م

 ).3332، و3323، 3322، 3321، 2978، 2919، 2917، 2916، 2915، 

تحد   م الم ام األم بة ألرق  و3053، 3052، 3051، 2445، 2005، 1370، 1366ة بالنس
 .6، في العمود "320" يضاف 3076
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ود   ي العم ود ف م الموج ة االس د نهاي ي بع نص التال اف ال أو  "2يض
يدروآربون      ن وه وط بوتادي  في 40مثبت يحوي أآثر من     " مخل

 ".المائة من البوتادين

1010رقم األمم المتحدة 

ن  تعاض ع ود  ف"P002" ب  "P003"يس اف 8ي العم ي "PP84" ويض  ف
 .9العمود 

1057رقم األمم المتحدة 

ي     بارة ه بح الع يارات، وتص رآات الس بارة مح ذف ع ود أو "تح الوق
 ".البنزين

1203رقم األمم المتحدة 

ة   اف آلم ائلة"تض ود  " س ي العم بارة  2ف د ع ة " بع زات قلوي ، "فل
 .8 من العمود "P403"وتحذف 

1389رقم األمم المتحدة 

ة   اف آلم ائلة"تض ود  " س ي العم بارة  2ف د ع ة " بع زات قلوي ، "فل
 .8 من العمود "P403"وتحذف 

1392رقم األمم المتحدة 

1408رقم األمم المتحدة  .9 في العمود "B6"يدرج 

ائل"تضاف  ود " س ي العم ن 2ف تعاض ع ي "P402" ب  "P403" ويس  ف
 .8العمود 

1420رقم األمم المتحدة 

ائل"تضاف  ي " س ود ف ن 2العم تعاض ع ي "P402" ب  "P403" ويس  ف
 .8العمود 

1422رقم األمم المتحدة 

1445رقم األمم المتحدة  .2في العمود " صلبة"تضاف 

1447رقم األمم المتحدة  .2في العمود " صلبة"تضاف 

1459رقم األمم المتحدة  .2في العمود " صلبة"تضاف 

1470المتحدة رقم األمم  .2في العمود " صلبة"تضاف 

1578رقم األمم المتحدة  .2في العمود " صلب"تضاف 

1579رقم األمم المتحدة  .2في العمود " صلب"تضاف 

1605رقم األمم المتحدة  .8 في العمود "P602" ب  "P601"يستعاض عن 

1650رقم األمم المتحدة  .2في العمود " صلب"تضاف 

1680المتحدة رقم األمم  .2في العمود " صلب"تضاف 

1689رقم األمم المتحدة  9 في العمود "B1" وتحذف 2في العمود " صلب"تضاف 

1690رقم األمم المتحدة  .2في العمود " صلب"تضاف 
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1697رقم األمم المتحدة  .2في العمود " صلب"تضاف 

1701رقم األمم المتحدة  .2في العمود " سائل"تضاف 

1709 األمم المتحدة رقم .2في العمود " صلب"تضاف 

ن   تعاض ع تر"يس م"ب  " ل ود  " آغ ي العم ن 7ف ب  "P001 IBC02" وع
P002 IBC08" "   ود  ويستعاض 9 فـي العمـود "B2, B4"، وتدرج 8في العم

ن  ن "T3" ب  "T7"ع ن "TP33" ب  "TP2 وع ي العمودي ى 11 و10 ف  عل
 .التوالي

1729رقم األمم المتحدة 

1742رقم األمم المتحدة  .2د في العمو" سائل"تضاف آلمة 

1743رقم األمم المتحدة  .2في العمود " سائل"تضاف آلمة 

م "يستعاض عن     P001 IBC02"ب  " P002 IBC08 LP02"وعن " لتر"ب  " آغ

LP01" على التوالي وتحذف 8 و7 في العمودين "B3" 9 من العمود. 
1793رقم األمم المتحدة 

ة        تعاض عن آلم ائل "يس " وتضاف   2في العمود   " محلول"بكلمة  " س
 .6في العمود " 223

1805رقم األمم المتحدة 

ود  ي العم م ف دل االس ي2يع نحو التال ى ال ي : " عل ثان
 ".فلوريدهيدروجين البوتاسيوم، صلب

1811رقم األمم المتحدة 

1812رقم األمم المتحدة  .2في نهاية العمود " صلب"تضاف آلمة 

ة      ة   " صلب "تضاف آلم ي نهاي  من "TP2" و "T7" وتحذف   2 العمود   ف
 . على التوالي11 و10العمودين 

1843رقم األمم المتحدة 

1931رقم األمم المتحدة  .7في العمود "  آغم5"ب  " ال شيء"يستعاض عن 

1963رقم األمم المتحدة  .11 في العمود "TP34"تضاف 

1966رقم األمم المتحدة  .11 في العمود "TP34"تضاف 

2003رقم األمم المتحدة  .تحذف

2014رقم األمم المتحدة  .9 في العمود "PP29" وتحذف "PP10"تضاف 

2074رقم األمم المتحدة  .2في نهاية العمود " صلب"تضاف آلمة 

ن  تعاض ع ن "TP33" و"T1" ب  "TP1" و"T3"يس ي العمودي  11 و10 ف
 .على التوالي

2077رقم األمم المتحدة 

2186رقم األمم المتحدة  .8لعمود  في ا"P099"تدرج 
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2208رقم األمم المتحدة  .9 في العمود "P13" و"PP85" و6في العمود " 314"و" 313"تدرج 

2211رقم األمم المتحدة  .7في العمود "  آغم5"ب  " ال شيء"يستعاض عن 

2235رقم األمم المتحدة  .2في العمود " سائل"تضاف آلمة 

2236رقم األمم المتحدة  .2العمود في " سائل"تضاف آلمة 

2239رقم األمم المتحدة  .2في العمود " صلب"تضاف آلمة 

2261رقم األمم المتحدة  .2في العمود " صلب"تضاف آلمة 

ن   تعاض عـ تـر"يس ـم"ب  " ل ـود  " آغ ي العمـ ن7فــ  "P001 IBC02" وعــ
 و"T3" و9 في العمود" B4 وB2"، وتضاف 8في العمود  ""P002 IBC08ب  

"TP33" على التوالي11 و10 في العمودين . 

2305رقم األمم المتحدة 

2306رقم األمم المتحدة  .2في العمود " سائل"تضاف آلمة 

2315رقم األمم المتحدة  .2في العمود " سائل"تضاف آلمة 

2439رقم األمم المتحدة  .7في العمود " آغم"ب  " لتر"يستعاض عن 

2445رقم األمم المتحدة  .2في العمود " ئلسا"تضاف آلمة 

2446رقم األمم المتحدة  .2في العمود " صلب"تضاف آلمة 

 .6في العمود " 223"، وتدرج 2في العمود " محلول"تحذف آلمة 
 ". آلوروبروبيونيك، صلب2حمض "ويحذف بند 

2511رقم األمم المتحدة 

2552تحدة رقم األمم الم .2في العمود " سائل"تضاف آلمة 

2662رقم األمم المتحدة  .2في العمود " صلب"تضاف آلمة 

ة      P001 IBC03" وعن 7في العمود " آغم"بكلمة  " لتر"يستعاض عن آلم

LP01"  
ود   "P002 IBC08 LP02"ب   ي العم ي  "TP33"و" T1 وB3"، وتضاف  8 ف  ف

 . على التوالي11 و10 و9األعمدة 

2729رقم األمم المتحدة 

تعاض ع   ة  يس م "ن آلمـ ة   " آغ تر "بكلمـ ود   " ل ي العم  P002" وعن  7ف

IBC08"  
 .9 في العمود "B2 B4" وتحذف 8في العمود  "P001, IBC02"ب  

2751رقم األمم المتحدة 

ئة   ات التعب ى مجموع اف إل بارة `3` و`2` و`1`يض ي "PP83" ع  ف
 .9العمود 

2813رقم األمم المتحدة 
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2814رقم األمم المتحدة  .6مود في الع" 318"وتضاف " 274"تحذف 

 P001 IBC03" وعن 7في العمـود " آغم"بكلمة  " لتر"يستعاض عن آلمة   

LP01"  
 .8 في العمود "P002 IBC08 LP02"ب  

2823رقم األمم المتحدة 

ة  ن آلم تعاض ع م"يس ة  " آغ تـر"بكلم ـود " ل ي العم ن 7فـ  P002"، وع

IBC08"  
 .9 من العمود "B2 B4". وتحذف،8 في العمود " P001 IBC02"ب  

2851رقم األمم المتحدة 

ود          ي العم مية ف دل التس ، تحوي  آالت تبريد : " على النحو التالي   2تع
ير لهوبة وغير سمية أو محاليل النشادر            ازات غ رقم األمم المتحدة  (غ

2672."( 

2857رقم األمم المتحدة 

2900لمتحدة رقم األمم ا .6، في العمود "318"وتضاف " 274"تحذف 

2937رقم األمم المتحدة  .2في العمود " سائل"تضاف آلمة 

2956رقم األمم المتحدة  .6من العمود " 181"تحذف 

3049رقم األمم المتحدة  .تحذف

3050رقم األمم المتحدة  .تحذف

3052رقم األمم المتحدة  .11 في العمود "TP9"تضاف 

3082رقم األمم المتحدة  .7 العمود في" لتر"بكلمة  " آغم"يستعاض عن آلمة 

3125رقم األمم المتحدة  .8 في العمود "P002" ب  "P001"يستعاض عن ) `2`مجموعة التعبئة (

3149رقم األمم المتحدة  .9 في العمود "PP10"تضاف 

3166رقم األمم المتحدة  .6في العمود " 312"تضاف 

3176المتحدة رقم األمم  .11 في العمود "TP9"تحذف 

3203رقم األمم المتحدة  .تحذف

3207رقم األمم المتحدة  .تحذف

نتريل، سمي، سائل،   : " على النحو التالي   2يعدل االسم في العمود     
 ".أ.م.غ

3276رقم األمم المتحدة 

ود رقم                 ي العم م ف دل االس ائل يع ند الس بة لب :  على النحو التالي   2بالنس
 ."أ.م.مية، سائلة غمرآبات عضوية فوسفورية، س"

3278رقم األمم المتحدة 
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ود  ي العم م ف دل االس ي2يع نحو التال ى ال وية : " عل بات عض مرآ
 ".أ.م.زرنيخية سائلة غ

3280رقم األمم المتحدة 

ود    ي العم م ف دل االس ي 2يع نحو التال ى ال زي،  : " عل يل فل آربون
 ".أ.م.سائل غ

 

3281رقم األمم المتحدة 

ي العم م ف دل االس ي2ود يع نحو التال ى ال بات عضوية : " عل مرآ
 ".أ.م.فلزية، سمية، سائلة غ

3282رقم األمم المتحدة 

ود          ي العم م ف دل االس ي      2يع نحو التال ى ال مرآبات سيلينيوم،  : " عل
 ".أ.م.صلبة غ

3283رقم األمم المتحدة 

3314رقم األمم المتحدة  .7في العمود "  آغم5"بعبارة " ال شيء"يستعاض عن عبارة 

3315رقم األمم المتحدة  ".سائلة أو صلبة" تحذف عبارة 2في العمود 

3372رقم األمم المتحدة  .تحذف

ود  ي العم بارة 2ف اف ع ريريةأو " تض نات س نهاية، " عي ي ال ف
 .6في العمود " 319"وتضاف 

3373رقم األمم المتحدة 

3375رقم األمم المتحدة  .6في العمود " 306"تحذف 

ن     نود غ     TP9يعي ل ب  التي عين لها    1 من مجموعة التعبئة     8 و 1-6 و 2-4أ من الرتب    .م. لك
 .10 في العمود Tرمز 

 :تعدل البنود التالية على النحو التالي 
 
 

التعبئة والحاويات الوسيطة  األحكام الخاصة
 للسوائب

األحكام الخاصة
 )ح خ(

 توجيهات النقل
 )ت(

األحكام 
 الخاصة

 تويجهات
 التعبئة

الكميات 
 المحدودة

مجموعة  
األمم (التعبئة 

 )المتحدة

المخاطر 
 اإلضافية

و الرتبة أ
 الشعبة

رقم  االسم والوصف
األمم 
المتحدة

)11( )10( )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1( 
TP2 
 

T7  P001 
IBC02 

   مل100
 

II  6.1 
 

TP2 T7  P001 
IBC02 

 III  6.1 223  ل5

 1597 ثنائي ننتروبنزين سائل 

   P001 
IBC02 

 II  6.1 43  مل100

   P001 
IBC02 

 43  ل5
223 

III  6.1 

هيدروآلوريد النيكوتين، 
 سائل أو محلول

1656 

TP2 T7  P001 
IBC02 

آبريتات النيكوتين، محلول II  6.1   مل100 1658 
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التعبئة والحاويات الوسيطة  األحكام الخاصة
 للسوائب

األحكام الخاصة
 )ح خ(

 توجيهات النقل
 )ت(

األحكام 
 الخاصة

 تويجهات
 التعبئة

الكميات 
 المحدودة

مجموعة  
األمم (التعبئة 

 )المتحدة

المخاطر 
 اإلضافية

و الرتبة أ
 الشعبة

رقم  االسم والوصف
األمم 
المتحدة

)11( )10( )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1( 
TP2 T7  P001 

IBC02 
   III  6.1 223  ل5

 
 

 PP85 
B2, 

B4,   
B13 

P002 
IBC08 

 313  آغ1
314 

II  5.1 

  B4 P002 
IBC08 

 III  5.1 316  آغ5

يوم، ت الكالس هيبوآلوري
ت اف أو هيبوآلوري ج
يوم، مخلوط، جاف    .الكـالس
يه تاح ف ور الم بة الكل نس

تجــاوز  بة (% 39ت نس
تاح   جــين الم 8.8األوآس

%(  

1748  

TP2 T7  P001 
IBC02 

 II  8   ل1

TP2 T7  P001 
IBC02 

 III  8 223  ل5

ي يــد رباع يلهيدروآس  مث
 األمونيوم، محلول

1835 

TP2 T7  P001 
IBC02 

 II  8   ل1

TP2 T7  P001 
IBC02 

 III  8 223  ل5

يك، رومو خل ض ب حم
 محلول

1938 

TP2 T7  P001 
IBC02 

 II  6.1   مل100

TP2 T7  P001 
IBC02 

 III  6.1 223  ل5

 2669 آلوروآريزول، محلول

  PP85 
B2, 
B4, 
B13 

P002 
IBC08 

 313  آغ1
314 

II  5.1 

   
B4 

P002 
IBC08 

 III  5.1 316  آغ5

يوم، ت الكالس هيبوآلوري
ت اف أو هيبـوآلوري ج
اف، وط، ج يوم، مخل الكالس
د المتــاح فيه بة الكلوري نس

تجاوز  بــة % (5.5ت نس
تاح   ـجين الم 16األوآس

%( 

2880 
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 :ة التاليةتضاف البنود الجديد 

 من الجدول التالي يتفق الرقم المكتوب بحروف 1حين يرد رقمان لألمم المتحدة في العمود  :ملحوظة(
مائلة مع بند حالي في قائمة البضائع الخطرة عن نفس المادة صلبة أو سائلة أو محلول، ويقدم فقط 

 ).آمرجع
 

 التعبئة والحاويات األحكام الخاصة
 الوسيطة للسوائب

األحكامالخاصة
 )ح خ(

 توجيهات
 )ت(النقل 

األحكام 
 الخاصة

 توجيهات
 التعبئة

ت الكميا
 المحدودة

مجموعة  
األمم (التعبئة 

 )المتحدة

المخاطر 
 اإلضافية

الرتبة أو 
 الشعبة

رقم  االسم والوصف
األمم 
المتحدة

 
)11(  

 
)10(  

 
)9(  

 
)8(  

 
)7(  

 
)6(  

 
)5(  

 
)4(  

 
)3(  

 
)2(  

 
)1(  

TP33 T1 
BK1 
BK2 

 
B3 

P002 
IBC08 
LP02 

5 kg  
 

III  5.1 
 
 

 فوق بورات الصـوديوم
 وحيد الهيدروجين

3377 

TP33 T3 
BK1 
BK2 

 
B2, B4 

P002 
IBC08 

 

1 kg  
 

II  5.1 
 
 

TP33 T1 PP84 
B3, B13 

P002 
IBC08 
LP02 

5 kg  III  
 

5.1 
 
 

 آربونات الصــوديوم 
 فوق أآسيد الهيدروجين

3378 
 
 

   P099 
 

NONE 274 
311 

I  3 
 
 
 

متفجر منزوع الحساسيـــة،
 ا. م. سائل غ

3379

   P099 
 

NONE 274 
311 

 

I  4.1 ،متـفجر مـنزوع الحساسيـة
 ا. م. صلب غ

3380 
 
 

TP2 
TP9 
TP13 

T22  P601 NONE 274 
 

I  6.1 م. سائل سـام باالستنشاق غ .
أو /ا بسمية استننشاق تعادل

 وترآيز 3م/ مل200تقل عن 
بخار المشبع يزيد أو يعادل ال

500LC50 

3381

TP2 
TP9 
TP13 

T20  P602 NONE 274 
 

I  6.1 م. سائل سـام باالستنشاق غ .
أو /ا بسمية استننشاق تعادل

 3م/ مــل1000تقل عن 
وترآيز البخار المشبع يزيد 

 10LC50أو يعادل 

3382

TP2 
TP9 
TP13 

T22  P601 NONE 274 
 

I 3 6.1 ستنشاق، سائل سـام باال
 لهوب،

ا بسمية استننشاق . م. غ
 200أو تقل عــن /تعادل
 وترآيز البخار المشبع 3م/مل

يزيـد عن أو يعادل 
500LC50 

3383

TP2 
TP9 
TP13 

T20  P602 NONE 274 
 

I 3 6.1  ،سائـل سام باالستنشاق
 لهوب، 

ا بسمية استننشاق . م. غ
 1000أو تقل عـن /تعادل
شبع  وترآيز البخار الم3م/مل

 10LC50يزيد عـن أو يعادل 

3384
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 التعبئة والحاويات األحكام الخاصة
 الوسيطة للسوائب

األحكامالخاصة
 )ح خ(

 توجيهات
 )ت(النقل 

األحكام 
 الخاصة

 توجيهات
 التعبئة

ت الكميا
 المحدودة

مجموعة  
األمم (التعبئة 

 )المتحدة

المخاطر 
 اإلضافية

الرتبة أو 
 الشعبة

رقم  االسم والوصف
األمم 
المتحدة

 
)11(  

 
)10(  

 
)9(  

 
)8(  

 
)7(  

 
)6(  

 
)5(  

 
)4(  

 
)3(  

 
)2(  

 
)1(  

TP2 
TP9 
TP13 

T22  P601 NONE 274 
 

I 4.3 6.1  ،سائل سام باالستنشاق
 يتفاعل

ا بسمية . م. مع الماء، غ
أو تقـل عن /استنشاق تعادل

 وترآيز البخـار 3م/ مل200
المشبـع يعادل أو يزيد 

500LC50 

3385

TP2 
TP9 
TP13 

T20  P602 NONE 274 
 

I 4.3 6.1  ،سائل سام باالستنشاق
 يتفاعل 

ا بسمية . م. مع الماء، غ
أو تقل عن /استنشاق تعادل

 وترآيز البخـار3م/ مل1000
المشبع يعادل أو يزيد 

10LC50 

3386

TP2 
TP9 
TP13 

T22  P601 NONE 274 
 

I 5.1 6.1  ،سائل سام باالستنشاق
 مؤآسد،

ا بسمية استنشاق . م. غ
 200أو تقل عــن /تعادل

 وترآيز البخـار 3م/لم
المشبـع يعادل أو يزيـد 

500LC50 

3387

TP2 
TP9 
TP13 

T20  P602 NONE 274 
 

I 5.1 6.1 سام باالستنشاق،  سائل
سمية با . م. غ ،مؤآسد

ن ـأو تقل ع/تعادل ستنشاقا
البخار  وترآيز 3م/ مل1000
 زيـدي أو عادلع يــالمشب

10LC50 

3388

TP2 
TP9 
TP13 

T22  P601 NONE 274 
 

I 8 6.1 أآالسام باالستنشاق،  لـسائ،
سمية استنشاق با . م .غ

 200ن ــأو تقل ع/تعادل
البخار  وترآيز 3م/مل

 زيــد أو يعادلي عـالمشب
500LC50 

3389

TP2 
TP9 
TP13 

T20  P602 NONE 274 
 

I 8 6.1 أآالسام باالستنشاق،  لـسائ،
 استنشاقسمية با . م. غ

 1000ن ـأو تقل ع/تعادل
البخار  وترآيز 3م/مل

 يعادلد أو ـع يزيــالمشب
10LC50 

3390

TP7 
TP33 

T21 PP86 
 

P404 
 

NONE 274 
 

I  4.2 ،مـادة فلزيـة عضوية، صلبة
 تلقائية االشتعال

3391 

TP2 
TP7 

T21 PP86 P400 NONE 274 
 

I  4.2 ،مـادة فلـزية، عضوية، سائلة
 تلقائية االشتعال

3392 

TP7 
TP33 

T21 PP86 
 

P404 
 

NONE 274 
 

I 4.3 4.2 ،مـادة فلـزية عضوية، صلبة
تلقائية االشتعال، تتفاعل مع 

 الماء

3393 

TP2 
TP7 

T21 PP86 P400 NONE 274 
 

I 4.3 4.2 ،مادة فلزية عضوية، سائلـــة
تلقائية االشتعال، تتفاعل مع 

 الماء

3394 
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 التعبئة والحاويات األحكام الخاصة
 الوسيطة للسوائب

األحكامالخاصة
 )ح خ(

 توجيهات
 )ت(النقل 

األحكام 
 الخاصة

 توجيهات
 التعبئة

ت الكميا
 المحدودة

مجموعة  
األمم (التعبئة 

 )المتحدة

المخاطر 
 اإلضافية

الرتبة أو 
 الشعبة

رقم  االسم والوصف
األمم 
المتحدة

 
)11(  

 
)10(  

 
)9(  

 
)8(  

 
)7(  

 
)6(  

 
)5(  

 
)4(  

 
)3(  

 
)2(  

 
)1(  

TP7 
TP33 

T9  P403 
 

NONE 274 I  4.3 

TP33 T3  P410 
IBC04 

500 g 274 II  4.3 

TP33 T1  P410 
IBC06 

1 kg 223 
274 

III  4.3 

ية، صلبة، مادة فلزية عضـــو
 تتفاعل مع الماء

3395 

TP7 
TP33 

 

T9  P403 
 

NONE 274 I 4.1 4.3 

TP33 
 

T3  P410 
IBC04 

500 g 274 II 4.1 4.3 

TP33 
 

T1  P410 
IBC06 

1 kg 223 
274 

III 4.1 4.3 

مادة فلزية عضوية، صلبـــة، 
  ، لهوبةالماءتتفاعل مع 

3396 

TP7 
TP33 

T9  P403 
 

NONE 274 I 4.2 4.3 

TP33 T3  P410 
IBC04 

500 g 274 II 4.2 4.3 

TP33 T1  P410 
IBC06 

1 kg 223 
274 

III 4.2 4.3 

مادة فلزية عضوية، صلبـــة، 
تتفاعل مع الماء، تلقائية 

 االشتعال

3397 

TP2 
TP7 

 

T13  P402 NONE 274 I  4.3 

TP2 
TP7 

 

T7  P001 
IBC01 

500 ml 274 II  4.3 

TP2 
TP7 

 

T7  P001 
IBC02 

1 L 223 
274 

III  4.3 

مادة فلزية عضوية، سائلـــة، 
 مع الماءل اعتتف

3398 

TP2 
TP7 

T13  P402 
 

NONE 274 I 3 4.3 

TP2 
TP7 

T7  P001 
IBC01 

500 ml 274 II 3 4.3 

TP2 
TP7 

T7  P001 
IBC02 

1 L 223 
274 

III 3 4.3 

مادة فلزية عضوية، سائلـــة، 
 ، لهوبةالماءتتفاعل مع 

3399 

TP33 T3  P410 
IBC06 

500 g 274 II  4.2 

TP33 T1  
 

P002 
IBC08 

1 kg 223 
274 

III  4.2 

مادة فلزية عضوية، صلبـــة، 
 ذاتية االشتعال

3400 

TP7 
TP33 

T9  P403 NONE 182 I  4.3 3401 فلزات قلوية، ملغم، صلبة 
1389 

TP7 
TP33 

T9  P403 NONE 183 I  4.3  ،فلزات أرضية قلوية، ملغم
 صلبة

3402 
1392 

TP7 
TP33 

T9  P403 NONE  I  4.3 بوتاسيوم سبائك فلزية، صلبة 3403 
1420 

TP7 
TP33 

T9  P403 NONE  I  4.3 ،بوتاسيوم صوديوم سبائك 
 صلب

 

3404 
1422 
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 التعبئة والحاويات األحكام الخاصة
 الوسيطة للسوائب

األحكامالخاصة
 )ح خ(

 توجيهات
 )ت(النقل 

األحكام 
 الخاصة

 توجيهات
 التعبئة

ت الكميا
 المحدودة

مجموعة  
األمم (التعبئة 

 )المتحدة

المخاطر 
 اإلضافية

الرتبة أو 
 الشعبة

رقم  االسم والوصف
األمم 
المتحدة

 
)11(  

 
)10(  

 
)9(  

 
)8(  

 
)7(  

 
)6(  

 
)5(  

 
)4(  

 
)3(  

 
)2(  

 
)1(  

TP1 T4  P504 
IBC02 

1 L  II 6.1 5.1 

TP1 T4  P001 
IBC02 

5 L 223 III 6.1 5.1 

 3405 آلورات الباريوم، محلول
1445 

TP1 T4  P504 
IBC02 

1 L  II 6.1 5.1 

TP1 T4  P001 
IBC02 

5 L 223 III 6.1 5.1 

فوق آلورات الباريوم، 
 محلول

3406 
1447 

TP1 T4  P504 
IBC01 

1 L  II  5.1 

TP1 T4  P504 
IBC01 

5 L 223 III  5.1 

آلورات وآلوريد المغنيسيوم
 ، محلولمخلوط

3407 
1459 

TP1 T4  P504 
IBC02 

1 L  II 6.1 5.1 

TP1 T4  P001 
IBC02 

5 L 223 III 6.1 5.1 

فوق آلورات الرصاص، 
 محلول

3408 
1470 

TP2 T7  P001 
IBC02 

100 ml 279 II  6.1 3409 ورونتروبنزين، سائلآل 
1578 

TP1 T4  P001 
IBC03 

5 L 223 III  6.1  آلورو -4هيدروآلوريد - 
  طولويدين، محلول-أرتو 

3410 
1579 

TP2 T7  P001 
IBC02 

100 ml  II  6.1 

TP2 T7  P001 
IBC02 

5 L 223 III  6.1 

 3411  نفتيل، محلول-أمين بيتا 
1650 

TP2 
TP13 

T14  P001 NONE  I  6.1 

TP2 
TP13 
TP27 

T11  P001 
IBC02 

100 ml  II  6.1 

TP2 
TP13 
TP28 

T7  P001 
IBC03 
LP01 

5 L 223 III  6.1 

 3413 سيانيد البوتاسيوم، محلول
1680 

TP2 
TP13 

T14  P001 NONE  I  6.1 

TP2 
TP13 
TP27 

T11  P001 
IBC02 

100 ml  II  6.1 

TP2 
TP13 
TP28 

T7  P001 
IBC03 
LP01 

5 L 223 III  6.1 

 3414 سيانيد الصوديوم، محلول
1689 

TP1 T4  P001 
IBC03 
LP01 

5 L 223 III  6.1 3415 فلوريد الصوديوم، محلول 
1690 

TP2 
TP13 

T7  P001 
IBC02 

NONE  II  6.1 3416 آلوروآسيتوفينون، سائل 
1697 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

NONE  II  6.1 3417 لزيليل، صلببروميد ا 
1701 
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 التعبئة والحاويات األحكام الخاصة
 الوسيطة للسوائب

األحكامالخاصة
 )ح خ(

 توجيهات
 )ت(النقل 

األحكام 
 الخاصة

 توجيهات
 التعبئة

ت الكميا
 المحدودة

مجموعة  
األمم (التعبئة 

 )المتحدة

المخاطر 
 اإلضافية

الرتبة أو 
 الشعبة

رقم  االسم والوصف
األمم 
المتحدة

 
)11(  

 
)10(  

 
)9(  

 
)8(  

 
)7(  

 
)6(  

 
)5(  

 
)4(  

 
)3(  

 
)2(  

 
)1(  

TP1 T4  P001 
IBC03 
LP01 

5 L 223 III  6.1  ،طولويلين،-4ثنائي أمين 
 محلول

3418 
1709 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

1 kg  II  8 معقد ثالث فلوريد البورون 
 وحمص الخليك، صلب

3419 
1742 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

1 kg  II  8 ورونمعقد ثالث فلوريد الب 
وحمص البوروبيونيك، 

 صلب

3420 
1743 

TP2 T7  P001 
IBC02 

1 L  II 6.1 8 

TP1 T4  P001 
IBC03 

5 L 223 III 6.1 8 

فلوريد البوتاسيوم 
 الهيدروجيني،

 محلول

3421 
1811 

TP1 T4  
 

P001 
IBC03 
LP01 

5 L 223 III  6.1 3422 فلوريد البوتاسيوم، محلول 
1812 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

1 kg  II  8 هيدروآسيد رباعي مثيل 
 األلومينوم، صلب

3423 
1835 

TP2 T7  P001 
IBC02 

100 ml  II  6.1 

TP2 T7  P001 
IBC02 

5 L 223 III  6.1 

  أرتور-ثنائي نترو 
آريزوالت األمونيوم، 

 محلول

3424 
1843 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

1 kg  II  8 3425 ولحمض بروموخليك، محل 
1938 

TP1 T4  P001 
IBC03 
LP01 

5 L 223 III  6.1 3426 أآريالميد، محلول 
2074 

TP33 T1  
B3 

P002 
IBC08 
LP02 

5 kg  III  6.1 آلوريد الكلوروبنزيل، صلب 3427 
2235 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g  II  6.1  آلورو 3ايسوسيانات - 
  ميثل فنيل، صلب- 4

3428 
2236 

TP1 T4  P001 
IBC03 
LP01 

5 L  III  6.1 3429 آلوروطولويدين، سائل 
2239 

TP2 T7  P001 
IBC02 

100 ml  II  6.1 3430 زيلينول، سائل 
2261 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g  II  6.1  رباعي فلوريد- 
 نتروبنزيليدين،

 صلب

3431 
2306 

TP33 T3  P906 
IBC08 

1 kg 305 II  9  فنيل متعدد التكلور،ثنائي 
 صلب

3432 
2315 

TP7 
TP33 

T21  P400 NONE 320 I 4.3 4.2  3433  ليثيوم، صلب-ألكيل 
2445 

TP1 T4  P001 
IBC03 
LP01 

5 L  III  6.1 3434 نتروآريسول، سائل 
2446 

TP1 T4  
 

P001 
IBC03 
LP01 

5 L 223 III  6.1 3435 هيدروآينون، محلول 
2662 
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 التعبئة والحاويات األحكام الخاصة
 الوسيطة للسوائب

األحكامالخاصة
 )ح خ(

 توجيهات
 )ت(النقل 

األحكام 
 الخاصة

 توجيهات
 التعبئة

ت الكميا
 المحدودة

مجموعة  
األمم (التعبئة 

 )المتحدة

المخاطر 
 اإلضافية

الرتبة أو 
 الشعبة

رقم  االسم والوصف
األمم 
المتحدة

 
)11(  

 
)10(  

 
)9(  

 
)8(  

 
)7(  

 
)6(  

 
)5(  

 
)4(  

 
)3(  

 
)2(  

 
)1(  

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g  II  6.1  ،سداسي فلوروأسيتون 
 مائي، صلب

3436 
2552 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g  II  6.1 3437 آلوروآريزول، صلب 
2669 

TP33 T1  
B3 

P002 
IBC08 
LP02 

5 kg  III  6.1  مثيل بنزيل، -آحول ألفا  
 صلب

3438 
2937 

TP9 
TP33 

T6  
B1 

P002 
IBC07 

NONE 274 I  6.1 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g 274 II  6.1 

TP33 T1  
B3 

P002 
IBC08 
LP02 

5 kg 223 
274 

III  6.1 

 3439 ا. م. نتريل، سمي، صلب غ
3276 

TP2 
TP9 
TP27 

T14  P001 NONE  I  6.1 

TP2 
TP27 

T11  P001 
IBC02 

100 ml  II  6.1 

TP1 
TP28 

T7  P001 
IBC03 

5 L 223 III  6.1 

 مرآبات سيلينوم، سائلة،
 ا. م. غ

3440 
3283 

   P099 
 

NONE 321   2.1  هيدروجين في نظام تخزين
 هيدريد فلزي

3468 
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تضاف البنود الجديدة التالية بالنسبة للشكل الصلب للمواد التي سبق أن شملها رقم األمم  
 ):1(المتحدة الوارد باألحرف المائلة في العمود 

 
حكام الخاصةاأل  التعبئة والحاويات 

 الوسيطة للسوائب
 األحكام الخاصة

)ح خ(  
 توجيهات

)ت(النقل   
 األحكام
 الخاصة

 توجيهات
  التعبئة

 الكميات
 المحدودة

مجموعة  
األمم (التعبئة 

)المتحدة  

المخاطر 
 اإلضافية

الرتبة أو 
 الشعبة

رقم  االسم والوصف
األمم 
المتحدة

 
)11( 

 
)10( 

 
)9( 

 
)8( 

 
)7( 

 
)6( 

 
)5( 

 
)4( 

 
)3( 

 
)2( 

 
)1( 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g 279 II  6.1 ،آلورو ثنائي نتروينزين 
 صلب

3441 
1577 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g 279 II  6.1 3442 ثنائي آلوروأنيلين، صلب 
1590 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g  II  6.1 3443 وبنزين، صلبثنائي نتر 
1597 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g 43 II  6.1 ،هيدروآلوريد النيكوتين 
 صلب

3444 
1656 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g  II  6.1 3445 آبريتات النيكوتين، صلب 
1658 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500g  II  6.1 3446 نتروطولوين، صلب 
1664 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g  II  6.1 3447 نتروزيلين، صلب 
1665 

TP9 
TP33 

T6  
 

P002 NONE 274 I  6.1 

TP33 T3 B2, B4 P002 
IBC08 

NONE 274 II  6.1 

 مواد إنتاج الغازات المسيلة
 ا. م. للدموع، صلبة، غ

3448 
1693 

TP33 T6  P002 NONE 138 I  6.1 3449 سيانيدبرومونتريل، صلبة 
1694 

TP33 T6  
B1 

P002 
IBC07 

NONE  I  6.1 ،ثنائي فنيل آلوروأرسين 
 صلب

3450 
1699 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g 279 II  6.1 3451 طولويدين، صلب 
1708 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500g  II  6.1 3452 زيليدين، صلب 
1711 

TP33 T1  
B3 

P002 
IBC08 
LP02 

5 kg  III  8 3453 حمض الفوسفوريك، صلب 
1805 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g  II  6.1 3454 ثنائي نتروطولوين، صلب 
2038 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g  II 8 6.1 3455 آريزول، صلب 
2076 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

1 kg  II  8 ،حمض نتروسيل آبريتات 
 صلب

3456 
2308 

TP33 T1  
B3 

P002 
IBC08 
LP02 

5 kg  III  6.1 3457 آلورونتروطولوين، صلب 
2433 

TP33 T1  
B3 

P002 
IBC08 
LP02 

5 kg 279 III  6.1 3458 نتروأنيسول، صلب 
2730 

TP33 T1  
B3 

P002 
IBC08 
LP02 

5 kg  III  6.1 3459 نتروبروبنزين، صلب 
2732 
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حكام الخاصةاأل  التعبئة والحاويات 
 الوسيطة للسوائب

 األحكام الخاصة
)ح خ(  

 توجيهات
)ت(النقل   

 األحكام
 الخاصة

 توجيهات
  التعبئة

 الكميات
 المحدودة

مجموعة  
األمم (التعبئة 

)المتحدة  

المخاطر 
 اإلضافية

الرتبة أو 
 الشعبة

رقم  االسم والوصف
األمم 
المتحدة

 
)11( 

 
)10( 

 
)9( 

 
)8( 

 
)7( 

 
)6( 

 
)5( 

 
)4( 

 
)3( 

 
)2( 

 
)1( 

TP33 T1  
B3 

P002 
IBC08 
LP02 

5 kg  III  6.1  3460  أثيل طولويدين، صلب-ن 
2753 

TP7 
TP33 

T21  P404 NONE 320 I 4.3 4.2 ،هاليد ألكيل ألومينوم 
 صلب

3461 
3052 

TP9 
TP33 

T6  
B1 

P002 
IBC07 

NONE 210 
274 

I  6.1 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g 210 
274 

II  6.1 

TP33 T1  
B3 

P002 
IBC08 

5 kg 210 
223 
274 

III  6.1 

تكسينات مستخلصة من 
 مصادر

 ا. م. حية، صلبة، غ

3462 
3172
 

TP9 
TP33 

T6 
 

 
B1 

P002 
IBC07 

NONE 43 
274 

 

I  6.1 

TP33 
 

T3 
 

 
B2, B4 

P002 
IBC08 

 

500 g 43 
274 

 

II  6.1 

TP33 T1 
 

 
B3 

P002 
IBC08 
LP02 

5 kg 43 
223 
274 

 

III  6.1 

مرآبات عضوية فوسفورية، 
 ا. م. سمية، صلبة، غ

3464 
3278 

TP9 
TP33 

T6 
 

 
B1 

P002 
IBC07 

NONE 274 I  6.1 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g 274 II  6.1 

TP33 T1  
B3 

P002 
IBC08 
LP02 

5 kg 223 
274 

III  6.1 

مرآبات عضوية زرنيخية، 
 ا. م. صلبة، غ

3465 
3280
 

TP9 
TP33 

T6 
 

 
B1 

P002 
IBC07 

NONE 274 I  6.1 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g 
 

274 II  6.1 

TP33 T1  
B3 

P002 
IBC08 
LP02 

5 kg 223 
274 

III  6.1 

 آربونيل فلزي، صلب
 ا. م. غ

3466 
3281 

TP9 
TP33 

T6  
B1 

P002 
IBC07 

NONE 274 I  6.1 

TP33 T3  
B2, B4 

P002 
IBC08 

500 g 274 II  6.1 

TP33 T1  
B3 

P002 
IBC08 
LP02 

5 kg 223 
274 

III  6.1 

 مرآبات عضوية فلزية،
 ا. م. ية، صلبة، غسم

3467 
3282 
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 :النهج الرشيد لتعيين توجيهات الصهاريج للمواد الصلبة

 
 تطبق على

األحكام 
الخاصة 
 بالصهاريج

توجيهات 
 الصهاريج

مجموعة 
 التعبئة

المخاط
ر 
اإلضا
 فية

 
 الرتبة

غير   ذه المجموعةآل أرقام األمم المتحدة في ه
 مصرح

I  4.1 

1309, 1323, 1325 (replace "TP1" with "TP33")*, 1326, 1339, 1341, 
1343, 1345, 1352, 1358, 1437, 1868, 1871, 2925, 2926, 2989, 3089, 
3175, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3242 

TP33 T3 II   

1309,1312, 1313, 1314, 1318, 1325 (replace "TP1" with "TP33")*, 
1328, 1330, 1332, 1334, 1338, 1346, 1350 (replace "TP1" with 
"TP33")*, 1869, 2001, 2213, 2538, 2687, 2714, 2715, 2717, 2878, 
2925, 2926, 2989, 3089, 3097, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182 

TP33 T1 III   

1383, 1854, 2005, 2008, 2870, 2881, 3200, 3254 TP7 
 TP33 

T21 I  4.2 

1361, 1369, 1374, 1378, 1382, 1384, 1385, 1431, 1923, 1929, 2004, 
2008, 2318, 2545, 2546, 2881, 2940, 3088, 3126, 3127, 3128, 3189, 
3190, 3191, 3192, 3205, 3206, 3313, 3341, 3342 

TP33 T3 II   

1361, 1362, 1373, 1376, 1932, 2008, 2210, 2545, 2546, 2881, 3088, 
3126, 3127, 3128, 3174, 3189, 3190, 3191, 3192, 3205, 3206, 3313, 
3341, 3342 

TP33 T1 III   

غير   آل أرقام األمم المتحدة في هذه المجموعة
 مصرح

I 6.1 4.3 

1402, 1428 (replace "TP3 TP31" with "TP33")* and 2257 (replace "TP3 
TP31" with "TP33")* 

TP7 TP33 T9 I   

1340, 1390, 1393, 1394, 1395, 1396, 1400, 1401, 1402, 1405, 1409, 
1417, 1418, 1436, 2624, 2805, 2813, 2830, 2835, 3078, 3131, 3132, 
3134, 3135, 3170, 3208, 3209, 3372 

TP33 T3 II   

1396, 1398, 1403, 1405, 1408, 1418, 1435, 1436, 2813, 2844, 2950, 
2968, 3131, 3132, 3134, 3135, 3170, 3208, 3209, 3372 

TP33 T1 III   

 غير  في هذه المجموعة المتحدةأرقام األمم  آل
 مصرح

I  5.1 

1439, 1442, 1445 (replace "T4" with "T3" and "TP1" with "TP33")*, 
1446, 1447 (replace "T4" with "T3" and "TP1" with "TP33")*, 1448, 
1449, 1450, 1452, 1453, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459 (replace "T4" 
with "T3" and "TP1" with "TP33", 1461, 1462, 1463, 1469, 1470 
(replace "T4" with "T3" and "TP1" with "TP33")*, 1472, 1473, 1475, 
1476, 1477, 1479, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1487, 1488, 1489, 
1490, 1493, 1494, 1495, 1496, 1502, 1503, 1506, 1508, 1509, 1512, 
1513, 1514, 1515, 1516, 2464, 2465, 2468, 2573, 2626, 2627, 2719, 
2721, 2723, 2741, 3085, 3087, 3212, 3247 

TP33 T3 II   

1438, 1444, 1451, 1454, 1458, 1459 (replace "T4" with "T1" and "TP1" 
with "TP33")*, 1465, 1466, 1467, 1474, 1477, 1479, 1481, 1482, 1483, 
1486, 1492, 1498, 1499, 1500, 1505, 1507, 1511, 1872, 1942, 2067, 
2469, 2720, 2722, 2724, 2725, 2726, 2728, 3085, 3087, 3215 

TP33 T1 III   

3110, 3120 TP33 T23   5.2 
1544, 1557, 1565, 1570, 1575, 1588, 1601, 1626, 1655, 1680 (replace 
"T14" with "T6" and "TP2 TP13" with "TP33")*, 1689 (replace "T14" 
with "T6" and "TP2 TP13" with "TP33")*, 1692, 1698, 1713, 1889, 
2025, 2026, 2316, 2471, 2570, 2588, 2628, 2629, 2630, 2642, 2757, 
2759, 2761, 2763, 2771, 2775, 2777, 2779, 2781, 2783, 2786, 2811, 
2928, 2930, 3027, 3048, 3086, 3124, 3125, 3143, 3146, 3283 (replace 
"T14" with "T6" and "TP2 TP27" with "TP33")*, 3284 (replace "T14" 
with "T6" and "TP2 TP27" with "TP33")*, 3285 (replace "T14" with 
"T6" and "TP2 TP27" with "TP33")*, 3288, 3290, 3345, 3349 

TP33 T6 I  6.1 

 * "replace.... with":"  ب  .... يستعاض عن.".... 
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 تطبق على

األحكام 
الخاصة 
 الصهاريج

توجيهات 
 الصهاريج

مجموعة 
 التعبئة

المخاط
ر 
اإلضا
 الرتبة فية

1544, 1546, 1554, 1555, 1557, 1558, 1559, 1561, 1562, 1564, 1566, 
1567, 1569 (replace "T10" with "T3" and "TP2 TP13" with "TP33")*, 
1572, 1573, 1574, 1578 (replace "T7" with "T3" and "TP2" with 
"TP33")*, 1585, 1586, 1587, 1588, 1596 (replace "T7" with "T3" and 
"TP2" with "TP33")*, 1598 (replace "T7" with "T3" and "TP2" with 
"TP33")*, 1601, 1606, 1607, 1608, 1617, 1618, 1620, 1621, 1622, 
1623, 1624, 1625, 1627, 1629, 1630, 1631, 1634, 1636, 1637, 1638, 
1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1650 (replace "T7" 
with "T3" and "TP2" with "TP33")*, 1651, 1652, 1653, 1655, 1657, 
1659, 1661 (replace "T7" with "T3" and "TP2" with "TP33")*, 1671 
(replace "T6" with "T3" and "TP2" with "TP33")*, 1674, 1677, 1678, 
1679, 1683, 1684, 1685, 1688, 1691, 1697 (replace "T7" with "T3" and 
"TP2 TP13" with "TP33")*, 1707, 1712, 1751, 1843, 1885, 1894, 1895, 
2018 (replace "T7" with "T3" and "TP2" with "TP33")*, 2025, 2026, 
2027, 2250 (replace "T7" with "T3" and "TP2" with "TP33")*, 2261 
(replace "T7" with "T3" and "TP2"  with "TP33")*, 2567, 2570, 2587, 
2588, 2645, 2647, 2649, 2657, 2671, 2673, 2727, 2757, 2759, 2761, 
2763, 2771, 2775, 2777, 2779, 2781, 2783, 2786, 2811, 2859, 2861, 
2863, 2864, 2928, 2930, 2931, 3027, 3086, 3124, 3125, 3143, 3146, 
3155, 3243, 3249, 3283 (replace "T11" with "T3" and "TP2 TP27" with 
"TP33")*, 3284 (replace "T11" with "T3" and "TP2 TP27" with 
"TP33")*, 3285 (replace "T11" with "T3" and "TP2 TP27" with 
"TP33")*, 3288, 3290, 3345, 3349 

TP33 T3 II   

1544, 1548, 1549, 1550, 1551, 1557, 1564, 1566, 1579 (replace "T4" 
with "T1" and "TP1" with "TP33")*, 1588, 1601, 1616, 1655, 1663 
(replace "T4" with "T1" and "TP3" with "TP33")*, 1673 (replace "T7" 
with "T1" and "TP1" with "TP33")*, 1690 (replace "T4" with "T1" and 
"TP1" with "TP33")*, 1709 (replace "T4" with "T1" and "TP1" with 
"TP33")*, 1812 (replace "T4" with "T1" and "TP1" with "TP33")*, 
1884, 2020, 2025, 2026, 2074 (replace "T4" with "T1" and "TP1" with 
"TP33")*, 2233, 2237, 2239 (replace "T4" with "T1" and "TP1" with 
"TP33")*, 2291, 2446, 2473, 2505, 2512, 2516, 2570, 2588, 2651 
(replace "T4" with "T1" and "TP1" with "TP33")*, 2655, 2659, 2660, 
2662 (replace "T4" with "T1" and "TP1" with "TP33")*, 2674, 2713, 
2716, 2729, 2757, 2759, 2761, 2763, 2771, 2775, 2777, 2779, 2781, 
2783, 2786, 2811, 2853, 2854, 2855, 2856, 2862, 2871, 2875, 2876, 
3027, 3143, 3146, 3249, 3283 (replace "T7" with "T1"and "TP1 TP28" 
with "TP33")*, 3284 (replace "T7" with "T1" and "TP1 TP28" with 
"TP33")*, 3285 (replace "T7" with "T1" and "TP1 TP28" with 
"TP33")*, 3288, 3345, 3349 

TP33 T1 III  6.1 

1759, 1905, 2430 (replace "T10" with "T1" and "TP2 TP28" with 
"TP33")*, 2921, 2923, 3084, 3095, 3096, 3147, 3259, 3260, 3261, 
3262, 3263 

TP33 T6 I  8 

1725, 1726, 1727, 1740, 1756, 1759, 1770, 1794, 1806, 1807, 1811 
(replace "T7" with "T3" and "TP2" with "TP33")*, 1813, 1823, 1825, 
1839, 1847, 1849 (replace "T7" with "T3" and "TP2" with "TP33")*, 
1939 (replace "T7" with "T3" and "TP2" with "TP33")*, 2033, 2430 
(replace "TP2" with "TP33")*, 2439, 2506, 2509, 2583, 2670, 2678, 
2680, 2682, 2691, 2869, 2921, 2923, 3084, 3095, 3096, 3147, 3244, 
3259, 3260, 3261, 3262, 3263 

TP33 T3 II  
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 تطبق على

األحكام 
الخاصة 
 الصهاريج

توجيهات 
 الصهاريج

مجموعة 
 التعبئة

المخاط
ر 
اإلضا
 الرتبة فية

1740, 1759, 1773, 1907, 1910, 2214 (replace "T4" with "T1" and "TP3" 
with "TP33")*, 2215 (replace "T4" with "T1" and "TP1" with "TP33")*, 
2280 (replace "T4" with "T1" and "TP3" with "TP33")*, 2331, 2430 
(replace "T3" with "T1" and "TP1" with "TP33")*, 2440, 2475, 2503, 
2507, 2508, 2578, 2579 (replace "T4" with "T1" and "TP1 TP30" with 
"TP33")*, 2585, 2698, 2802, 2803, 2812, 2823 (replace "T4" with "T1" 
and "TP1" with "TP33")*, 2834 (replace "T3" with "T1" and "TP1" 
with "TP33")*, 2865, 2869, 2905, 2923, 2967, 3147, 3253, 3259, 3260, 
3261, 3262, 3263 

TP33 T1 III   

2212, 2969, 3152 TP33 T3 II  9 
1841, 1931, 2211, 2216, 2590, 3077 TP33 T1 III   
 
 

 3-3الفصل 

 : من األحكام الخاصة يعدل على النحو التالي63البند 

 :بما يلي) ب(و) أ(يستعاض عن الفقرتين 

ير الشعبة       )أ"( الوزن أو أآثر من     ب %85 إذا شملت المحتويات     6-2تنطبق معاي
ية    تراق الكيميـائ رارة االح ة ح ت درج ة وبلغ ات اللهوب  30المكون

 غ أو أآثر؛/آيلوجول

عبة  )ب( ير الش بق معاي تويات 2-2تنط ملت المح ن %1 إذا ش ل م الوزن أو أق  ب
ن   ل ع ية تق تراق الكيميائ رارة االح ة ح ت درج ة وآان ات اللهوب  20المكون

 ."غ/آيلوجول

 : على النحو التاليجديدة) ج(تدرج فقرة 

ي    )ج"( ة ف بارات المعروض بر باالخت ه اخت بار أن ناتج باعت يل "وإال صنف ال دل
ير بارات والمعـاي م  "االخت ث، القس زء الثالـ نف . 31، الج وتص

ي        بارها ف ة باعت والت اللهوب تهاب واأليروس ريعة االل ـوالت الس األيروس
 ".؛2-2؛ واأليروسوالت غير اللهوبة في الشعبة 1-2الشعبة 

ية   رات الفرع دل الفق بح  ) ه(و) د(و) ج(وتع ى )ز(و) و(و ) ه(و) د(لتص ، عل
 .التوالي

 :وتضاف في النهاية فقرة جديدة نصها آما يلي
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ازات    " ة أو الغ لبة اللهوب واد الص ة أو الم وائل اللهوب ي الس ة ه ات اللهوب والمكون
ن   ي م ي الحواش رفة ف ي مع ا ه ة آم ازات اللهوب يط الغ ى 1ومخال م 3 إل ن القس  م

ن  3-1-31الفرعي   ث م زء الثال ن الج ير" م بارات والمعاي يل االخت مل " دل وال تش
ية االشتعال أو المتفاعلة             تعال أو ذات ية االش واد تلقائ مية الم ذه التس وتحدد درجة . ه

ية   اليب التال أحد األس ية ب تراق الكيمائ رارة االح  ISO/FDIS أو ASTM D 240: ح

13943 :1999 (E/F) 86-1أو 3-86  إلى NFPA 30B". 

 :يعدل على النحو التالي 133البند 

الزم عن سلوك انفجاري، ويقصد                      " ن ال ثر م ادة إذا ضغطت أآ ذه الم د تكشف ه ق
ئة  يه التعب ا لتوج ئة وفق ن التعب زائدP409م نع الضغط ال لطة .  م ن تصرح الس وحي

واردة في توجيه التعبئ                     ك ال ير تل ئة أخرى غ أ بتعب د المنش ي بل ، P409ة  المختصة ف
ند   ا للب افية    7-3-1-4وفق ار اإلض ريف باألخط ة تع بوة بطاق ل الع ادة " تحم م

تفجرة  ا لم تصرح السلطة المختصة في بلد المنشأ باالستغناء   "EXPLOSIVE"" م ، م
بة للتعبئة المحددة المستخدمة ألن بيانات االختبار أثبتت أن                 بطاقة بالنس ذه ال عن ه

ف ع      ئة ال تكش ذه التعب ي ه ادة ف اري  الم لوك انفج ر (ن س ). 1-5-5-1-4-5انظ
 .".1-3-1-7وتراعى آذلك عندئذ أيضًا أحكام 

 :يعدل على النحو التالي 179البند 

ة المواد والمخاليط الخطرة على البيئة المائية أو في                 " ي حال ن ف ذا التعيي تخدم ه يس
ي ال تستوفي معايير التصنيف ألي رتبة أخرى أو م                 بحرية الت ات ال ة الملوث ادة حال

بة  ار الرت ي إط رى ف ير . 9أخ نفايات غ ن لل ذا التعيي تخدام ه ًا اس وز أيض ويج
ى نحو آخر، ولكنها مشمولة باتفاقية بازل بشأن مراقبة                  ة عل ذه الالئح الخاضعة له
نفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وللمواد التي تّعين باعتبارها               حرآة ال

ي بلد المنشأ أو العبور أو البلد المقصود،        خطرة بيئيا من جانب السلطة المختصة ف      
بة         ير أي رت ة أو معاي ذه الالئح ًا له يًا وفق رة بيئ ادة الخط ير الم توفي معاي وال تس

 .".خطرة أخرى

 :تضاف العبارة التالية في النهاية 215البند 

ن  " زيد ع ا ال ي ي تحوي م ة الت يط المتجانس ة المخال ذه الالئح  %35وال تخضع له
ن آرب الوزن م ن  ب ل ع ا ال يق يد اآلزوت وم م  %65ونام ا ل ة، م واد الخامل ن الم  م

 .".تستوف معايير بمعايير الرتب أو الشعب األخرى
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 :يعدل على النحو التالي 219البند 

يقة المعدلة جينيا والكائنات المعدلة جينيا التي تستوفي تعريف              " نات الدق نقل الكائ ت
عبة              ي الش ا ف يار إدراجه ة ومع ادة المعدي  تحت رقم األمم    6-2 وفقًا للفصل    2-6الم

 .". حسب االقتضاء3373 أو 2900 أو 2814المتحدة 

 : الحالي240يضاف ما يلي في نهاية الحكم الخاص  240البند 

تراق      " رك اح ن مح ل م ل بك ي تعم ية الت ية الهيدروآربون بات الكهرب نقل المرآ ت
ات الصوديوم أو الليث             ائلة أو بطاري بطاريات الس ي أو ال يوم، والتي تنقل وهذه    داخل

يها تحت رقم األمم المتحدة             بة ف بطاريات مرآ العربات التي تعمل الغاز     "3166ال
وب تحدة " له م الم م األم وب "3166أو رق ائل له ل بس ي تعم ربات الت حسب " الع

 ."االقتضاء

 :يعدل على النحو التالي 243البند 

تخدم             " نفط المس ود المحرآات وال يارات ووق ن الس درج بنزي ي المحرآات التي      ي  ف
رارة      في هذا  ) مثل السيارات والمحرآات الثابتة وغيرها من المحرآات      (تشعل بش

 .".البند بصرف النظر عن االختالفات في درجة التطاير

 ".1-6ال تنطبق عليها أحكام الفصل : "تحذف عبارة 247البند 

 :يستعاض عن النص الحالي بالنص التالي 296البند 

ن  " ذه الب بق ه و       تنط ائل الطف نجاة ووس وق ال ثل ط ياة م اذ الح زة إنق ى أجه ود عل
م األمم المتحدة                نفخ وينطبق رق ية ال زالقات ذات  على األجهزة   2990الشخصية وال

تحدة            م الم م األم نفخ ورق ية ال ير ذاتية النفخ            3072ذات ياة غ اذ الح زة إنق ى أجه .  عل
 :وقد تتضمن أجهزة إنقاذ الحياة

ارات       )أ( ال إش زة إرس بة  (أجه ي قد تتضمن إشارات وهجية دخانية  ) 1الرت الت
 ومضيئة معبأة في عبوات تمنع تنشيطها دون قصد؛

تحدة   )ب( م الم رقم األم ن  2990ل رآة م زة المح يش واألجه ده، الخراط  وح
عبة    ة التوافق     4-1الش ، يجوز احتواؤها ألغراض أجهزة النفخ      S، ومجموع

 غ؛3.2 الجهاز الذاتي وبشرط أال تتجاوز آمية المتفجرات في

 ؛2-2غازات مضغوطة مدرجة في الشعبة  )ج(
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 ؛)9الرتبة (وبطاريات الليثيوم ) 8الرتبة (بطاريات تخزين آهربائية  )د(

وازم اإلصالح التي تحوي آميات صغيرة من                  )ه( ي أو ل وازم اإلسعاف األول ل
ة  أو الرتب  2-5 أو الشعبة    1-4 أو الشعبة    3مثل مواد الرتبة    (السلع الخطرة   

 ؛)9 أو الرتبة 8

أعواد الثقاب التي يمكن إشعالها باالحتكاك بأي سطح معبأة في طرود تمنع             )و(
 .".تنشيطها دون قصد

 :تعدل العبارة األخيرة على النحو التالي 309البند 

لة االختبارات            " نجاح سلس واد ب ذه الم تاز ه ، دليل االختبارات والمعايير   من   8وتج
 ."18الجزء األول، القسم 

 :وتضاف األحكام الخاصة الجديدة التالية

م تقر ذلك السلطة المختصة على أساس                      311"  ا ل ند م ذا الب ق ه واد وف نقل الم ال ت
ن  زء األول م ًا للج بة وفق بارات المناس تائج االخت بارات ن يل االخت دل

ير  بة المئوية للمادة المخففة عن النسبة               والمعاي ل النس ئة أال تق ل التعب ، وتكف
 .ي إقرار السلطة المختصة في أي وقت أثناء النقلالمبينة ف

م       312  م األم ند رق ت ب ي تح تراق داخل رك اح وي مح ي تح بات الت نقل المرآ ت
تحدة    از لهوب      "،  3166الم ل بغ بة تعم ، 3166أو رقم األمم المتحدة     " مرآ

بة تعمل بسائل لهوب    " وتشمل هذه البنود المرآبات    . حسب االقتضاء " مرآ
ية الهيدروآ ي   الكهرب تراق داخل رك اح ن مح ل م ل بك ي تعم ية الت ربون

 .وبطاريات مائبة أو بطاريات صوديوم أو بطاريات ليثيوم مرآبة فيها

واد والمخاليط التي تستوفي معايير الرتبة          313  ى الم  بطاقة تعريف 8توضع عل
 ."CORROSIVE"" أآالة"بخطر إضافي 

ند    )أ( 314  رارة ع ارد للح تحلل ط واد ل ذه الم تعرض ه رارة  ت ة الح  درج
رتفعة نقاء       . الم دم ال رارة أو ع يجة الح تحلل نت دء ال ن ب ثل (ويمك م

حوقة   ادن المس يوم  (المع ت، المغنيس يز، الكوبال د، المنغن ) الحدي
 ؛)ومرآباتها
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يدًا عن ضوء الشمس المباشر                   )ب(  نقل بع ي مجرى ال واد ف ذه الم تحمى ه
 .ة الكافيةوعن آل مصادر الحرارة، وتوضع في أماآن مهواة بالدرج

عبة      315 بة للش ند بالنس ذا الب تخدم ه ير    1-6ال يس توفي معاي ي تس واد الت ، الم
 .3-4-2-2-6-2 في 1السمية باالستنشاق لمجموعة التعبئة 

ى تحت آلوريت الكالسيوم الجاف أو المبتل حين                   316 ند إال عل ذا الب ال يطبق ه
 .ينقل في شكل أقراص غير هشة

 .2-11-4-6إال على العبوات التي تمتثل ل  " نشطارياالمستثناة ا"ال تنطبق  317

ي         318 م التقـن ـمي باالس م الشحن الرس تكمل اس تنـدات يس داد المس ألغراض إع
ر ( ى       ). 8-2-1-3انظـ ية عل ماء التقن ار األس روري إظه ن الض يس م ول

ون المادة المعدية التي تنقل غير معروفة، ولكن يشك في             . الطرد  ن تك وحي
توفي مع ا تس تحدة  أنه م الم رقم األم نها ل ف وتعيي ئة أل ي الف ا ف ير إدراجه اي

م المتحدة        2814 م األم يشتبه في أنها من المواد " تدون عبارة 2900 أو رق
ئة ألف        ن الف ة م ي مستند              " المعدي م الشحن الرسمي ف ين عقب اس ن قوس بي

 .النقل وليس على الغالف الخارجي للعبوات

واد الب  319 ى الم ند عل ذا الب بق ه مل ينط ي تش ية، والت رية والحيوان م -ش  وإن ل
 االخراجات واالفرازات والدم ومكوناته واألنسجة وسوائل       -تقتصر عليها    

ث أو    طة البح ثل أنش راض م نقل ألغ ي ت ام الت زاء األجس جة وأج األنس
ة    رض أو الوقاي ة الم خيص أو الفحص أو معالج واد  . التش ع الم وال تخض

ًا لت     ة وفق ل عالم ي تحم بأة والت ئة  المع ية التعب تراطات P650وص  ألي اش
 .أخرى في هذه الالئحة

ي    320 ارية ف ية الس تراطات النموذج ن االش ند م ذا الب ذف ه تزم ح انون 1يع  آ
ي ناير /الثان ن  . 2007ي نظر ع ية  2-2-0-2وبصرف ال ترة االنتقال ي الف  ف

 .يمكن استخدام هذا البند أو البند العام المناسب

 ".وي دائمًا الهيدروجينيعتبر أن نظم التخزين تح 321

 الجزء الرابع

 1-4الفصل 
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 :تعدل على النحو التالي 4-1-1-8

بوات الداخلية التي لديها مقاومة                 4-1-1-8"  ي الع وائل إال ف ئة الس ال يجوز تعب
ة                     نقل العادي ي ظروف ال ن أن يحدث ف ذي يمك ي ال بة للضغط الداخل وحيثما . مناس

تمل حدوث الضغط في عبوة بسبب انبعاث         نتيجة الرتفاع  ( غاز من المحتويات     يح
ر  بب آخ رارة أو لس ة الح وائب   ) درج ات الس يها حاوي ا ف بوة، بم زويد الع وز ت يج

يس      يطة، بصنبور تنف ويرآب صنبور التنفيس إذا آان من الممكن أن يحدث       . الوس
ادة            ادي للم تحلل الع يجة لل د نت از المنطلق خطرًا         . ضغط زائ ريطة أال يسبب الغ ش

مية أ بب الس خبس نطلقة إل ية الم تهاب أو الكم ية لالل نبور ... و القابل مم ص ويص
ي      يطة، ف وائب الوس ة الس بوة، أو حاوي ون الع ندما تك دث ع ث ال يح يس بحي التنف
ارج      ن خ ادة م اذ ألي م وائل أو نف رب للس يه، أي تس ا ف تزم نقله ذي يع ع ال الوض

ة          نقل العادي ي ظروف ال بوة ف ي العبوا    . الع يس ف ود تنف ت التي تنقل وال يسمح بوج
 ."بطريقة الجو

بارة      4-1-1-9 درج ع تم صيانتها صيانة روتينية     "ت في " المعاد استخدامها"بعد عبارة " أو ت
 .في الجملة األخيرة" أو يتم تجديدها"الجملة األولى، وبعد عبارة 

 :تضاف فقرة جديدة على النحو التالي 4-1-1-15

نكات البال    4-1-1-15"  يل والت ة البرام ي حال وائب   وف ات الس تيكية وحاوي س
وي    ي تح يطة الت وائب الوس ات الس ات حاوي لبة، ومكون تيكية الص يطة البالس الوس
ائع    نقل البض ا ل موح به تعمال المس ترة االس دد ف تيك، ُتح ن البالس ية م ية داخل أوع
لطة المختصة  ق الس م تواف ا ل ية، م وم تصنيع األوع ن ي نوات م رة بخمس س الخط

وص ب   م ي ا ل ك، م ير ذل ى غ راد    عل ادة الم يعة الم بب طب تخدام أقصر بس ترة اس ف
 ".نقلها

 .ويعاد ترقيم الفقرات والفقرات الفرعية وفقًا لذلك 

 .تحذف هذه الفقرة، ويعاد ترقيم باقي الفقرات وفقًا لذلك 4-1-2-3

تعاض عن      4-1-2-4 تيك الصلب والحاويات المرآبة     "يس البالستيك الصلب  "بعبارة  " البالس
 .في الجملة األولى" بة والحاويات المرنةوالحاويات المرآ

على " الحاويات الوسيطة للسوائب"يضاف سطر جديد للعبوات الكبيرة قبل سطر           4-1-3-4
 :النحو التالي
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 العبوات الكبيرة" 

 )"العبوة الخارجية (51Hالبالستيكيات المرنة  

ة      4-1-3-5 ية "تحذف آلم في "ذلك عبارة   في السطر األول وفي السطر الرابع، وآ      " الخارج
بة بوة مرآ د "1A2"، وتضاف "ع د " 1A2W أو 1A2U و1A2V و"4G" بع  "4GW"بع

 .في األمثلة بين أقواس

بارة  4-1-3-6 ن ع تعاض ع طوانات "يس طوانات واس زم االس طوانات وح يل(االس ) برام
ب بارة " واألنابي ب و"بع طوانات واألنابي ل االس يل(آ زم ) برام غط وح الض
 ".االسطوانات

ليشمل الصلب واأللومنيوم   " 5"يوسع نطاق تطبيق المالحظة      P002توجيه التعبئة    4-1-4-1
 .وصناديق البالستيك الصلب

 ":أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة"وتحت  

 : تضاف جملة جديدة في النهاية تقولPP9في حكم التعبئة الخاص  

تحدة  "  م الم م األم ة رق ي حال نع الت3175وف بار م ياز اخت ترط اجت رب إذا  ال يش س
 .".آانت السوائل ممتصة تمامًا في مادة صلبة محتواة في آيس محكم

 :ويضاف الحكمان الخاصان الجديدان التاليان 

 PP84"           م المتحدة م األم ة رق ي حال  تستخدم عبوات خارجية صلبة تستوفي      1057ف
ئة  ة التعب توى أداء مجموع رآة  . 2مس نع الح ب لم بوات وتصنع وترت وتصمم الع

تعا وائل  واالش ازات أو الس دي للغ ير العم زة أو االنطالق غ دي لألجه ير العم ل غ
 .اللهوبة

 PP85         ة أرقام األمم المتحدة ي حال  إذا استخدمت األآياس   2880 و 2208 و 1748 ف
 .".آتعبئة مفردة تفصل فيما بينها بدرجة آافية للسماح بتبدد الحرارة

 P200  يتضاف مالحظة على النحو التال) د(2في الفقرة: 

 في حالة أوعية الضغط التي تستخدم مواد مرآبة تكون فترات التفتيش            :ملحوظة" 
 ."الدوري على النحو الذي تحدده السلطة المختصة التي اعتمدت الوعاء
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ت  )4(وفي الفقرة   تحديد "تح ازات بال ى الغ بق عل ام تط م " أحك يضاف حك
 : على النحو التالي"t"جديد 

 "t": `1` مم3ن أوعية الضغط عن ال تقل آثافة جدرا  

د      `2`   تمال تول يجة اح زد نت م ي ن أن الضغط ل تأآد م نقل ينبغي ال بل ال ق
 .".الهيدروجين

 :تعديالت على الجداول

ن      ي الجدولي دة الواردة فيما بعد وفقا للتسلسل الوارد في         3 و 2ف اد ترتيب األعم  يع
دول    ب، اسطوانات ضغط، حزم اسطوانا       "؛ أي   1الج ت، حاويات  اسطوانات، أنابي

 ".غاز متعددة العناصر

يم        ي ق غيرة ف نجمة ص ارات ب ل اإلش ذف آ اتل  "تح يز الق ذف "LC50الترآ ، وتح
 .الحواشي المتعلقة بها

 : على النحو التالي1يعدل الجدول 

 رقم األمم المتحدة العمود التعديل

يز القاتل مل    ≤5000""تضاف  م/الترآ
3  

1953 ،1955، 

  3303 ،3304، 
 3306 و3305

يز القاتل مل    "5000 و3760بين " تضاف  م/الترآ
3 

2600 

 : على النحو التالي2يعدل الجدول  

رقم األمم  العمود التعديل
 المتحدة

BUTADIENE, STABILIZED يستعاض عن"  

(mixtures of 1,3- butadiene and hydrocarbons)" with 

"BUTADIENES AND HYDROCARBON 

MIXTURE, STABILIZED, containing more than 

 1010 االسم والوصف
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40% butadienes". 

  ضغط االختبار، بار "10"تحذف 
  نسبة الملء ""0.50تحذف 
تعلقة    ",V"تضاف  ة الم ام الخاص األحك

 بالتعبئة

 

رقم األمم المتحدة العمود التعديل

3م/الترآيز القاتل مل ≤5000""تضاف  3160 ،3162، 
3307 ،3308، 
 3310 و3309

تعلقة    "k"تحذف  ة الم ام الخاص األحك

 بالتعبئة
3083 

 : على النحو التالي3يعدل الجدول  

 رقم األمم المتحدة العمود التعديل

 1051  3م/الترآيز القاتل مل "40"ب  " 140 "يستعاض عن
تعلقة   "t"تضاف  ة الم ام الخاص األحك

 بالتعبئة

1052 

 1764 3م/ملالترآيز القاتل  "50"ب  " 180"يستعاض عن 

 P203  الحالي بما يلي203يستعاض عن توجيه التعبئة : 

P203  P203 توجيه التعبئة

بة             ن الرت بردة م يلة الم ازات المس ى الغ يه عل ذا التوج بأة في أوعية مبردة مغلقة 2ينطبق ه .  المع
واالختبار وتتوافق الغازات المسيلة المبردة المعبأة في أوعية مبردة مفتوحة مع اشتراطات البناء             

 والملء التي تعتمدها السلطة المختصة

 .1-6-1-4وفي حالة األوعية المبردة المغلقة تستوفي اشتراطات 

ي الفصل                    دد ف و مح ا ه ة المصنوعة آم بردة المغلق ية الم تخدام األوع رخص باس ي نقل  2-6وي  ف
 .الغازات المسيلة المبردة

 .لجليدوتعزل األوعية المبردة المغلقة حتى ال يغطيها ا

 )1( اختبار الضغط
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:تعبأ السوائل المبردة في أوعية مبردة مغلقة بالحدود الدنيا التالية من ضغط االختبار  

ة بعزل تفريغي ال يقل ضغط االختبار عن                  بردة المغلق ية الم ة األوع ي حال ف
ا في ذلك                   1.3 ئة، بم ية الملي ي األقصى لألوع وع الضغط الداخل ثال لمجم  م

 ؛) بار1( آيلوباسكال 100لتفريغ، زائد أثناء الملء وا

  )أ(

ل ضغط االختبار عن                    ة األخرى ال يق بردة المغلق ية الم ة األوع ي حال  1.3ف
راعاة      ع م ئة م ية الممتل ى لألوع ي األقص غط الداخل وع الض ثال لمجم م

 .الضغوط التي تحدث أثناء الملء والتفريغ

  )ب(

 درجة الملء

بردة          يلة الم ازات المس ة الغ ي حال  غير اللهوبة وغير السامة ال يتجاوز حجم مرحلة         ف
بلغ  لء وبضغط ي رارة الم ة ح ي درج ييل ف كال 100التس ار( آيلوباس ن %98) ا ب  م

 .السعة المائية لوعاء الضغط

)2( 

ازات المسيلة المبردة اللهوبة تبقى درجة الملء أقل من المستوى الذي                 ة الغ ي حال وف
و أ        يها، ل ييل ف رحلة التس م م بلغ حج تويات قد رفعت إلى درجة الحرارة التي  ي ن المح

ندها ضغط فتح صنبور التنفيس،              بخار ع ادل ضغط ال  من السعة المائية عند     %98يع
 .درجة الحرارة هذه

 

 )3( وسائل تنفيس الضغط

  .تزود األوعية المبردة المغلقة بوسيلة واحدة على األقل لتنفيس الضغط

 )4( التوافق

ت   واد المس توافق الم يانة      ت والت أو لص ي الوص رب ف ن التس ة م ن الحماي عملة لتأمي
تويات      ع المح دادات م ية المراد أن تنقل فيها الغازات المؤآسدة    . الس ة األوع ي حال وف

يجب أال تتفاعل هذه المواد مع هذه الغازات بطريقة خطرة) 1-5أي بخطر إضافي (

 

P400   رة ي الفق بارة  ) 1(ف ن ع تعاض ع نة   "يس ناديق متي ي ص ن  ف نوعة م مص
تيك   ية أو البالس واح الليف ب أو األل بارة "الخش ية  "، بع بارات خارج ي ع ف

لبة نة ص بارة "متي ن ع ندوق "، وع ي الص رآة ف نع الح بارة " لم نع "بع لم
 ".الحرآة في العبوة الخارجية

نوان      د بع اف صف جدي دول يض ة الج ي نهاي ة "ف ئة الخاص ام التعب " أحك
 :تالي على النحو الPP86وحكم تعبئة خاص 
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 أحكام التعبئة الخاصة" 

 PP86:       يفرغ الهواء من مكان 3394 و3392في حالة رقمي األمم المتحدة 
 .".البخار بواسطة النتروجين أو غيره من الوسائل

P403    ية   "تحت بوات الداخل تعاض عن     " الع تزود العبوات الداخلية بسدادات    "يس
عن طريق شريط أو سدادة (تغلق العبوات الداخلية بإحكام "بعبارة " ملولبة

 ).".ملولبة مثال

نوان                 د بع دول يضاف صف جدي ة الج ي نهاي ئة الخاصة    "وف ام التعب ". أحك
 : على النحو التاليPP83ويضاف حكم التعبئة الخاص الجديد 

 أحكام التعبئة الخاصة" 

 PP83      تحدة م الم م األم ة رق ي حال ياس    2813ف نقل أآ بأ لل وز أن تع  يج
ن ا   نة م غيرة مؤم ن     ص زيد ع ا ال ي وي م اء تح ادة   20لم ن الم رامًا م  غ

رارة   ن الح رض تكوي ن       . بغ يس م ي آ ام ف ًا بإحك يس مغلق ل آ ون آ ويك
وال تحوي أي عبوة خارجية أآثر      . البالستيك، وموضوعا في تعبئة وسيطة    

ن    ادة      400م ن الم رام م اء أو سائال آخر قد يتفاعل            .  غ بوة م وال تحوي الع
 .". مع الماءمع المادة القابلة للتفاعل

P404         تعال تضاف أرقام األمم المتحدة من ية االش واد الصلبة التلقائ ة الم ي قائم ف
ى  3391 نوان         . 3400 إل د بع دول يضاف سطر جدي ة الج ي نهاي أحكام "وف

ئة الخاصة د ". التعب ئة الخاص الجدي م التعب نحو PP86ويضاف حك ى ال  عل
 :التالي

 أحكام التعبئة الخاصة 

 PP86     ة رق ي حال  يفرغ الهواء من مكان     3393 و 3391مي األمم المتحدة     ف
 .".البخار بواسطة النتروجين أو غيره من الوسائل

P407        ابق نص الس ي ال تراطات إضافية   "ف ة الجملة الثانية لتكون       " الش دل بداي تع
ي  نحو التال ى ال وى "عل ية القص تلة اإلجمال تجاوز الك ب أّال ت ويج

 ...".للعبوات
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P410  ت بوات ا"تح ردةالع ة " لمف بق المالحظ والذ " 3"تط ناديق الف ى ص عل
 .واأللومنيوم والبالستيك الصلب

ئة       "وتحت     تعلق بالتعب ام خاصة ت بنفس  (PP83يضاف الحكم الخاص    " أحك
 ).P403صياغته في 

P504        م الخاص م خاص جديد يكون الحكم          PP29يحذف الحك ، PP10 ويضاف حك
 :على النحو التالي

 "PP10يجب تهوية التعبئة3149 و2014ألمم المتحدة  في حالة رقمي ا ." 

P520  ود ي عم تعاض عن "  OP8" ف ية . 2"400" ب  2"200"يس دل الحاش  2وتع
 :على النحو التالي

نكات 60 )2("  ى الت بة إل م بالنس بة  200/ آغ ناديق وبالنس بة للص م بالنس  آغ
لبة   واد الص بـوات     400للم ـم الع ـى أن تض ة عل بـوات مجمعـ ي ع م ف  آغ

يـة صناديــق   ا بوات   ) 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2(لخارج ون الع وتك
بلغ         وى ت افية قص تلة ص ياف بك تيك أو األل ن البالس ية م  25الداخل

 ".آيلوغرامًا

P601  ي ن ) 3(ف تعاض ع ة"يس بوات مجمع ن "ب  " ع تألف م بوات ت دل ". ع وتع
 :الفقرة األولى على النحو التالي

ية   "  بوات الخارج ي : الع زودة بغطاء قابل            برام تيك م والذ أو البالس ن الف ل م
نزع    ًا الشتراطات االختبار المذآورة في         ) 1H2 أو   1A2(لل بر وفق -1-6اخت

توي    5 ممة لتح بوات مص ا آع ة إم بوات المجمع ادل وزن الع وزن يع  ب
ردة تحتوى مواد صلبة أو سائلة ومؤشر عليها         بوة مف ية أو آع بوات داخل ع

 ".وفقا لذلك

ة ال      ي نهاي نوان         وف د بع دول يضاف صف جدي ئة الخاصة  "ج ام التعب ، "أحك
 : على النحو التاليPP82وحكم تعبئة خاص 

 حكم التعبئة الخاص" 
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 PP82     تحدة م الم م األم ة رق ي حال ية  1744ف بوات داخل تخدام ع  يجوز اس
عتها  تجاوز س ية ال ت ا 1.3زجاج موح به ية مس بوة خارج ل ع ترًا داخ  ل

 ".يلو غرامًا آ25بإجمالي وزن أقصى يبلغ 

P602      رة  6HH1 أو   6HA1 أو   1H1(يعدل النص الوارد بين قوسين ليصبح       ) 3(في الفق
."(... 

P620    ي بعد لفظة  " إما بشكل فردي أو بشكل منفصل     "تضاف عبارة   ) `3`) (أ(ف
 ".تغليفها"

ي   ن  ) ب(وف تعاض ع ية "يس بوة خارج لبة "ب  " ع بوة ص ة  " ع ي الجمل ف
بارة   ن ع ى وع ى أن ي"األول و   عل ي ه بعدها الخارج ى ل د األدن ون الح " ك

 .، في الجملة الثانية"على أال يقل بعدها الخارجي عن"بعبارة 

 :بما يلي" `3` و`2` و`1`، )ب(و) أ"( يستعاض عن 2وفي الفقرة  

رارة     )أ"( ة ح يطة أو درج رارة المح ة الح ي درج حن ف ي تش واد الت الم
زجاج أو المع   ن ال ية م ية األول ون األوع ى تك تيك أعل دن أو البالس

ق دون أي      ام الغل مان أحك ية لض يلة إيجاب توافر وس ب أن ت ويج
ة، أو     ب مطوق دادة ذات جوان رارة، أو س ام بالح ثل اللح رب، م تس

ي   ن معدن تم مغض ب     . خ ية يج ية اللولب تخدام األغط ة اس ي حال وف
ثل شريط أو شريط الصق مشربة بزيت               ية م يلة إيجاب ا بوس إحكامه

 .رتاج معدة لهذا الغرضالبارافين أو سدادة ب

ي تشحن مبردة أو مجمدة، يوضع ثلج أو ثلج جاف أو أي                )ب( واد الت الم
بوة          بريد حول الع ادة للت أو آبديل لذلك في عبوة شاملة      ) العبوات(م

دًا أو أآثر من الطرود الكاملة توضع عليها عالمات وفقًا              تضم واح
رة    ) العبوات(ة  وتوضع دعامات داخلية لتأمين العبو     . 1-1-3-6للفق

اف  ثلج الج ثلج أو ال ان ال د ذوب ي وضعها بع رود ف ثانوية أو الط . ال
بوة      ية أو الع بوة الخارج ون الع ب أن تك ثلج، يج تخدم ال وإذا اس

رب  ن التس نة م املة مؤم ب أن  . الش اف، يج ثلج الج تخدم ال وإذا اس
املة بتسرب غاز ثاني أآسيد                 بوة الش ية أو الع بوة الخارج تسمح الع

ربون  بوة الثانوية         و. الك ي والع اء األول ن الوع ل م ون آ يجب أن يك
 .سليما عند درجة حرارة مادة التبريد المستخدمة
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ن           )ج( ية م ية أول تخدم أوع ائل، تس ن الس ي النتروجي نقل ف ي ت واد الت الم
رارة منخفضة جداً              ل درجات ح ى تحم ادرة عل تيك ق ويجب , البالس

ل   ى تحم ك عل ادرة آذل ثانوية ق بوة ال ون الع رارة أن تك ات ح  درج
داً    م الحاالت تهيئتها لكل وعاء أولي            . منخفضة ج ي معظ يلزم ف وس

دة    ى ح ك استيفاء الشروط الالزمة لشحن النتروجين         . عل ويجب آذل
ائل ثانوية      . الس بوة ال ي والع اء األول ن الوع ل م ل آ ب أن يظ ويج

 .سليما عند درجة حرارة النتروجين السائل

ة )د( واد المجفف ل الم ك نق وز آذل ي يج ية ه ية أول ي أوع بريد ف  بالت
ة باللهب أو قوارير زجاجية بسدادات من              ية ملحوم بوالت زجاج أم

 .المطاط مثبتة بأختام معدنية
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P650  يستعاض عنP650الحالي بالنص التالي : 

P650      توجيه التعبئة    
 P650 

 3373ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم المتحدة 

يدة      )1( بوات ج ون الع ي لتحمل الص          تك ا يكف نة بم ية ومتي دمات والحموالت أثناء ظروف النقل  النوع
ل البضائع فيما بين وحدات النقل وبين وحدات النقل ومخازن البضائع،                     ك نق ي ذل ا ف ة، بم العادي
ن منصات رفعها أو إنزالها أو من العبوات الشاملة تمهيدًا                      ى أي تحريك للبضائع م باإلضافة إل

يدوية      تها ال اً    لمناول ية الحق ريقة تمنع فقدان محتوياتها             . أو اآلل ا بط بوات وإغالقه ناء الع ويجب ب
 .نتيجة لالهتزاز أو تغيرات درجة الحرارة أو الرطوبة أو الضغط في ظروف النقل العادية

 :تتكون العبوات من ثالث مكونات )2(

 وعاء أولي؛ )أ(

 عبوة ثانوية؛ )ب(

 .عبوة خارجية )ج(

ية ا     )3( بأ األوع ثانوية بطريقة تحول دون تكسيرها أو حدوث ثقوب فيها أو                 تع بوات ال ي الع ية ف ألول
توياتها إلى العبوة الثانوية في ظروف النقل العادية             ويجب تأمين العبوات الثانوية في     تسرب مح

يد مناسبة         ادة توس ية بم بوات الخارج ويجب أّال يؤثر أي تسرب للمحتويات على سالمة مادة         . الع
 .العبوة الخارجيةالتوسيد أو 

نقل توضح العالمة المبينة فيما بعد على السطح الخارجي للعبوة الخارجية أمام خلفية من                  )4( ند ال ع
روءة           ية بوضوح ومق ون مرئ ن، وتك ون مباي ل عرض الخط عن     . ل م، ويبلغ ارتفاع  2وال يق  مل

  ملم على األقل6األرقام 

 

 

 

UN3373
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P650 توجيه التعبئة P650 

 5-2-3-6 يكون الطرد الكامل قادرًا على أن يجتاز بنجاح اختبار السقوط المذآور في              يجب أن  )5(
ي  دد ف نحو المح ى ال اع  4-2-3-6 و3-2-3-6عل ل ارتف ريطة أال يق ية ش ة النموذج ن الالئح  م

 .  متر1.2اإلسقاط عن 
 السوائل في حالة )6(

 وعية األولية محكمة ال تسمح بالتسرب؛تكون األ )أ(
 لعبوة الثانوية محكمة ال تسمح بالتسرب؛تكون ا )ب(
بوة ثانوية وحيدة يجب لفها فرادي أو            أإذا وضعت عدة أوعية         )ج( ية هشة في ع فصلها  ول

 لمنع تالمسها؛
ن الوعاء            )د( ادة ماصة بي ثانوية، وتكون المادة الماصة بكمية           األتوضع م بوة ال ي والع ول

ا            ية بكامله ية المتصاص محتويات األوعية األول ي تسرب للمادة   أ، بحيث ال يؤدي     آاف
  مادة التوسيد أو العبوة الخارجية؛السائلة إلى المساس بسالمة

ية   )ه( بوة الداخل ي والع اء األول ون الوع تحمال، دون حدوث تسرب، يك ى أن ي ن عل قادري
 ). بار0.95( آيلو باسكال 95ضغطًا داخليًا يبلغ 

 د الصلبةفي حالة الموا )7(
 األولية مانعة للتنخيل؛تكون األوعية  )أ(
 تكون العبوة الثانوية مانعة للتنخيل؛ )ب(
بوة ثانوية وحيدة يجب لفها فرادى أو فصلها                     )ج( ية هشة في ع إذا وضعت عدة أوعية أول

 .لمنع تالمسها
 الثلج والثلج الجاف والنتروجين السائل: في حالة العينات المبردة أو المجمدة )8(

ثلج ال  )أ( تعمال ال ند اس نة يجب    ع رودة العي ى ب ة عل ائل للمحافظ ن الس اف أو النتروجي ج
ذه الالئحة النموذجية القابلة للتطبيق، وعند استعمال الثلج أو                  تيفاء آل اشتراطات ه اس
ي      ية أو فف بوة الخارج ي الع ثانوية أو ف بوة ال ارج الع اف يجب أن يوضع خ ثلج الج ال

املة    بوة الش ية لضمان بقاء          . الع ر دعامات داخل العبوة الثانوية في مكانها األصلي     وتوف
ثلج الجاف           ثلج أو ال ان ال د ذوب بوة الخارجية أو العبوة           . بع ثلج تكون الع وإذا استعمل ال

ة للتسرب     املة مانع تصمم ) الثلج الجاف(وإذا استخدم ثاني أآسيد الكربون الصلب . الش
زايد الضغ  نع ت ربون لم يد الك ي أآس نى للسماح بتسرب غاز ثان بوة وتب د الع ذي ق ط ال

بوات        ى تمزق الع ؤدي إل ة       . ي يه عالم ثلج "أو  " ثاني أآسيد آربون صلب   "وتوضع عل
 ".جاف
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بريد        )ب( ادة الت ند درجة حرارة م ليما ع ثانوية س بوة ال ي والع يجب أن يكون الوعاء األول
ك درجات الحرارة ودرجات الضغط التي يمكن أن تحدث حين يفقد                 المستخدمة، وآذل

 .التبريد
واد المال )9( ي   تخضع الم ية ف ة المعن ذا ألي   3373عدي ئة ه يه التعب ًا لتوج م وفق بأ وتعل ي تع  والت

 .اشتراطات أخرى في هذه الالئحة
ر  )10( بوة  يؤث د الع ذي يع احن أو للشخص ال ا الالحق للش بوة وموزعه ريض(صانع الع ثل الم ) م

داد ا    ن إع تى يمك ا ح بوات وإغالقه ذه الع لء ه أن م يهات واضحة بش كل  توج نقل بش بوة لل لع
 .صحيح

P903        العبوة المستوفية لمستوى أداء مجموعة التعبئة       "تضاف الفقرة التالية بعد عبارة`
2`:" 

ا  "  ي وزنه بلغ إجمال ي ي بطاريات الت إن ال ك ف الف 12آذل ثر وذات الغ م أو أآ  آغ
الخارجي المتين والمقاوم للصدمات، وتجميعات هذه البطاريات، يمكن أن تعبأ في           

ب يها     ع ف يحم ي مغل نة، ف ية متي ًا أو     (وات خارج ة تمام ناديق مغلق ي ص ثال ف م
بية   ألواح خش ناديق ب ات   ) ص ى منص بأ أو عل ير مع نع   . غ بطاريات لم ن ال وتؤم

ع    رى توض ر أخ ا وزن أي عناص ند نهاياته ودة، وال تس ير المقص رآات غ الح
 ".فوقها

P904 يعدل على النحو التالي: 

P904      توجيه التعبئة     P904 
 3245ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم المتحدة 

 :3-1-4 و1-1-4يسمح بالعبوات التالية، رهنًا باستيفاء األحكام العامة الواردة في 

بوات المت   )1( ن توجيهي التعبئة       الع ع أي م قة م ، والمستوفية لمستوى أداء مجموعة التعبئة P002 وP001س
`3`. 
ية الت )2( بوات الخارج تيفاؤها الالع زم اس ادس، ي ال يل زء الس ي الج واردة ف بوات ال بار الع تراطات اخت ش

 :لكنها تستوفي ما يلي
 :عبوة داخلية تشمل )أ( 

 للماء؛كة بوعاء أو أآثر من األوعية األولية المس `1`
 بكة للماء ومانعة للتسرب؛عبوة داخلية مس `2`
ادة  `3` ي        ماصة موص    م اء األول ن الوع ي (ولة بي وتكون . والعبوة الثانوية ) ة األولية األوع

ي    اء األول تويات الوع ي المتصاص مح ية تكف ة بكم ادة الماص ية(الم ية األول ) األوع
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بوة      يد أو الع ادة التوس المة م ى س ائل عل رب للس ر أي تس ث ال يؤث يعها، بحي جم
 الخارجية؛

 أو يفصل   إذا وضعت عدة أوعية أولية هشة في عبوة ثانوية وحيدة تلف آال على حدة               `4`
 .بينها لمنع تالمسها

نة بما يكفي لسعتها وآتلتها والغرض من استخدامها وال يقل بعدها                   )ب( ية متي بوة الخارج ون الع تك
 . ملم على األقل100الخارجي عن 

 اشتراطات إضافية
 الثلج الجاف والنتروجين السائل

ند   ربون الصلب ع يد الك ي أآس تعمال ثان ثلج الجاف(اس ب) ال ادة ت ريقة آم نى بط بوة وتب ريد تصمم الع
 .تسمح بتسرب غاز ثاني أآسيد الكربون لمنع ارتفاع الضغط الذي يمكن أن يخرق العبوة

بأ المواد المشحونة في النتروجين السائل أو الثلج الجاف في أوعية أولية قادرة على تحمل درجات      وتع
ادرة  ك ق ثانوية آذل بوة ال ون الع اض، وتك ديدة االنخف رارة ش اض، ح ديدة االنخف رارة ش ات ح ل درج ى تحم عل

 .وسيلزم، في معظم الحاالت، ترآيبها في الوعاء األولي بشكل فردي
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P906) 1 ( 
د    )2(و بارة     ) PCBs(بع ي الفتيل المتعدد الهدرجة أو ثالثي الفنيل     "تضاف ع في " أو ثنائ

ي    )1( د     ) 2(، وف ئي الفنيل  أو ثنا " عبارة  " ثنائي الفنيل المتعدد الكلور   "تضاف بع
 ".المتعدد الهدرجة أو ثالثي الفنيل

 :على النحو التالي B14يضاف حكم تعبئة خاص جديد : IBC04توجيه التعبئة  4-1-4-2

 B14        تحدة م الم ، يخلى الهواء من مكان البخار بواسطة       3393 و 3391 لرقمي األم
 ".النتروجين أو غيره من الوسائل

IBC08 في الحكم الخاص ،B6 1386"بعد " 1408" يضاف." 

 : على النحو التاليB13ويضاف حكم خاص جديد 
"B13            تحدة م الم ام األم ة أرق ي حال  يحظر النقل البحري 2880 و 2208 و 1748ف

 ".في حاويات سوائب وسيطة

IBC520تضاف البنود التالية : 

درجة 

حرارة 

 الطوارئ

درجة 

حرارة 

 الضبط

الكمية 

 )لتر(القصوى 

نوع الحاوية 

الوسيطة 

 ئبللسوا

رقم  األآاسيد الفوقية العضوية

األمم 

 المتحدة

ربونات سيكوهكسان          31A 1 250 ْس10+ ْس15+ ي آ يد ثنائ وق أآس ف

 في المائة على األآثر، مشتت      42بترآيز  

 ثابت في الماء

3119 

   

000 2 

 

31A 

31H 

31HA1 

نوع واو   ن ال وي م يد عض وق أآس  ،ف

 صلب

 فوق أآسيد آرميل ثنائي

3110 

وق أآس      نوع واو،  ف ن ال وي م يد عض

 صلب، درجة الحرارة مضبوطة

3120 

4-1-4-3-LP02      ود ي عم يرة     "ف ية الكب بوات الخارج " )51H()3(بالستيك مرن "تضاف " الع
ية      فل الجدول على النحو التالي  ) 3(وتضاف الحاش ي أس  ال تستخدم )3(: "ف

 ".هذه العبوات إال مع عبوات داخلية مرنة
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 . ، في الجملة الثالثة"بكتلة مسامية"بعبارة " بمادة مسامية"ارة يستعاض عن عب 4-1-6-1-2

ي  ة  ) ب(وف اف آلم امية"تض ة  " المس د آلم تلة" بع ة   ". الك بح الجمل ك تص وبذل
 .تنطبق على آامل الفقرة) ب(األخيرة من الفقرة الفرعية 

نحو التالي       4-1-6-1-4 ى ال دل عل . لتغيير الغاز ما لم تكن قد أجريت العمليات الالزمة        : "... تع
ًا للمعيار الدولي         از وفق ير الغ ة تغي ير خدم تم تغي  عند ISO 11621:1997ويجب أن ي

 ...".االقتضاء، وباإلضافة إلى ذلك

رة الثانية الحالية من          . 5-1-6-1-4 لتصبح الفقرة الجديدة     4-1-6-1-4وتحول الفق
بارة        تعاض عن ع ق الصمامات   "ويس بارة   " تغل ل صمامات اإلغال   "بع ، في  "قتقف

 .ويعاد ترقيم الفقرات التالية وفقًا لذلك. بداية الجملة الثانية

تصمم الصمامات وتبنى بحيث تكون قادرة      "تعدل الجملة األولى على النحو التالي        4-1-6-1-8
ة أي تلف دون حدوث تسرب للمحتويات، أو تحمي من أي تلف يمكن                   ى مقاوم عل

 ...".أن يؤدي

ية         رة الفرع ية وفقًا              )د(وتحذف الفق ية التال رات الفرع اد تصحيح ترتيب الفق ، ويع
 .لذلك

ي       نحو التال ى ال يرة عل رة األخ ة الفق دل نهاي تراطات   : "... وتع تيفاء اش ب اس يج
ي      يار الدول ن المع اء م رفق ب ية الضغط المزودة    ISO 1117:1998: الم ة أوع ي حال  ف

 ...".بصمامات محمية حماية متكاملة على النحو المذآور في 

يجب إجراء تفتيش دوري ألوعية الضغط : " تعدل العبارة األولى على النحو التالي4-1-6-1-10
ام الفقرة                     ًا ألحك ك وفق بردة، وذل ية الم تثناء األوع ا، باس اد ملؤه ي يع  5-1-2-6الت

ئة   يه التعب باق P200وتوج ب االنط ندما     .  حس غط ع ية الض لء أوع دم م ب ع ويج
 ".يحين

 :ولى على النحو التالي تعدل الفقرة األ4-1-6-1-11

ناء   "  ير التصميم والب بار لمعاي تراطات الصنع واالخت ع اش ى اإلصالحات م تتمش
يش الدوري المعنية المذآورة           ير التفت ًا لمعاي رائها إّال وفق بقة، وال يسمح بإج المنط

ي    ن اإلصالحات التالية على أوعية الضغط             . 4-2-2-6ف راء أي م دم إج ويجب ع
 :".لخارجي لألوعية المبردة المغلقةباستثناء الغالف ا

 ".أو"في النهائية ب  " و"يستعاض عن ) ب(4-1-6-1-12
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ة        4-1-6-1-13 تعاض عن آلم بأة " يس ة   " المع في " و"في الجملة األولى، وعن " المملوءة"بكلم
 ".أو"ب  ) ج(نهاية الفقرة الفرعية 

ي  4-1-7-2-1 نحو التال ى ال دل عل يد الفوق  : " تع ل األآاس وز نق يًا   يج نفة حال وية المص ية العض
 في حاويات سوائب وسيطة   IBC520والمدرجة على وجه التحديد في توجيه التعبئة        

 ".وفقًا لتوجيه التعبئة هذا

 :تضاف العبارة التالية في النهائية 4-1-8-3

تبه في أنها تستوفي           "  ن يش روفة ولك ير مع نقولة غ ة الم واد المعدي ون الم ن تك وحي
ي     ير اإلدراج ف ن رقمي األمم المتحدة     معاي ف، وتعيي ئة أل  لها، 2900 أو 2814 الف

بارة  ين ع ن قوس ب بي ف "يكت ئة أل ن الف ة م ادة معدي ا م ي أنه تبه ف م " يش د االس بع
 ".الرسمي للشحن في المستند داخل العبوة الخارجية

بارة  4-1-9-1-4 ن ع تعاض ع يطة " يس وائب الوس ات الس بارة " وحاوي وائب "بع ات الس وحاوي
 ".ة ووسائط النقلالوسيط

بارة        4-1-9-2-1 والطرد الصناعي من   ) IP-1النوع   (1الطرد الصناعي من النوع      "يستعاض عن ع
نوع     IP-1الطرد من النوع    "بعبارة  )" IP-3 (3والطرد الصناعي من النوع        ) IP-2 (2ال

 ".IP-3 والطرد من النوع IP-2والطرد من النوع 

 2-4الفصل 

 ".9لى  إ3"قبل "  و1"تضاف  4-2-1

ى لتصبح         4-2-1-1 بارة األول دل الع  6 و5 و4 و3لنقل المواد المصنفة من الرتب ا و "... تع
 ".9 و8 و7و

 :تضاف الجملة الثانية التالية 4-2-1-4

 ".وعند الضرورة يكون الصهريج معزوًال حراريًا"

 : تعدل العبارة الواردة قبل المعادلة على النحو التالي4-2-1-9-5-1

دد الم  " لء القصوى           وتح ة الم ية درج ة التال بة المئوية  (عادل للمواد الصلبة  ) بالنس
ي      نقولة ف وائل الم هارها والس ة انص ى نقط زيد عل رارة ت ة ح ي درج نقولة ف الم

 ".ظروف درجات الحرارة المرتفعة
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 :تضاف الفقرة الجديدة التالية 4-2-1-18

واد الصلبة في د                  4-2-1-18"  ل الم ى نق ام إضافية تطبق عل رجات حرارة  أحك
 تزيد على نقطة انصهارها

نقولة أو   "4-2-1-18-1  لبة الم واد الص ة الم هاريج نقال ي ص نقل ف وز أن ت يج
ا       ن له ي ال يعي هارها، والت ة انص ن نقط زيد ع رارة ت ة ح ي درج نقل ف ة لل المقدم

ي العمود       ة ف يه صهاريج نقال  من قائمة البضائع الخطرة أو التي ال ينطبق 10توج
نقل  يه ال ة          توج ن نقط زيد ع رارة ت ة ح ي درج ا ف ى نقله نقالة عل هاريج ال  بالص

5 أو   3-4 أو   2-4 أو   1-4انصهارها، شريطة أن تكون المواد الصلبة مصنفة في          
ن       1-6 أو   1- ي الرتبتي ون لها مخاطر إضافية أخرى غير تلك         9 أو   8 أو ف  وأال تك

 .3 أو 2ئة ، وأن تكون من مجموعة التعب8 أو الرتبة 1-6الواردة في الشعبة 

ة البضائع الخطرة في الفصل              4-2-1-18-2  ك في قائم ى غير ذل م يشر إل ا ل  2-3  م
ذه المواد الصلبة فوق نقطة انصهارها          ل ه نقالة المستخدمة في نق توافق الصهاريج ال ت

 و`3` بالنسبة للمواد الصلبة من مجموعة التعبئة T4مع أحكام توجيه الصهاريج النقالة 
T7    و بـة للم ئة        اد الصلبة   بالنس ال يتيح          2من مجموعة التعب يار صهريج نق  ويجوز اخت

ة أو أآبر وفقًا للفقـرة     بالنسبة (وتحدد درجة الملء القصوى . 5-2-5-2-4سالمة معادل
 )".TP3 (5-9-1-2-4وفقًا للفقرة ) المئوية

 .في نهاية الجملة األولى" 1"ب  " 2"يستعاض عن  4-2-5-2-1

 .، في بداية الجملة األولى"9 إلى 2الرتب "قبل " 1الرتبة "تدرج  4-2-5-2-2

نقالة    4-2-5-2-5 هاريج ال يه الص ي توج ذف T4 وT2ف ود  " T6" تح ي عم يهات " ف توج
 ".للصهاريج النقالة مسموح بها أيضًا

 :تضاف الفقرة التالية بعد العنوان 4-2-5-2-6

ه   "  ى الص بقة عل تراطات المط نقالة االش هاريج ال يهات الص دد توج نقال تح ريج ال
تخدم في نقل مواد محددة        ندما يس  إلى  T1وتحدد توجيهات الصهاريج النقالة من      . ع

T22     يكل مك اله ى لس د األدن غط والح بار الض ه الخت موح ب ى المس د األدن  الح
ن الفوالذ المرجعي     ( ترات م واشتراطات تنفيس الضغط واشتراطات فتحة     ) بالمليم

 ".القاع
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نقل            يه صهاريج ال دول توج ي ج ن   وف ى   T1"م تضاف حاشية يشار إليها ب  " T22 إل
 :ويكون نص الحاشية آاآلتي". اشتراطات تخفيف الضغط" في نهاية العنوان "أ"

ند ذآر آلمة      -أ"  -2-7-6 فيما عدا اشتراطات     8-2-7-6تطبق آل اشتراطات    " عادية"ع
8-3." 

  T23        تحدة م الم م األم ند رق يدرو فوق أآسيد بينانيل " في  3109في ب 50" يستعاض عن "ه
 ".%56" ب  %"

  T50  في جدول توصية الصهاريج النقالة"T50": 

نوان  -  ه "في ع ار(ضغط التشغيل األقصى المسموح ب ، صهريج صغير مكشوف، )ب
 :وحاشية، على النحو التالي")أ(على التوالي"تضاف عبارة " حراري واق الشمس، واق 

ي    )أ"( " مكشوف"ويعني  .  متر أو أقل   1.5صهريجًا يبلغ قطر جداره     " صغير "يعن
زيد قطر جداره عن            دون الواقي الحراري أو الواقي الشمسي           1.5صهريجًا ي تر ب .  م

6انظر  ( متر أو أآثر مع واقي شمسي        1.5جدارًا يبلغ قطره    " الواقي الشمسي "ويعني  
ي   ) 7-3-2-12- زيد قطر جداره عن          " واق حراري  "ويعن  متر مزود   1.5صهريجًا ي

راري  زل ح ر (بع ريف (؛ )12-2-3-7-6انظ ر تع ية "انظ رارة المرجع ة الح درج
 )".1-3-7-6في " المصممة

ود        "ب"وتضاف اإلشارة      -  ة العم يف الضغط     " في نهاي يته على    "اشتراطات تخف ، وحاش
 :النحو التالي

ة  )ب"( ير آلم ة"تش تراط  " عادي دم اش ى ع يف الضغط إل تراطات تخف ود اش ي عم ف
 ".3-7-3-7-6ي وجود قرص قصم آما هو محدد ف

 :يضاف سطر جديد في الجدول على النحو التالي - 

 

آثافة الملء 

 القصوى

 

اشتراطات تخفيف 

-3-7-6انظر (الضغط 

7( 

الفتحات تحت 

مستوى سطح 

 السائل

ضغط التشغيل األقصى 

؛ صهريج )بار(المسموح به 

صغير؛ مكشوف؛ واق من 

 الشمس؛ واق من الحرارة

 

الغازات المسيلة 

 دةغير المبر

 

 

رقم األمم 

 المتحدة

غيل    مسموح بها عادية 7-2-2-4انظر  غط التش ريف ض ر تع انظ

3-7-6األقصى المسموح به في 

ن   وط البوتادي مخل

يدروآربون،  واله

1010 
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 مثبت 1-

 

4-2-5-3 TP3     دل على النحو التالي ) النسبة المئوية (تحدد درجة الحرارة القصوى للملء      : "تع
زيد عن نقاط انصهارها وفي             الصلب     في حالة المواد  نقولة بدرجة حرارة ت ة الم

5-9-1-2-4حرارة مرتفعة وفقًا للفقرة         حالة السوائل التي تنقل في درجة 
.". 

    TP5   دل على النحو التالي -4تستوفي اشتراطات درجة الملء المبينة في الفقرة : "تع
2-3-6." 

 :اليةوتضاف توجيهات الصهاريج النقالة الجديدة الت    

   "TP32     تحدة م الم ام األم ة أرق ي حال تخدام  3375، و0332، و0331ف وز اس ، يج
 :على أن تستوفي الشروط التالية   الصهاريج النقالة 

ال مبني من المعدن                    )أ(  زود آل صهريج نق لتجنب أي ضغط غير الزم ي
برك، أو قرص قصم، أو   بوسيلة لتنفيس  ون صمامًا بزن الضغط يجوز أن تك

تفريغ أو ضغط االنفجار عن        .  قابًال لالنصهارعنصرًا زيد ضغط ال وال ي
زيد الحد األدنى لضغط االختبار           بار في حالة الصهاريج النقالة 2.5 التي ي

  بار؛4فيها عن 

ذه    )ب(  د ه ائل تحدي ن وس ي الصهاريج، وم نقل ف يان الصالحية لل ي ب ينبغ
انظر دليل االختبارات  (8في سلسلة االختبارات    ) د(8االختبار   الصالحية 

 ؛)7-18األول، القسم الفرعي  والمعايير، الجزء 

ى          )ج(  ؤدي إل د ت ترة ق نقال ألي ف هريج ال ي الص واد ف بقاء الم مح ب ال يس
ي        وتتخذ . التكثف واد ف وم الم تراآم أو تك ب ال بة لتجنـ ياطات المناس االحت

 ...).إلخ  مثل التنظيف (الصهريج 

 TP33 يه الصهاري بق توج ية أو  ينط واد الصلبة الحبيب ى الم ادة عل ذه الم دد له ج المح
زيد عن   المسحوقة وعلى المواد  رارة ت ة ح ي درج رغ ف ي تمأل وتف الصلبة الت

لدة نقطة انصهارها والتي تبرد وتنقل آكتلة  ي   . ص لبة الت واد الص ة الم ي حال وف
 .18-1-2-4انظر  تنقـل في درجـة حرارة تزيد عن نقطة انصهارها 
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 TP34 14-4-7-6 تخضع الصهاريج النقالة الختبار في الصدم المذآور في الفقرة          ال-
بارة        إذا آان 1 ه ع نًا ب نقال مبي ة   "الصهريج ال نقـل بالسكـك الحديديـ  NOT" (ال ي

FOR RAIL  TRANSPORT (   ي ورة ف ية المذآ ة المعدن ى اللوح ، 1-15-4-7-6عل
 .جانبي الغالف الخارجي سم على آال 10ارتفاعها عن  وأيضًا بحروف ال يقل 

 3-4الفصل 

 :يضاف فصل جديد على النحو التالي 

 3-4الفصل "

 استخدام حاويات السوائب

 أحكام عامة 4-3-1

تخدام         4-3-1-1 ى اس يق عل بة التطب ة الواج ام العام ل األحك ذا الفص رض ه يع
ع   وائب تتمشى م ات س ي حاوي واد ف نقل الم ائبة، وت واد الصلبة الس نقل الم ات ل  الحاوي

ات السوائب المنطبق محددة بحرفي         من قائمة البضائع 10 في العمود BKتوجيه حاوي
 :الخطرة بالمعنى التالي

BK1  : النقل مسموح في حاويات سوائب مغطاة بألواح 
BK2  :النقل مسموح في حاويات سوائب مغلقة 

 .8-6وتتفق حاوية السوائب المستخدمة مع اشتراطات الفصل 

ات السوائب، باستثناء ما هو منصوص عليه في           ال تستخدم   4-3-1-2 -3-4 حاوي
ود  1-3 ي العم وائب ف ة س ز حاوي ادة رم ددًا للم ان مح ة البضائع 10 إال إذا آ ن قائم  م

 .2-3الخطرة في الفصل 

ود   4-3-1-3 ي العم وائب ف ة س ز حاوي ا رم ادة م ن لم ن ال يعي ة 10حي ن قائم  م
ي الفصل   رة ف وز أن تصدر ا2-3البضائع الخط أ   يج د المنش ي بل لطة المختصة ف لس

تاً    تمادًا مؤق درج االعتماد في مستندات الشحن، ويحوي        . اع  المعلومات  - آحد أدنى    -وُي
ادة في توصية حاويات السوائب والظروف التي ستنقل المادة فيها                رد ع وينبغي . التي ت
 .خطرةأن تتخذ السلطة المختصة تدابير مناسبة إلدراج ترتيبها في قائمة البضائع ال

ات       4-3-1-4 ي درج وائل ف ى س تحول إل ن أن ت ي يمك واد الت نقل الم مح ب ال يس
 .الحرارة التي يحتمل مواجهتها أثناء النقل في حاويات سوائب
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نة من التنخيل، ومغلقة بحيث ال يمكن أن              4-3-1-5 ات السوائب مؤم تكون حاوي
ر ا  يها أث ا ف ة، بم نقل العادي ي ظروف ال نها ف تويات م يجة تتسرب المح تزاز، أو نت اله

 .لتغيرات في درجة الحرارة أو الرطوبة أو الضغط

تشحن السوائب الصلبة في حاويات سوائب، وتوزع بالتساوي بطريقة            4-3-1-6
 .تقلل إلى أدنى حد الحرآة التي يمكن أن تتلف الحاوية أو تسرب البضائع الخطرة

 .شغيلعندما ترآب وسائل تهوية تكون واضحة وقابلة للت 4-3-1-7

ادة التي صنعت منها                   4-3-1-8 اعًال خطرًا مع الم تفاعل السوائب الصلبة تف ال ت
ة     ع أغلف ياه وم انع للم يها األغطية أو القماش الم ا ف نع التسرب بم ية م ة، أو خش الحاوي

دة   تويات، أو تضغطها بش لة بالمح ة المتص يف  . الحماي وائب أو تك ات الس نى حاوي وتب
فذ بين أغطية األرضية الخشبية أو تتصل بأجزاء حاويات         بحيث ال يمكن للبضائع أن تن      

 .السوائب التي يمكن أن تتأثر بالمواد أو بقاياها

ة سوائب وتنظيفها قبل ملئها وتقديمها للنقل                  4-3-1-9 ى أي حاوي يش عل تم التفت ي
 :لضمان عدم احتوائها على أي بقايا داخل أو خارج الحاوية يمكن أن

  مع المادة المزمع نقلها؛تسبب تفاعًال خطرًا -   

 أو تؤثر تأثيرًا ضارًا على سالمة هيكل حاوية السوائب؛ -   

ائع    -    تواء البض ى اح وائب عل ة الس درة حاوي ى ق ر عل أو تؤث
 .الخطرة

ا خطرة باألسطح الخارجية لحاوية السوائب              4-3-1-10 ينبغي أال تلتصق أي بقاي
 .أثناء النقل

م ترآيب عدة ن        4-3-1-11 ظم إغالق متسلسلة يغلق النظام األقرب إلى المادة         إذا ت
 .المنقولة أوًال قبل ملئها

نفس    4-3-1-12 رة ب ادة خط توت م ي اح ة الت وائب الفارغ ات الس امل حاوي تع
ة سوائب مملوءة، ما لم تكن تدابير آافية قد                    ذه الالئحة لحاوي الطريقة التي تشترطها ه

 .اتخذت لتفادي أي خطر

نقل بضائع سائبة يمكن أن تؤدي إلى      إذا استخد   4-3-1-13 ات السوائب ل مت حاوي
ة     رة لهوب تفجر أو، أبخ بار م ور غ نفايات  (ظه بعض ال بة ل ثًال بالنس ير  ) م تخذ التداب ت
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نع التفريغ الخطر للكهرباء االستاتيكية أثناء نقل المادة                 تبعاد مصادر االشتعال أو م الس
 .أو ملئها أو تفريغها

ط      4-3-1-14 واد التي يمكن أن             ال يجوز أن تخل ة السوائب الم ًا في نفس حاوي  مع
واد ذات الرتب المختلفة، والمواد                      نفايات، والم ثل ال اعًال خطرًا، م نها تف يما بي تفاعل ف ت

اعًال خطراً                         تفاعل مع بعضها بعضًا تف ي يمكن أن ت ذه الالئحة والت . التي ال تخضع له
 :والتفاعالت الخطرة هي

 حرارة آبيرة؛أو انطالق /االحتراق و )أ(  

 أو سامة؛/انبعاث غازات لهوبة و )ب(  

 تكوين سوائل أآالة؛ )ج(  

 .تكون مواد غير مستقرة )د(  

الح       4-3-1-15 يكلها ص مان أن ه نظر لض ص بال وائب تفح ة س لء حاوي بل م ق
ف، وأن أي  توء أو تل ية من أي ن قفها وأرضيتها خال ية وس ا الداخل ة وأن جدرانه للخدم

 مادة تحوي المعدات خالية من أي شقوق أو تمزقات أو أي تلف يمكن     بطانات داخلية أو  
ى احتواء الشحنة   ا عل ة عدم وجود أي  . أن يمس قدرته يكل للخدم ي صالحية اله وتعن

يرة في مكوناتها الهيكلية مثل القضبان الجانبية في السقف والقاع أو القضبان              عيوب آب
، وعوارض األرضية، وأعمدة الزوايا،     الطرفية في السقف والقاع، وعتبة الباب وأعاله      

 :وتشمل العيوب الكبيرة ما يلي. وتجهيزات الزوايا في حاوية الشحن

ي  )أ(   م الت يكل أو الدع ي عوارض اله تواءات أو الشقوق أو الكسور ف االل
 الحاوية؛   تؤثر على سالمة 

ليمة    )ب(   ير س لة غ لة أو وص ن وص ثر م تداخلة (أآ لة الم ثل الوص ي ) م ف
 السقف أو القاع أو أعلى الباب؛   ضبان الطرفية في الق

 أآثر من وصلتين في أي قضيب جانبي في السقف أو القاع؛ )ج(  

 أي وصلة في عتبة الباب أو عمود زاوية؛ )د(  

ورة أو     )ه(   ة أو المكس قة أو الملوي زرات الملتص واب وال ل األب مفاص
 ألي سبب آخر؛   المعقودة أو غير العاملة 
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 الحشايا والسدادات التي ال تغلق؛ )و(  

ام يكفي لمنع الصف السليم لمعدات المناولة أو                 )ز(   أي تشوه في الشكل الع
وامع         هيكل أو  ي ص ال ف ن أو اإلدخ ب والتأمي بة الترآي مرآ
 السفينة؛

 أي تلف في أدوات الرفع أو في السطح البيني لمعدات المناولة؛ )ح(  

 .مة أو التشغيلأي تلف لمعدات الخد )ط(  

ام إضافية تنطبـق على البضائع السائبة من الشعب           4-3-2 6 و 1-5 و 3-4 و 2-4أحك
 8 و7 ومن الرتبتين 2-

 2-4البضائع السائبة من الشعبة  4-3-2-1

ة      وائب المغلق ات الس وى حاوي تخدم س ز (ال تس وزن ). BK2الرم ون ال ويك
زيد                 ة السوائب بحيث ال ت ي المحمول في حاوي درجة حرارة االشتعال التلقائي     اإلجمال

 .ْ س55عن 

 3-4البضائع السائبة من الشعبة  4-3-2-2

ة               ات السوائب المغلق وتنقل هذه البضائع   ). BK2الرمز   (ال تستخدم سوى حاوي
 .في حاويات سوائب ال ينفذ إليها الماء

 1-5البضائع السائبة من الشعبة  4-3-2-3

 ال يمكن للبضائع أن تتالمس مع الخشب        تبنى حاويات السوائب أو تكيف بحيث       
 .أو أي مادة أخرى غير متوافقة

 )2900رقم األمم المتحدة  (2-6بضائع النفايات السائبة من الشعبة  4-3-2-4

م المتحدة                 )أ(   م األم نفايات من رق ة بضائع ال  يسمح  2900في حال
ألواح    بحاويات  اة ب وائب المغط تى   BK1الس أل ح ريطة أال تم  ش

واد مع األلواح       القصوى لتجنب سعتها  آما يسمح بحاويات   . تالمس الم
 .BK2السوائب المغلقة 

تحاتها   )ب(  ألواح وف اة ب ة والمغط وائب المغلق ات الس ون حاوي تك
 .سواء بتصميمها أو بترآيب بطانة مناسبة مضادة للتسرب، 
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تحدة   )ج(  م الم م األم ن رق نفايات م ائع ال الج بض يدًا 2900تع  ج
 .قبل شحنها للنقل ب بمطهر مناس

تحدة                )د(  م الم م األم نفايات من رق  المنقولة  2900تغطى بضائع ال
ة        في حاوية  افية مدعوم يا إض بطانة عل ألواح ب اة ب وائب مغط س

 .مناسب بمادة ماصة معالجة بمطهر 

ألواح     )ه(  اة ب ة أو المغط وائب المغلق ات الس تخدام حاوي اد اس ال يع
نقل بضائع        والتي  م المتحدة          استخدمت ل م األم نفايات من رق  2900ال

 .تنظيفها وتطهيرها جيدًا إال بعد 

 7المواد السائبة من الرتبة  4-3-2-5

 .3-2-9-1-4في حالة نقل المواد المشعة غير المعبأة انظر  

 8البضائع السائبة من الرتبة  4-3-2-6

ة    وائب المغلق ات الس تخدم سوى حاوي ز (ال تس ذه ). BK2الرم نقل ه وت
 ".البضائع في حاويات ال ينفذ لها الماء

 الجزء الخامس

 1-5الفصل 

 ".عالمات"، بعد آلمة "عبوة مجمعة"بعبارة "تضاف  5-1-2-1

دليًال " عبوة مجمعة "وتعد عالمة   ": "في هذه الالئحة  "تضاف العبارة التالية بعد عبارة        5-1-2-2
 ".الشرط على الوفاء بهذا 

 ".شهادة الموافقة"بعد عبارة " لى الشكل الخاصع"تحذف عبارة )  و(5-1-5-1-2

 

 

 2-5الفصل 
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2طرد صناعي من النوع     "و". 1طرد صناعي من النوع     "يستعاض عن عبارة      )أ(5-2-1-5-4
نوع  "و"  ن ال ناعي م رد ص بارة " 3ط نوع  "بع ن ال رد م ن  "و" IP-1ط رد م ط

 .، على التوالي"IP-3طرد من النوع "و" IP-2النوع 

" 3، أو طرد صناعي من النوع       2طرد صناعي من النوع     "بارة  يستعاض عن ع    )ج( 
 ".IP-3 وطرد من النوع IP-2من النوع  طرد "بعبارة 

 :تعدل بداية هذه الفقرة على النحو التالي 5-2-2-1-6

 ..." تستوفي آل 2-1-2-2-5باستثناء ما هو منصوص عليه في "  

 :تضاف فقرة جديدة يكون نصها آاآلتي 5-2-2-1-13

ن متقابلين من األوعية                5-2-2-1-13" ى جانبي ية عل اه التال ة االتج توضع بطاق
بردة     يلة الم ازات المس نقل الغ تخدمة ل بردة المس ن    . الم كـل مـ ثـة الش ـون مثل وتك

ـد  مA7) 74 x 105التصميـم الموح ب  ).  مل بطاقات إذا تطل اد ال ير أبع وز تغي ويج
 .ذلك حجم الطرد على أن تظل واضحة للنظر

 

 :تضاف العبارة التالية في نهاية النص الحالي 5-2-2-2-1-2

يه       " نص عل ذي ت دى ال ى الم بطاقات إل تداخل ال وز أن ت  ISO 7225:1994ويج
از " ية-اسطوانات الغ ات وقائ ي  ".  بطاق بطاقات الت وال تظل ال ل األح ي آ وف

ة ظاهرة تمامًا للعيان والرموز                  ى أي بطاق ي التي تظهر عل ثل الحظر األول تم
 ".التعرف عليهايسهل 

 3-5الفصل 

سهمان باللون األسود أو األحمر على 
 خلفية بيضاء أو ذات لون مباين

مناسب

 

أو
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بارة      5-3-1-1-4 نظف          "تضاف ع م ت ات سوائب فارغة ل بارة     " أو حاوي د ع م يتم تنظيفها    "بع ل
 ".بعد

رة فرعية       5-3-2-1-1 المواد الصلبة المنقولة في   ) ب"(جديدة على النحو التالي     ) ب(تضاف فق
 .ًا لذلكوفق) د(إلى ) ب(وتعاد تسمية الفقرات الفرعية من   " حاويات سوائب

 4-5الفصل 

بارة      )ب(5-4-1-4-3 ات السوائب   "تضاف ع د   " وحاوي نوان وفي النص       "والصهاريج "بع ، في الع
 ".الوسيطة للسوائب.الحاويات"الوارد بين قوسين بعد 

 :تعدل على النحو التالي )ح(5-4-1-5-7-1

لة في أآثر من طرد تقدم المعلومات المبينة في         )ح"( ة البضاعة المرس  1-4-1-4-5في حال
ى   ) أ(من    ى   ) أ(1-7-5-1-4-5وفي   ) ج(إل ى حدة         ) ز(إل وفي حالة  . عن آل طرد عل

بوة مجمعة أو حاوية أو وسيلة نقل بيان تفصيلي عن محتويات آل عبوة                 الطرود في ع
نقل                يلة ال ة الشحن أو وس ة أو حاوي بوة المجمع ند االقتضاء بيان عن آل       . داخل الع وع

ة شحن أو  ة أو حاوي بوة مجمع لع يلة نق ن  . وس بوات م ة الع ر إزاح وإذا اقتضى األم
ة الشحن أو وسيلة النقل في محطة تفريغ وسطية، يجب توفير                  ة أو حاوي بوة المجمع الع

 ".مستندات نقل مناسبة

 :تضاف فقرة جديدة على النحو التالي 5-4-1-5-8

 نقل المواد الصلبة في حاويات سوائب 5-4-1-5-8"

ات السوائب            ة حاوي األخرى غير حاويات الشحن يوضع البيان      في حال
 ):6-4-8-6انظر (التالي في مستند النقل 

 ...". موافق عليها من السلطة المختصة في BK(x)حاوية سوائب "  

 5-5الفصل 

 .تحذف هذه الفقرة  5-5-1-2

 الجزء السادس
 1-6الفصل 

 :في الجدول، وتحت عمود الفقرة يستعاض عن  6-1-2-7
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 7-4-1-6 ب  6-1-4-6
 8-4-1-6 ب  )مرتين (6-1-4-7
 9-4-1-6 ب  6-1-4-8
 10-4-1-6 ب  6-1-4-9
 11-4-1-6 ب  6-1-4-10
 12-4-1-6 ب  6-1-4-11
 13-4-1-6 ب  6-1-4-12
 14-4-1-6 ب  )مرتين (6-1-4-13
 16-4-1-6 ب  6-1-4-15
 17-4-1-6 ب  6-1-4-16
 15-4-1-6 ب  6-1-4-14
 18-4-1-6 ب  6-1-4-17
6-1-4-18) 11 

 )مرة
 19-4-1-6 ب 

6-1-4-19) 11 
 )مرة

 20-4-1-6 ب 

 : ويكون نصها آاآلتي6-3-1-6تضاف فقرة جديدة تكون الفقرة   6-1-3-6

بوات المصنوعة من البالستيك المعاد تدويره آما              6-1-3-6"   ى الع   توضع عل
ة 1-2-1  هو محدد في  ة قرب الع. "REC" عالم ذه العالم يها وتوضع ه ة المنصوص عل الم

 ".1-3-1-6في 

 .ويعاد ترقيم الفقرات التالية وفقًا لذلك  

 :في األمثلة يستعاض عن 6-1-3-10

"4G/Y145/S/02"  4"    بG/Y145/S/83" 
"IAI/Y1.4/150/98"  ب    "IAI/Y1.4/150/83" 

"IA2/Y150/S/01"  ب    "IA2/Y150/S/83" 

"4HW/Y136/S/98"  4"    بHW/Y/136/S/83" 

"1A2/Y/100/01"  1"    بA2/Y100/91" 

 :في األمثلة يستعاض عن 6-1-3-11
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"1AI/Y1.4/150/97   ب    "IAI/Y1.4/150/83 
NL/RB/01 RL"      NL/RB/85 RL" 

"1A2/Y150/S/99     1A2/Y150/S/83 

USA/RB/00 R"      USA/RB/85 R" 

 :في المثال يستعاض عن 6-1-3-12

"1A2T/Y300/S/01"   1"    بA2T/Y300/S/94" 

 :تضاف ملحوظة على النحو التالي 6-1-4-1-1

ة" واع    : ملحوظ دد أن ي تح والذ الكربون ن الف نوعة م يل المص ة البرام ي حال ف
والذ   م "الف ي  " المالئ واح الفوالذ الكربوني المسحوبة على   "ISO 3573:1999ف أل

بارد،     ى ال رق عل تجارية أو الط واص ال اخن ذات الخ  ISO 3574:1999  والس
تجارية      " واص ال بارد ذات الخ ى ال حوبة عل ي المس والذ الكربون واح الف أل

بارد    ن الفوالذ الكربوني والتي             ". والطرق ال يل المصنوعة م ة البرام ي حال وف
ن    عتها ع ل س والذ   100تق دد الف تر يح ب" ل افة  " المناس ك باإلض ى إللذل

ي    ابقين ف ن الس واح  "ISO 11949:1995المعياري دير   أل ي بالقص والذ المطل الف
بـارد و  ـى ال حوبة عل ت المس ي  "ISO 11950:1995اإللكتروالي والذ المطل الف

روم بارد /بالك ى ال حـوب عل روم والمس يـد الكـ د  "ISO 11951:1995و" أآس حدي
ت       والذ إلكتروالي دير أو ف ي بالقص ـاج مطل تاج ص ائف إلن كل لف ي ش ود ف أس

 .".أآسيد الكروم/مطلي بالكروم

 .تحذف هذه الفقرة  6-1-4-6

-6 إلى 6-4-1-6 الفقــرات 6-7-4-1-6 إلى 7-4-1-6وتصبـح الفقـرات مـن 
-6 و 7-4-1-6 الفقرتــين   1-8-4-1-6 و 8-4-1-6 وتصبح الفقرتان    1-4-6-6
 . على التوالي1-4-7-1

ابقة  (6-1-4-8-2 ية و                  )   الس ية التال رات الفرع رات والفق يم الفق اد ترق رة ويع ذه الفق فقًا تحذف ه
 .لذلك

رات    6-1-4-18-1-1 ن الفق تعـاض عـ  "7-8-4-1-6"و" 4-8-4-1-6"و" 1-8-4-1-6"يس
 ".6-7-4-1-6"و" 3-7-4-1-6"و" 1-7-4-1-6بالفقــرات  

6-1-4-18-2-2 ،6-1-4-19-2-2 
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 ".13-4-1-6"ب  " 14-4-1-6"  يستعاض عن 4-2-19-4-1-6و

6-1-4-18-2-3 
 ".8-4-1-6"ب  " 9-4-1-6"  يستعاض عن 5-2-19-4-1-6و

 "9-4-1-6"ب  " 10-4-1-6"  يستعاض عن  6-1-4-18-2-5

6-1-4-18-2-6 
 ".4-6-4-1-6إلى " 6-4-1-6"ب  " 4-7-4-1-6"إلى " 1-7-4-1-6"  يستعاض عن 8-2-19-4-1-6و

6-1-4-18-2-7 
 "11-4-1-6"ب  " 12-4-1-6" يستعاض عن 9-2-19-4-1-6و

ن   6-1-4-18-2-8 تعــاض عـــ "ب  " 7-8-4-1-6"و" 3-8-4-1-6"و" 1-8-4-1-6"يس
 .على التوالي" 6-7-4-1-6"و" 2-7-4-1-6"و" 6-1-4-7-1

ب  " 6-13-4-1-6" إلى 4-13-4-1-6"و" 1-13-4-1-6"يستعــاض عن  6-1-4-18-2-9
 ".6-12-4-1-6"إلى " 4-12-4-1-6"و" 6-1-4-12-1"

 ".12-4-1-6"ب  " 13-4-1-6"يستعاض عن  6-1-4-19-2-10

 ".7-5-1-6"ب  " 8-5-1-6"يستعاض عن  )ب(6-1-5-1-11

بارة      6-1-5-2-1 اف ع ية، تض ة الثان ي الجمل ياس  "ف دا األآ يما ع بارة  " ف د ع أو "بع
 ".المفردة

ية           دة التال ثة الجدي ة الثال وزن األقصى         : "وتضاف الجمل ياس حتى ال وتمأل األآ
 ".الذي يمكن استخدامها فيه

 ".5-3-5-1-6"ب  " 4-3-5-1-6"يستعاض عن  6-1-5-2-2

 ".4-7-4-1-6 و1-7-4-1-6"ب  " 4-8-4-1-6 و1-8-4-1-6"يستعاض عن  6-1-5-2-5

) د(و) ج(، وفي   "7-4-1-6"ب    " 8-4-1-6"، يستعاض عن    )ب(و) أ(في   6-1-5-3-2
تعاض عن     -4-1-6"و" 12-4-1-6"ب    " 19-4-1-6"و" 13-4-1-6"يس

 .على التوالي" 18

 :ويكون نصها آاآلتي" 3-3-5-1-6"ون الفقرة تضاف فقرة جديدة تك 6-1-5-3-3



ST/SG/AC.10/29/Add.1 
Page 98 

 

بوات ذات الرأس المتحرك للسوائل إال             6-1-5-3-3"  قاط الع وز إس  ال يج
رور      د م ى الملء واإلغالق، لتفادي أي تراخ              24بع ل عل ى األق اعة عل  س

 ".ممكن للحشية

 .ويعاد ترقيم الفقرات والفقرات الفرعية التالية وفقًا لذلك 

تعاض  6-1-5-3-5 بارة يس ن ع اء "ع ع الم بار م ري االخت وائل إذا أج ة الس ي حال " ف
ية    بارة التال وائل في عبوات مفردة والعبوات الداخلية           : "بالع ة الس ي حال ف

 ".في العبوات المجمعة، إذا أجري االختبار مع الماء

 :وتضاف الملحوظة التالية بعد الجدول 

ة "  اء         : ملحوظ يل الم ك محال اء آذل ة   /يقصد بالم للتجمد التي تقل   المقاوم
يا عن          بية الدن تها النس ي االختبارات التي تجرى عند درجة        0.95آثاف  وف

 .ْس18-الحرارة 

 .في النهاية" مع احتفاظها بوظيفتها في االحتواء"تضاف عبارة  6-1-5-3-6-2

رات الفرعية التالية وفقًا                  6-1-5-7 رات والفق ب الفق اد ترتي رة، ويع ذه الفق تحذف ه
 .لذلك

 2-6الفصل 

بارة      -2-2-6"و" 1-2-2-6"و" 2-2-6"من الفقرات   " التي تحمل شهادة األمم المتحدة    "تـحـذف ع
 ".3-2-6"و" 7-2-2-6"و" 6-2-2-6"و" 4-2-2-6"و" 3-1-2-2-6"و" 1-2

 .في النهاية" بما فيها اإلجهاد"تضاف عبارة  6-2-1-1-1

 .تحذف الجملة األولى 6-2-1-1-3

ة       6-2-1-1-5 يم الجمل اد ترق وتضاف " 8-1-1-2-6"األولى من هذه الفقرة لتصبح يع
ة  افية"آلم ة " اإلض د آلم تراطات"بع بارة " االش دل ع ية "وتع أوع

 ".األوعية"لتصبح " الضغوط

بح  )أ(6-2-1-1-5 يمها لتص اد ترق بارة "1-8-1-1-2-6"يع ذف ع رحلة "، وتح ي م ف
 ".الفحص األوَّلي

 :وتعدل على النحو التالي" 2-8-1-1-2-6"يعاد ترقيمها لتصبح  )ب(6-2-1-1-5
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ي     غالف "بعبارة  " التدريع المستمر " يستعاض عن عبارة     الجملة الثانية ف
 ".خارجي

ي   ثةف ة الثال ن الجمل تعاض ع ي" يس درع الواق ة " ال الف "بكلم الغ
ة لتصبح على النحو التالي          "الخارجي  ة الجمل دل نهاي )  بار 1: "... (، وتع

ترف          ية مع رونة تقن ًا لم وبة وفق ا أو ضغط انهيار حرج محدب ال         محس  به
 )". بار2( آيلوباسكال 200يقل عن 

 ".الغالف الخارجي"ب  " الدرع" يستعاض عن الجملة الرابعةفي  

 ".5-1-1-2-6"يعاد ترقيمها لتصبح  6-2-1-1-6

الشعبة "وفي الجملة األخيرة تحذف     ". 6-1-1-2-6"يعاد ترقيمها لتصبح     6-2-1-1-7
بح " 2-3 ازات"وتص يلةالغ امة  " " المس يلة الس ازات المس دل "للغ ، وتع

 ".ملء"لتصبح " تعبئة"آلمة 

 : ويكون نصها آاآلتي7-1-1-2-6تضاف فقرة جديدة تكون الفقرة  6-2-1-1-7

ابهة      6-2-1-1-7"  ير المتش ادن غ ن المع س بي ب أي تالم ري تجن    يج
 ".يمكن أن يؤدي إلى تلف بسبب الغلفنة

6-2-1-1-8-3 
 :تضاف الفقرتان الجديدتان التاليتان 4-8-1-1-2-6و

نقل      6-2-1-1-8-3"  ة ل بردة المغلق ية الم توي األوع ب أال تح يج
ن        يانها ع ة غل ل درج ي تق بردة الت يلة الم ازات المس ت 182-الغ ْس تح

تفاعل مع أآسجين الهواء أو األجواء         ن أن ت واد يمك الضغط الجوي أي م
عها   ند وض رًا ع اعًال خط جين تف ية باألآس زل الغن ن الع زاء م ي أج ف

 .الحراري يوجد فيه خطر االتصال باألآسجين أو بسائل غني باألآسجين

ية المبردة المغلقة وتبنى بحيث تحوي           6-2-1-1-8-4  تصمم األوع
 .وسائل رفع وترتيبات سالمة مناسبة

 ".8-1-6-1-4"ب  " 7-1-6-1-4"يستعاض عن  6-2-1-3-2
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ى تحذف آلمة         6-2-1-3-4 ة األول ي الجمل إلى آلمة  " الوارد"وتعدل آلمة   " مقبولة "ف
دد " ن " المح تعـاض عـ تخدام "ويس ـد االس ـحدده بل ـذي ي نحـو ال ـى ال " عل

 ".5-6-3-1-2-6 و4-6-3-1-2-6وفقًا ل  "بعبارة 

ية   ية التال ة الثان ث  : "وتضاف الجمل يف الضغط بحي ائل تخف مم وس وتص
ور أي        از، وظه رب الغ بة، وتس واد الغري ول الم نع دخ د   تم غط زائ ض

 ".خطر

ن        تعاض ع يرة يس ة األخ ي الجمل غط  "وف ية الض بارة  " أوع ية  "بع أوع
 ".الضغط ذاتها

يـة   6-2-1-3-5 رة الحال بـح الفقـ ي تص رة وبالتالـ ذه الفقـ ـذف ه " 6-3-1-2-6"تح
 ".5-3-1-2-6"الفقـرة 

 :تضاف فقرة فرعية جديدة على النحو التالي 6-2-1-3-6

 ضافية لألوعية المبردة المغلقةاشتراطات إ    6-2-1-3-6" 

ريغ في وعاء مبرد مغلق               6-2-1-3-6-1  لء وتف تحة م ل ف ز آ تجه
يلتي إغالق مستقلتين على             ة بوس بردة لهوب يلة م ازات مس نقل غ تخدم ل يس
دادة أو     ي س الق والثان مام إغ ون األول ص ى أن يك لة، عل ي سلس ل ف األق

 .وسيلة معادلة

زاء األنا 6-2-1-3-6-2  ة أج ي حال ن  ف ق م ن أن تغل ي يمك ب الت بي
يس        نفذ تنف ز بم ائل، تجه يها الس بس ف ن أن ينح ي يمك ن والت الناحيتي

 .أوتوماتيكي لمنع تصاعد الضغط الزائد في األنابيب

ل وصلة في الوعاء             6-2-1-3-6-3  ى آ ة واضحة عل توضع عالم
 ).مثًال مرحلة البخار أو مرحلة السائل(المبرد المغلق لبيان وظيفتها 

 .وسائل تخفيف الضغط 6-2-1-3-6-4 

ى        6-2-1-3-6-4-1  دة عل يلة واح ق بوس برد مغل اء م ل وع زود آ ي
ن بينها                      ية وم وى الدينام اوم الق ذي يق نوع ال ن ال يف الضغط م ل لتخف األق

 .االرتداد
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ة       6-2-1-3-6-4-2  بردة المغلق ية الم زود األوع ك أن ت وز آذل يج
6-3-1-2-6اشتراطات  بقرص قاصم مواز للصمام المزود بنابض لتلبية        

-5. 

يس الضغط آافيًا             6-2-1-3-6-4-3  ائل تنف م توصيالت وس ون حج يك
 .لتمكين التفريغ المطلوب من أن يمر بال قيود إلى وسيلة تنفيس الضغط

ي ظروف الملء                6-2-1-3-6-4-4  يس الضغط، ف ائل تنف ل وس ع آ تق
ب الوس   ق، وترت برد المغل اء الم ي الوع بخار ف يز ال ي ح ائل القصوى، ف

 .لضمان تفريغ البخار الهارب بال قيود

 سعة ووضع وسائل تنفيس الضغط  6-2-1-3-6-5 

ة   ية المبردة المغلقة                : ملحوظ ي األوع يس الضغط ف ائل تنف ة وس ي حال ف
ي الضغط األقصى المسموح به الضغط األقصى المسموح به عند قمة       يعن

ق مملوء في وضعه التشغيلي العادي، بما في        برد مغل اء م  ذلك أقصى وع
 .ضغط فعال أثناء الملء والتفريغ

يس أوتوماتيكيًا عند ضغط ال يقل            6-2-1-3-6-5-1  يلة التنف تح وس تنف
 110عن الضغط األقصى المسموح به وينفتح بالكامل عند ضغط يعادل              

وبعد التفريغ تغلق عند ضغط . في المائة من الضغط األقصى المسموح به
ن  ل ع ة دون ا10ال يق ي المائ ل   ف تفريغ، ويظ نده ال بدأ ع ذي ي لضغط ال

 .مغلقًا في آل ضغوط أدنى

ند ضغط اسمي             6-2-1-3-6-5-2  راص القاصمة للقطع ع ترآب األق
بار و   غط االخت ن ض ى بي و األدن غط األقصى   150ه ن الض ة م ي المائ  ف

 .المسموح به

برد مغلق معزول               6-2-1-3-6-5-3  اء م ي وع راغ ف د الف ة فق ي حال ف
ون ا     تفريغ تك عة المشترآة لكل وسائل تنفيس الضغط المرآبة آافية         بال لس

تجاوز الضغط داخل الوعاء المبرد المغلق      في 120) بما فيه التراآم(ال ت
 .المائة من الضغط األقصى المسموح به

عة المطلوبة لوسائل تنفيس الضغط وفقًا     6-2-1-3-6-5-4  تحسب الس
 .)1("لمدونة تقنية تعترف بها سلطة مختصة
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تخضع "بعد عبارة " األخرى غير األوعية المبردة المغلقة"تضاف عبارة  6-2-1-4-1
 ".أوعية الضغط الجديدة

ية       رة الفرع ي الفق فحص حالة أوعية "وتصبح عبارة ". و"تحذف ) ج(وف
 ).د(هي الفقرة الفرعية " الضغط الداخلية والخارجية

 .وتعدل الفقرات الفرعية التالية وفقًا لذلك 

ي الملحو  ية وف رة الفرع ية للفق ة التال ن ) ز(ظ تعاض ع دة يس ئة "الجدي هي
 ".السلطة المختصة"ب  " الفحص

رة    ي الفق نهاية    ) ح(وف ي ال ية ف بارة التال اف الع ية  "تض ة أوع ي حال وف
 ".الضغط الملحومة يولى اهتمام خاص لجودة اللحامات

رة       ي الفق بارة       ) ي(وف تعاض عن ع امية   "يس ادة المس بارة   " الم لة الكت"بع
 ".المسامية عند االقتضاء

 

 

 ــــــــــــــــــــ

CGA الصادرين عن S-1.1-2001 وS-1.2-1995انظر على سبيل المثال المطبوعين       )1( 

. 
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 :تضاف فقرة جديدة على النحو التالي 6-2-1-4-2

) أ(1-4-1-2-6 ُتجرى الفحوص واالختبارات المحددة في  6-2-1-4-2" 
نة ) و(و) د(و) ب(و ى عي ة    عل بردة المغلق ية الم ن األوع ية م .  آاف

وباإلضافة إلى ذلك، يتم فحص اللحامات باألشعة أو بالسبر فوق الصوتي 
ية           ن األوع نة م ى عي دام عل ير ه ر غ م آخ بار مالئ لوب اخت أي أس أو ب

ًا للتصميم المنطبق وأسلوب البناء          ة وفق بردة المغلق وال ينطبق فحص   . الم
 .اللحام هذا على الغالف الخارجي

ات     ة بالفحوص بردة المغلق ية الم ل األوع ر آ ك، تم ى ذل افة إل وباإلض
ي  نة ف ية المبي بارات األول بار ) ط(و) ح(و) ز(1-4-1-2-6واالخت واخت

 ".التسرب واختبار التشغيل الُمرضي لمعدات الخدمة بعد تجميعها

بارة    6-2-1-5-1 ذف ع ص    "تح ئة الفح راف هي ت إش بارة   " تح نها بع تعاض ع ويس
طة ج" ة      بواس ئة المختص رح له الهي از تص ي ". ه ذف ) ب(وف ن "تح ع

وزن ريق ال بارة  " ط ن ع تعاض ع دار "ويس مك الج بة س بارة " ومراق بع
لوالب "يستعاض عن ) ج(وفي ". والتحقق من الحد األدنى لسمك الجدار"

 تحت 1وفي الملحوظة ". اللوالب إذا ما نزعت الترآيبات"بعبارة " العنق
ية      رة الفرع تعا ) د(الفق ، "السلطة المختصة "ب    " هيئة الفحص "ض عن   يس
 ".أو األنابيب"ب  " واألنابيب" يستعاض عن 2وفي الملحوظة 

 .تحذف الفقرة 6-2-1-5-3

ى النحو التالي                 6-2-2-1-1 دول عل ة الج بل بداي ة ق ة الجمل دل نهاي واختبارها، "... تع
تعلقة بنظام تقييم التوافق واعتماده ي        تراطات الفحص الم جب أن إال أن اش

 :".5-2-2-6تتمشى مع الفقـرة 

 :وتضاف المعايير التالية إلى الجدول 

:  الجزء األول-المواصفات وأساليب االختبار . أسطوانات الغاز المرآبة
 أسطوانات الغاز المرآبة الملفوفة بأطواق

ISO 11119-1:2002 

بة  از المرآ طوانات الغ بار -أس اليب االخت فات وأس زء - المواص  الج
يالث امل  : ان ة بالك ياف والملفوف واة بأل بة المق از المرآ طوانات الغ أس

ISO 11119-2:2002 
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 ببطانات معدنية لتقاسم الحمل

 :تضاف الملحوظتان التاليتان بعد الجدول 

ة     في المعايير المرجعية السابقة تصمم األسطوانات المرآبة       : 1ملحوظ
 .لمدة خدمة غير محدودة

ة     دمة الخمس عشرة األولى، يجوز أن توافق       بعد سنوات الخ  : 2ملحوظ
السلطة المختصة التي آانت مسؤولة عن الموافقة األصلية على مد خدمة           
ًا لهذه المعايير، ويستند قرارها إلى              بة المصنوعة وفق طوانات المرآ األس

 ".معلومات االختبار المقدمة من الصانع أو المالك أو المستخدم

ة ق        6-2-2-1-2 ة الجمل دل نهاي واختبارها، إال أن : "... بل بداية الجدول على النحو التالي تع
توافق واعتماده يجب أن تتمشى مع                  يم ال نظام تقي تعلقة ب اشتراطات الفحص الم

 ".5-2-2-6الفقرة 

بل بداية الجدول على النحو التالي         6-2-2-1-3 ة ق ة الجمل دل نهاي واختبارها، إال أن : "... تع
نظ        تعلقة ب توافق واعتماده يجب أن تتمشى مع          اشتراطات الفحص الم يم ال ام تقي

 ".5-2-2-6الفقرة 

 :يضاف المعيار التالي إلى الجدول 6-2-2-4

از القابلة للنقل        طوانات الغ  الفحص الدوري واختبار أسطوانات الغاز      -أس
 المرآبة

ISO 11623:2002 

ي          6-2-2-5 نحو التال ى ال نوان عل دل الع توافق واعتماد    : "يع يم ال ام تقي  وصناعة نظ
 ".أوعية الضغط

بارة    6-2-2-5-2-4 ن ع تعاض ع ئة لفحص  "يس فتها هي بارة " بص ي ". الفحص"بع وف
 ".تكفل"بعد آلمة " وتؤمن"تضاف عبارة ) د(الفقرة الفرعية 

 ".برامج تدريب"بعد عبارة " وإجراءات مؤهالت"تضاف عبارة  )ط(6-2-2-5-3-1

بارة  6-2-2-5-4-1 دل ع تماد "تع ب االع مل طل يويش ب : "لتصبح" األول توفي طل ويس
 ".االعتماد األولي
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 ".الشهادة"في الجملة األخيرة بكلمة " الموافقة الكتابية"تعدل عبارة  6-2-2-5-4-2

 ".3-4-5-2-2-6"ب  " 2-4-5-2-2-6"يستعاض عن  6-2-2-5-4-6

بارة  6-2-2-5-4-9 ن ع تعاض ع تماد"يس هادة اع بارة " تصدر ش يرة بع رة األخ ي الفق ف
 ...". اعتماديصدر"

6يستعاض عن النص الحالي بالنص الجديد التالي بوصفه الفقرة الجديدة            6-2-2-6
-2-2-6: 

 نظام اعتماد الفحص الدوري واختبار أوعية الضغط 6-2-2-6" 

 التعريف 6-2-2-6-1 

 :ألغراض هذا القسم    

تماد  ام االع ؤدي الفحص  نظ ئة ت ئة المختصة لهي تماد الهي ام اع ي نظ  يعن
د ية الضغط ال بار ألوع م  (وري واالخت د باس يما بع يها ف ار إل ئة "المش هي

بار   دوري واالخت ص ال ذه      ")الفح دى ه ودة ل ام الج تماد نظ مل اع ، ويش
 .الهيئة

 اشتراطات عامة 6-2-2-6-2 

 السلطة المختصة    

لطة المختصة نظام اعتماد لضمان توافق           6-2-2-6-2-1  تضع الس
دوري واختبار أوعية ا       وإذا . لضغط مع اشتراطات هذه الالئحة    الفحص ال

ت السلطة المختصة التي تعتمد هيئة تقوم بالفحص الدوري واالختبار            آان
ية         تمد صناعة أوع ي تع لطة المختصة الت ية الضغط ليست هي الس ألوع
ي    بار ف دوري واالخت ص ال تماد الفح د اع ح بل بلد يوض ي ال غط ف الض

 ).7-2-2-6انظر (عالمات وعاء الضغط 

ص       و      تماد الفح د اع ي بل ة ف لطة المختص دم الس تق
ثال لنظام االعتماد هذا،                  ن االمت ة تبي ب، أدل ند الطل بار، ع دوري واالخت ال
د       ي بل يرتها ف ى نظ بار، إل دوري واالخت ص ال جالت الفح يه س ا ف بم

 .االستخدام
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لطة المختصة في بلد االعتماد                 ي الس وز أن تنه ويج
ي يها ف ار إل تماد المش هادة االع رة ش ة 1-4-6-2-2-6 الفق ود أدلَّ ند وج  ع
 .على عدم االمتثال لنظام االعتماد

ي  6-2-2-6-2-2  ا ف وِّض وظائفه ة أن تف لطة المختص وز للس يج
 .نظام االعتماد آليًا أو جزئيًا

ة جارية بهيئات        6-2-2-6-2-3  ر قائم لطة المختصة تواف ل الس تكف
 .هاالفحص الدوري واالختبار المعتمدة وعالمات هويت

 

 

 هيئة الفحص الدوري واالختبار     

دوري      6-2-2-6-2-4  ص ال ئة الفح ة هي لطة المختص تمد الس تع
 : واالختبار ويكون

ادرون      )أ( ي، ق يكل تنظيم ون به ا موظف لديه
ا     رة، ألداء وظائفه اء ومه ون وأآف ومدرب

 التقنية بصورة ُمرضية؛

دات     )ب( هيالت والمع ى التس نفذ عل ا م لديه
 فية؛المناسبة الكا

ن   )ج( تحررة م يزة، وم ير متح ريقة غ ل بط تعم
 أي تأثير قد يمنعها من ذلك؛

 تؤمن السرية التجارية؛ )د(

ص       )ه( ائف الفح ن وظ حًا بي ًال واض يم فاص تق
ير    ائف غ ية والوظ بار الفعل دوري واالخت ال

 المرتبطة بذلك؛

تقـوم بتشغيـل نظـام جـودة موثق وفقًا للفقرة  )و(
 ؛6-2-2-6-3
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 ؛4-6-2-2-6ب االعتماد وفقًا للفقرة  تطل )ز(

ل أداء الفحوصات الدورية واالختبارات       )ح( تكف
 ؛5-6-2-2-6وفقًا للفقرة  

ال     )ط( جالت فع ر وس نظام تقاري تفظ ب تح
 .6-6--2-2-6ومناسب وفقًا للفقرة  

 نظام الجودة ومراجعة هيئة الفحص الدوري واالختبار 6-2-2-6-3 

 نظام الجودة 6-2-2-6-3-1 

تراطات        ر واالش ل العناص ودة آ ام الج مل نظ يش
ريقة   ق بط بار، ويوث دوري واالخت ئة الفحص ال رتها هي ي أق ام الت واألحك

 .منظمة ومرتبة في شكل سياسات وإجراءات وتوجيهات مكتوبة

 :ويتضمن نظام الجودة     

 وصفًا للهيكل التنظيمي والمسؤوليات؛ )أ(

ن، و   )ب( بار المعنيي ص واالخت بة الفح مراق
ية     يهات عمل ودة وتوج ن الج ودة، وتأمي الج

 التشغيل التي ستستخدم؛

ص،    )ج( ر الفح ثل تقاري ودة، م جالت الج س
هادات     يانات وش بار، وب يانات االخت وب

 المعايرة؛

استعراضات اإلدارة لضمان التشغيل الفعال      )د(
راجعات   ى الم بة عل ودة، المترت نظام الج ل

 ؛2-3-6-2-2-6التي أجريـت وفقًا للفقرة  

 عملية مراقبة الوثائق ومراجعتها؛  )ه(

 وسيلة لفحص أوعية الضغط غير المتوافقة؛ )و(

ب وإجراءات التأهيل للعاملين        )ز( رامج التدري ب
 .المعنيين
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 المراجعة 6-2-2-6-3-2 

راَجع          بار وُي دوري واالخت ئة الفحص ال راَجع هي ت
ودة، من أجل تبيُّن ما إذا آانت ال           ا للج هيئة تستوفي اشتراطات هذه    نظامه

 .الالئحة بصورة ترضي السلطة المختصة

تماد        ية االع ن عمل زء م راجعة آج رى الم وُتج
يـة    ترط المراجعة آجزء من عملية        ). 3-4-6-2-2-6انظر   (األول د ُتش وق

 ).6-4-6-2-2-6انظر (تعديل االعتمـاد 

لطة            راها الس ي ت ة الت راجعات الدوري رى الم وُتج
اء  المخت ي الوف بار ف دوري واالخت ئة الفحص ال تمرار هي صة لضمان اس

 .باشتراطات هذه الالئحة

ئة الفحص الدوري واالختبار بنتائج أي                وتخطر هي
حيحية      راءات تص راجعة، وأي إج تائج الم ار ن وي اإلخط راجعة، ويح م

 ".مطلوبة

 

 صيانة نظام الجودة 6-2-2-6-3-3

با  دوري واالخت ص ال ئة الفح ل هي مان تعم ى ض ر عل
 .المحافظة على نظام الجودة المعتمد، آي يظل وافيًا بالغرض وفعاًال

ار   بار بإخط ـدوري واالخت ص ال ئـة الفح ـوم هي وتق
يرات تعتزمهـا، وفقًا                   أي تغي ودة ب ام الج تمدت نظـ ي اع لطة المختصة الت الس

 .6-4-6-2-2-6لعمليـة تعديـل االعتماد الواردة في الفقرة 

 ة اعتماد هيئات الفحص الدوري واالختبارعملي 6-2-2-6-4

 االعتماد األولي 

بار    6-2-2-6-4-1 دوري واالخت ص ال ريد أداء الفح ئة ت تقدم أي هي ت
ب  ة بطل ذه الالئح ًا له غط ووفق ية الض ير أوع ًا لمعاي غط وفق ية الض ألوع

 .للحصول على شهادة اعتماد من السلطة المختصة وتحتفظ بها
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تماد المك   ذا االع دم ه لطة  ويق ب، للس ند الطل توب، ع
 .المختصة في بلد االستخدام

بار،  6-2-2-6-4-2 ص دوري واخت ئة فح ل هي تماد لك ب اع دم طل يق
 :ويتضمن ما يلي

م وعنوان هيئة الفحص الدوري واالختبار و،          )أ( اس
مه      ول، اس ثل مخ ن مم ًا م ب مقدم ان الطل إذا آ

 وعنوانه؛

دوري        )ب( الفحص ال وم ب رفق يق ل م نوان آ ع
 تبار؛واالخ

ؤول  )ج( خص المس ب الش م ولق خاص (اس األش
 عن نظام الجودة؛) المسؤولين

ية الضغط، وأساليب الفحص الدوري        )د( ن أوع تعيي
لة   ية الضغط ذات الص ير أوع بار، ومعاي واالخت

 التي يستوفيها نظام الجودة؛

رفق، وعن المعدات، ونظام             )ه( ل م تندات عن آ مس
 ؛1-3-6-2-2-6الجودة آما هو محدد في 

دوري وسجالت  )و( ي الفحص ال ن ف مؤهالت العاملي
 تدريبهم؛

تماد من جانب أي             )ز( اثل لالع ب مم تفاصيل أي طل
 .سلطة مختصة أخرى

 :تقوم السلطة المختصة بما يلي 6-2-2-6-4-3

راءات     )أ( ن أن اإلج تحقق م تندات لل ص المس فح
ير الضغط ذات الصلة            تراطات معاي ع اش تفق م ت

 ومع هذه الالئحة؛

رة   )ب( ًا للفق راجعة وفق راء م  2-3-6-2-2-6إج
بار يتمان وفق ما             ن أن الفحص واالخت تحقق م لل
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ذه  ية الضغط ذات الصلة وه ير أوع به معاي تتطل
 .الالئحة بصورة ترضي السلطة المختصة

ل        6-2-2-6-4-4 تيفاء آ يـة، واس تائج مرض راجعـة بن راء الم د إج بع
وتتضمن هذه  . در شهادة االعتماد  ، تص 4-6-2-2-6في   المنطقبة   االشتراطات 

تها المسجلة، وعنوان                 بار، وعالم دوري واالخت ئة الفحص ال م هي هادة اس الش
تماد                   ي االع ن أنشطته ف تحقق م ة لل يانات الالزم ي، والب رفق معن ل م مثل (آ

دوري واالختبار، ومعايير أوعية            لوب الفحص ال ية الضغط، وأس ن أوع تعيي
 ).الضغط

ت ا 6-2-2-6-4-5 ص     إذا رفض ئة الفح تماد هي ة اع لطة المختص لس
 .الدوري واالختبار تقدم أسبابًا مفصلة مكتوبة لهذا الرفض

 تعديالت اعتمادات هيئة الفحص واالختبار 

بار    6-2-2-6-4-6 دوري واالخت ص ال ئة الفح ر هي تماد، تخط د االع بع
ة بمقتضى                    أي تعديالت في المعلومات المقدم السلطة المختصة التي أصدرته ب

ويجري تقييم التعديالت لمعرفـة ما  .  بشأن االعتماد األولي   2-4-6-2-2-6رة  الفق 
ير أوعية الضغط ذات الصلة وهذه الالئحـة مستوفـاة                . إذا آانـت اشتراآات معاي

رة   ًا للفق راجعة وفق راء م ر إجـ د يقتضي األم لطة . 2-3-6-2-2-6وق بل الس وتق
عند الضرورة شهادة اعتماد    المختصة هذه التعديالت أو ترفضها آتابة، وتصدر         

 .معدلة

ب، أي سلطة مختصة              6-2-2-6-4-7 ند الطل لطة المختصة، ع بلغ الس ت
تمادات   الت االع ية، وتعدي تمادات األول تعلقة باالع ات الم رى بالمعلوم أخ

 .وسحبها

 

 الفحص الدوري واالختبار والشهادة 6-2-2-6-5

ى        بار عل دوري واالخت ص ال ة الفح ع عالم بر وض يعت
اء    ذا الوعاء يستوفي معايير أوعية الضغط المنطبقة              وع أن ه ًا ب ضغط إعالن

ة       بار عالم دوري واالخت ئة الفحص ال ع هي ة وتض ذه الالئح تراطات ه واش
بار، بما فيها عالمتها المسجلة على آل وعاء ضغط                دوري واالخت الفحص ال

 ).7-7-2-2-6انظر (معتمد 
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ه     جًال يش بار س دوري واالخت ئة الفحص ال در هي د وتص
اء         لء وع بل م بار ق دوري واالخت تاز الفحص ال د اج غط ق اء الض أن وع ب

 .الضغط

 السجالت 6-2-2-6-6

جالت      بار بس دوري واالخت ص ال ئة الفح تفظ هي تح
ية الضغط   بارات ألوع دوري واالخت الفحص ال بار أو (ب تازت االخت ي اج الت

 . عامًا على األقل15تشمل موقع مرفق االختبار لمدة ) فشلت

تفظ     تى موعد             ويح ابق ح اء الضغط بسجل مط الك وع م
اء الضغط قد سحب بشكل                      ن وع م يك ا ل ي م بار التال دوري واالخت الفحص ال

 .".دائم من الخدمة

ن    يـم الفقرتي اد ترق ن 7-2-2-6 و6-2-2-6يع  الحاليتي
 . على التوالي8-2-2-6 و7-2-2-6لتصبحـا 

دل العنوان على النحو التالي      6-2-2-7  على أوعية الضغط القابلة     وضع العالمات : "يع
 ".إلعادة الملء

ى النحو التالي           ى عل ة األول دل الجمل توضع على أوعية الضغط القابلة     : "وتع
 ".إلعادة الملء عالمات واضحة مقروءة للشهادة وعالمات التشغيل والصنع

ة الثالثة، تضاف بعد          ي الجمل أو لوح  : "العبارة التالية " مثل طوق ملحوم  "وف
 ".آل ملحوم على الغالف الخارجي لوعاء مبرد مغلقمقاوم للتآ

ن    تعاض ع ة "ويس تحدة "عالم م الم تحدة   "ب  "" األم م الم ئة األم ز تعب " رم
 .مرتين(

 ".التي تحمل شهادة األمم المتحدة"تحذف عبارة   )أ(6-2-2-7-1

ية      6-2-2-7-2 رة الفرع ي الفق ة األولى على النحو التالي   )ز(ف ة الجمل دل بداي لة آت: "، تع
ارغ      اء الضغط الف ة الثالثة تحذف آلمة       ". وع ي الجمل بعد آلمة " الفارغة"وف

 ".الكتلة"

ية    رة الفرع ي الفق نهاية  ) ح(وف ي ال اف ف بردة  "تض ية الم بة لألوع أو بالنس
 ؛"المغلقة
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ية    رة الفرع ي الفق بارة ) ط(وف ذف ع ازات "تح نقل الغ ة ل بح " الموجه وتص
بداية   ا  "ال غط للغ ية الض ة أوع ي حال غوطة ف ي ...". زات المض اف ف وتض

ية   بارة التال نهاية الع غيل     : "ال ة ضغط التش بردة المغلق ية الم ة األوع ي حال وف
 "؛""MAWPاألقصى المسموح به تسبقه الحروف 

في حالة أوعية الضغط "، تعدل بداية الجملة لتصبح   )ي(وفي الفقرة الفرعية     
عة ا      يلة الس بردة المس ازات الم يلة والغ ازات المس يةللغ تعديل  ..."لمائ ، وال

 .التالي ال ينطبق على الترجمة العربية

ية         رة الفرع ي الفق ي             ) ك(وف نحو التال ى ال ى عل ة األول دل الجمل ي حالة   "تع ف
الكتلة "لتصبح  " المادة المسامية "وتعدل عبارة   ..." أوعية الضغط لألسيتيلين  

 ".المسامية

ية   رة الفرع ي الفق ى ا) ل(وف ى عل ة األول دل لجمل ي تع نحو التال ة "ل ي حال ف
يتلين ية الضغط لألس بارة " أوع دل ع امية"وتع ادة المس تلة "لتصبح " الم الك

 ".المسامية

ي 6-2-2-7-3 ية   ف رة الفرع نهاية   ، ت)م(الفق ي ال ية ف بارة التال اف الع ذه  : "ض ت ه وليس
 ".العالمة مطلوبة في األوعية المبردة المغلقة

 :".آما هو مبين في المثال التالي"ة في الجملة األولى تحذف عبار 6-2-2-7-4

رة األولى في الهامش، يستعاض عن         ي الفق -7-2-2-6"ب  " 3-6-2-2-6"وف
3." 

بح   بداية لتص دل ال امش تع ي اله ية ف رة الثان ي الفق ة : "وف م المجموع تض
ي الفقرة             واردة ف غيل ال ات التش  وضغط االختبار   2-7-2-2-6الوسطى عالم

 ...".يسبقه مباشرة ) و(

ثة في الهامش، يستعاض عن           و  رة الثال ي الفق -7-2-2-6"ب    " 1-6-2-2-6"ف
1." 

بل الشكل مباشرة            ية ق بارة التال وفيما يلي مثال للعالمات التي     : "وتضاف الع
 ".توضع على االسطوانة
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ية        6-2-2-7-5 ية التال ة الثان ية المبردة المغلقة يجوز أن          : "تضاف الجمل ة األوع ي حال وف
 ".ت على لوح منفصل ملحق بالغالف الخارجيتوضع هذه العالما

 :يستعاض عن النص الحالي بالنص التالي 6-2-2-7-6

ادة    "  ابل إلع اء ضغط ق ل وع ى آ ابقة توضع عل ات الس ب العالم ى جان وإل
لء يستوفي اشتراطات الفحص الدوري واالختبار الواردة في الفقرة            2-6الم

 : عالمات تبين2-4-

ة  )أ( ات(عالم ن ا) عالم دوري    تبي ئة الفحص ال رخص بهي ذي ي بلد ال ل
بار  وال يشترط وضع هذه العالمة إذا آانت هذه الهيئة معتمدة   . واالخت

 من السلطة المختصة في البلد الذي يعتمد الصنع؛

أداء       )ب( ة ب لطة المختص ا الس ي رخصت له ئة الت جلة للهي ة المس العالم
 الفحص الدوري واالختبار؛

دوري واال  )ج( ص ال اريخ الفح نة  ت بار؛ الس ان(خت هر  ) رقم يها الش يل
ان( ائل ) رقم نهما خط م ة "/"). أي (يفصل بي تخدام أربع ويجوز اس

 .أرقام لبيان السنة

 .".وتظهر العالمات السابقة متتالية بالتعاقب المبين

تعاض عن          6-2-2-8 نوان يس ي الع تحدة         "ف م الم هادة األم ل ش ي تحم التي "بعبارة  " الت
تح   م الم ة األم ل عالم بارة   ". دةتحم تبدل ع ى تس ة األول ي الجمل ية "وف أوع

هادة األمم المتحدة                ل ش ي تحم لء الت ة للم ير القابل أوعية "بعبارة  " الضغط غ
 ".األمم المتحدة غير القابلة للملء

 )".2-1-2-2-2-5انظر : "(في الملحوظة، يحذف ما يلي 6-2-2-8-2

بارة            6-2-3 تعاض عن ع نوان، يس ي الع بعبارة " ألمم المتحدة التي تحمل شهادة ا   "ف
 ".التي تحمل عالمة األمم المتحدة"

 3-6الفصل 

 :في المثال، تعدل 6-3-1-2

 "4G/CLASS 6.2/92" 4"  لتصبحG/CLASS 6.2/01" 
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 4-6الفصل 

الطرود الصناعية من النوع "، و"IP-1)النوع  (1الطرود الصناعية من النوع       "يستعاض عن      
نوع   (2 نوع    يةالصناع الطرود  "، و"IP-2)ال ن ال نوع ( 3م "و" IP-1من النوع الطرود  "ب  " IP-3) ال

 .على التوالي في الفصل آله" IP.3الطرود من النوع "و" IP-2النوع  من الطرود

 :تعدل الفقرة على النحو التالي 6-4-3-3

حونة     6-4-3-3"  عة المش واد المش ة للم رود الحاوي ون الط ب أن تك يج
ادرة على تحمل ضغ           ط داخلي ينتج ضغطًا تفاضليًا ال يقل       عن طريق الجو ق

يه        افًا إل ى مض ادي األقص غيل الع غط التش ن ض دون  95ع كال، ب  آيلوباس
 .".تسرب

ية 6-4-6-1 ى التال ة األول ادس : "تضاف الجمل تواء س رود المصممة الح توفي الط تس
ام أخرى في هذه الالئحة تتعلق                   ي أحك واردة ف يوم الشروط ال د اليوران فلوري

 ".شعاعية واالنشطارية للمادةبالخصائص اإل

ي         نحو التال ى ال ية عل ة الثان ة الجمل ًا بداي دَّل أيض و   : "وتع ا ه تثناء م وباس
رة    ي الفق ه ف موح ب د   4-6-4-6مس ادس فلوري بأ س ًا أن يع ب أيض ، يج

 ...". آغم أو أآثر0.1اليورانيوم بكميات تبلغ 

ية        6-4-6-2 رة الفرع ي الفق ، وفي  "اختبار السقوط  "إلى" االختبار"، تعدل آلمة    )ب(ف
 ".االختبار الحراري"إلى " االختبار"تعدل آلمة ) ج(الفقرة الفرعية 

 :على النحو التالي) أ(تعدل الفقرة الفرعية  6-4-6-4

إذا آانت العبوات مصممة وفقًا لمعايير دولية أو وطنية أخرى غير            )أ"(
يــد القياسي       ية للتوح نظمة الدول يار الم ريطة  ،ISO 7195:1993مع  ش

 "الحفاظ على مستوى سالمة معادل؛

 ".ضغطًا اختباريًا"بعد عبارة " يبلغ"، تدرج آلمة )ب(وفي الفقرة الفرعية 

ن    ية م رات الفرع د الفق ية بع بارة التال ى ) أ(وتضاف الع ل ): "ج(إل ي آ وف
ددة في الفقرات من               تراطات المح توفى االش  1-6-4-6النواحي األخرى، ُتس

 .".3-6-4-6إلى 

 )".أ(14-7-4-6"ب  " 14-7-4-6"يستعاض عن  6-4-7-16
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 :يستعاض عن الجدول الحالي بالجدول التالي 6-4-8-5

 ساعة 12التعرض ألشعة الشمس لمدة 
 في اليوم

 )2م/واط(

 الحالة شكل السطح ومكان وجوده

يًا   صفر نقولة أفق طة الم طوح المنبس  -الس
 وجهها إلى أسفل

1 

نقو 800 طة الم طوح المنبس يًا الس  -لة أفق
 وجهها إلى أعلى

2 

 3 السطوح التي تنقل رأسيًا )أ(200
رى  )أ(200 طوح األخ نقولة (الس ير الم غ

 ووجهها إلى أسفل) أفقيًا
4 

 5 آل السطوح األخرى )أ(400

 .أسفل الجدول آما هي) أ(وتبقى الحاشية  

دل على النحو التالي     `1`)ب(6-4-11-1  فيما يتعلق بالطرود التي   2-7-4-6الواردة في الفقرة    : "تع
 ".تحوي مواد انشطارية؛

 : على النحو التالي`3` إلى `1`تعدل العبارة الواردة بعد الفقرات الفرعية من  )أ(6-4-11-2

ريوم المحتوى في مادة هيدروجينية               "  يوم أو الديوت د البيريل وال يجب أن يوج
ريوم ي الديوت بة ف تجاوز  مخص يات ت تلة ا%1بكم دود الك ن ح ي  م بقة ف لمط

 ".2-11-4-6الشحنات الواردة في الجدول 

 ".الطرد"بكلمة " التغليف"يستعاض عن آلمة  6-4-11-5

ية        6-4-11-10 رة الفرع دل الفق ي     ) أ(تع نحو التال ى ال ي ظل ظروف تتسق مع        : "... عل ف
  ...".1-20-4-6المحددة في الفقرة ) ج(اختبارات الطرود من النوع 

ية     رة الفرع ي الفق ي   )ب(وف نحـو التالـ ـى ال بدايـة عل ـدل ال ر  : "، تع نـد تقدي وع
رة          وارد في الفق بارة         ..."9-11-4-6السماح ال االختبارات "؛  وُيستعاض عن ع

بارة   " الموصوفة  بارات الطرود من النوع      "بع الفقرة "وقبل  " الموصوفة) ج(اخت
 ...".واختبارات نفاذ المياه الموصوفة في "تدرج عبارة " 6-4-19-3

تعاض عن     6-4-14 17-4-6"ب  " 4-20-4-6"، و"2-20-4-6"، و " 2-17-4-6"يس
 ".2-20-4-6"و" 2-

 .ال ينطبق التعديل على النص العربي )ب(6-4-17-2
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يرة ليصبح نصها آاآلتي       )أ(6-4-20-2 بل األخ ة ق دَّل الجمل وتكون حافته مستديرة : "... تع
 ". ملم6ال يزيد نصف قطرها على 

ـ    6-4-20-4 دل نهاي علـى النحـو المحدد في    : "... ة الجملة األخيرة علـى النحـو التالي     تع
رة  اه     14-4-6الفق ي أي اتجـ ـون ف وز أن يك دف يج طح اله تثناء أن س ، باس

 .".بشـرط أن يكـون متعامدًا مع مسار العينة

 5-6الفصل 

رقم  6-5-2-1-1 ى ال نوان  " 2-1-2-5-6"يعط ت ع واردة تح ثلة ال ة األم ثلة "لقائم أم
مات لمختلف أنواع الحاويات البسيطة للسوائب وفقًا للفقرات الفرعية من    عال

 :وفي األمثلة يستعاض عن:" أعاله) ح(إلى ) أ(

 

 

"11A/Y/02 99"   11"      بA/Y/02 89" 

"13H3/Z/03 01"   13"      بH3/Z/03 89" 

"31H1/Y/04 99"   31"      بH1/Y/04 89" 

"31HA1/Y/05 01"   31"      بHA1/Y/05 19" 

"11C/X/01 02"   11"      بC/X/01 93" 

 6-6الفصل 

 :في األمثلة يستعاض عن 6-6-3-2

"01/N/PQRS"   96"      ب/N/PQRS" 

"02/D/ABCD 987"   95"      ب/D/ABCD 987" 

"06/01/S/1999"   97 06"      ب/S/1999" 

 7-6الفصل 

 ".9 إلى 3الرتب من "لى النحو التالي تعدل العبارة ع" مواد"بعد آلمة  6-7-2

ي تعريف      6-7-2-1 في الفقرة  " مرتفعة الحرارة "، تحذف عبارة     "الضغط التصميمي   "ف
ية  ي `1`) ب(الفرع ة  `3`)ب(؛ وف ن آلم تعاض ع ية" يس ة " الدينام بكلم

 ".االستاتيكية"
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ريف       ي تع ه في التصميم      "ف تاط لـ رارة المح تعدل عبارة " نطاق درجات الح
وا " ي درجات حرارة مرتفعة            الم تها ف ي تجري مناول في الجملة الثانية  " د الت

 ".المواد األخرى"لتصبح 

ي تعريف       إلى  3لنقل مواد الرتب    "يستعاض عن عبارة    " الصهريج النقال "ف
بارة   " 9 ن الرتبة        "بع واد م نقل الم ، وتحذف عبارة   "9 إلى   3 والرتب من    1ل
 .ولىفي الجملة األ"  لترًا450تزيد سعته على "

 ):اإلنكليزي(وتدرج التعاريف التالية بالترتيب األبجدي  

ب   "  يق المحب والذ الرق و الفوالذ الذي يبلغ حجم حبات  ) Fine grain steel (الف ه
يه  د ف ي  6الحدي دد ف ا تح ل آم ي ASTM E 112-96 أو أق ، EN 10028-3 أو ف
 .الجزء الثالث

ابل لالنصهار     و  ) Fusible element (العنصر الق يس لضغط غير    ه يلة لتنف وس
 .قابلة لالغالق يجري تشغيلها حراريًا

اطئي    نقال الش هريج ال ال   Offshore portable tank) (الص هريـج نقـ ـو ص  ه
ي نقل البضائع الخطرة من تسهيالت                تكرر ف تخدام الم يصمـم خصيصًا لالس

نها        يما بي يها وف واطئ وإل نقال الشاطئي ويبنى وفقاً        . الش  ويصمم الصهريج ال
ات في أعالي البحار التي حددتها المنظمة           تماد الحاوي ية الع بادئ التوجيه للم

 .".MSC/Circ.860البحرية الدولية في الوثيقة 

 :تعدل بداية الجملة األولى على النحو التالي 6-7-2-12-2

عة التصريف المجمعة لنظام تخفيف الضغط           "  ون س مع مراعاة انخفاض   (تك
هريج    ون الص ن يك تدفق حي ائل    ال بق وس يفة تس راص قص زودًا بأق نقال م ال

غط          يف الض ائل تخف ون وس ن تك نابض، أو حي زة ب غط المجه يف الض تخف
زودة بوسيلة لمنع مرور اللهب، في حالة االحاطة الكاملة         نابض م زة ب المجه

 ...".للصهريج النقال 

ة     )ه (6-7-2-13-1 ن آلم تعاض ع يلة"يس بارة " للوس غط المج  "بع يف الض يلة تخف زة لوس ه
 ".بنابض

 ".المجهزة بنابض"عبارة " وسائل تخفيف الضغط"تضاف بعد عبارة  6-7-2-13-2
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 1-14-4-7-6 و1-15-3-7-6 و6-7-2-19-1
 :يستعاض عن اإلشارة إلى المعايير الكندية واأللمانية على التوالي بما يلي 1-12-5-7-6و
 

"National Standard of Canada, CAN/CGSB-43.147-2002, "Construction, 
Modification, Qualification, Maintenance, and Selection and Use of Means of 
Containment for the Handling, Offering for Transport or Transporting of 
Dangerous Goods by Rail" March 2002, published by the Canadian General 
Standards Board (CGSB). 
 
Deutsche Bahn AG 
DB Systemtechnik, Minden 
Verifikation und Versuche, TZF 96.2 
Portable tanks, longitudinal impact test" 

 `2`)ب(في  " الدينامية"يستعاض عن آلمة    " الضغط التصميمي "في تعريف    6-7-3-1
 ".االستاتيكية"بكلمة 

 ".العناصر هي"تعدل البداية على النحو التالي " العناصر"في تعريف  6-7-5-1

 ".تمأل"في الجملة األولى بكلمة " تشحن"يستعاض عن آلمة  6-7-5-2-1

ية تح   6-7-5-4-1 ة الثان ي الجمل ة ف رى"ذف آلم بارة  "األخ اف ع ازات "، وتض للغ
 ".وتزود حاويات الغاز المتعددة العناصر"بعد عبارة " األخرى

بارة   6-7-5-5-1 اف ع ر  "تض تعددة العناص از الم ات الغ بارة  " بحاوي د ع ة "بع اإلحاط
 .في الجملة األولى" الكاملة للنيران

 8-6الفصل 

 :تالي، على النحو ال8-6يضاف فصل جديد يكون الفصل 

 8-6الفصل "
 ات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات السوائبطاشترا

 التعاريف 6-8-1 

 :ألغراض هذا القسم 

ة       وائب المغلق ة الس ة تمامًا لها سقف وجدران       حاوي وائب مغلق ة س ي حاوي  تعن
ية وجدران نهائية وأرضية صلبة        ويشمل ). بما في ذلك القاع القادوسي    (جانب

ات      ذا المصطلح حاوي السوائب ذات السقف أو الجدران الجانبية أو النهائية ه
نقل     ناء ال ا أث ن إغالقه تح ويمك ي تف ة    . الت وائب المغلق ات الس ون حاوي د تك وق

ي       نع، ف ازات وتم رة والغ ل األبخ واء مح ول اله مح بحل تحات تس زودة بف م
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ياه    ر والم اذ المط لبة ونف تويات الص دان المح ية، فق نقل الطبيع روف ال ظ
 .المتناثرة

وائب المغطاة بألواح       ة الس  تعني حاوية سوائب مفتوحة السقف ذات قاع       حاوي
اع القادوسي      ( ك الق ي ذل ا ف وجدران جانبية وجدران نهائية صلبة وغطاء ) بم

 .غير صلب

 التطبيق واالشتراطات العامة 6-8-2 

ية   6-8-2-1  ا الهيكل تها ومعداته دات خدم وائب ومع ات الس تصمم حاوي
تحمل        نى بحيث ت ناولة والنقل           وتب تويات، وضغوط الم ي للمح الضغط الداخل

 .العاديين، دون أن تفقد محتوياتها

عند ترآيب صمام تنفيس يجب أن يكون من الممكن تأمينه في  6-8-2-2 
بة    ة مناس تلف حماي ن ال ره م تفريع بأس ام ال ة نظ تم حماي . وضع اإلغالق، وت

ن     ى أن تؤم ادرة عل تلة ق ق بع ي تغل مامات الت ون الص ير  وتك تح غ د الف  ض
 .المقصود، ويكون وضع الفتح واإلغالق واضحًا

 رمز تعيين أنواع حاويات السوائب 6-1-2-3 

 :يبين الجدول التالي الرموز المستخدمة لتعيين أنواع حاويات السوائب 

 أنواع حاويات السوائب الرمز
BK1 حاوية السوائب المغطاة بألواح 
BK2 حاوية السوائب المغلقة 

يا يمكن للسلطة المختصة              6-8-2-4  م والتكنولوج ي العل تقدم ف راعاة لل م
نظر في استخدام ترتيبات بديلة توفر سالمة معادلة على األقل لما توفره               أن ت

 .اشتراطات هذا الفصل

حن    6-8-3  ات الش بار حاوي ناء وفحص واخت ميم وب تراطات تص اش
 المستخدمة آحاويات سوائب

 البناءاشتراطات التصميم و 6-8-3-1 

د      6-8-3-1-1  م ق ذا القس ي ه ة ف ناء العام ميم والب تراطات التص بر اش تعت
تراطات  ثل الش وائب تمت ة الس ت حاوي توفيت إذا آان  ISO 1496-4:1991اس

ى     " لة األول ات الشحن     -السلس :  الجزء الرابع- المواصفات واالختبار - حاوي
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ة     وائب الجاف غوطة للس ير المض ات غ ة  " الحاوي ت الحاوي ن  وآان نة م مؤم
 .التنخيل

ز حاويـات الشحـن المصممة والمختبرة وفقًا ل    6-8-3-1-2  -ISO 1496تجه

حن  "1:1990 ات الش ى حاوي لة األول بار -السلس زء - المواصفات واالخت  الج
ة         : األول ة لألغراض العام ات الشحن العام غيل مصممة،     " حاوي دات تش بمع

دران ا   م الج ة الشحن، لدع يها وصالت حاوي ا ف ة بم ين المقاوم ية وتحس لنهائ
تراطات االختبار في       ثال الش زم لالمت ا يل ية بم  حسب ISO 1496-4:1991الطول

 .االقتضاء

ن التنخيل           6-8-3-1-3  نة م وائب مؤم ات الس ون حاوي ومتى اسُتخدمت  . تك
ادة    ن م بطانة م ذه ال ن صنع ه يل تعيَّ ن التنخ نة م ة مؤم ل الحاوي ة لجع بطان

بة  ادة   . مناس وة الم ون ق بتين      وتك نائها مناس بطانة وطريقة ب ي ال تخدمة ف  المس
زمع تخدامها الم ة والس عة الحاوي ا . لس بطانة ومغالقه الت ال تحمل وص وت

ة   نقل العادي ناولة وال روف الم ي ظ دث ف ن أن تح ي يمك ار الت . الضغط واآلث
غيل    ى تش بطانة إل يء ال واة يجب أال تس وائب المه ات الس االت حاوي ي ح وف

 .وسائل التهوية

تفريغ   6-8-3-1-4  ممة لل وائب المص ات الس غيل حاوي دات تش ون مع تك
 .باإلمالة قادرة على تحمل آتلة الملء الكاملة في اتجاه الميل

تحرك أو جدار جانبي أو نهائي أو جزء من                6-8-3-1-5  زود أي سقف م ي
ة           ن حال ث تبي ممة بحي ن مص ائل تأمي زة بوس الق مجه ائل اغ قف بوس الس

 .مستوى األرضاإلغالق ألي مراقب من 

 معدات الخدمة 6-8-3-2 

ن خطر  6-8-3-2-1  ث تحمى م ب بحي تفريغ وترت لء وال ائل الم نى وس تب
ناولة   نقل والم ناء ال تلف أث تواء أو ال ائل   . االل ن وس ن تأمي ن الممك ون م ويك

ود   ير المقص تح غ ن الف تفريغ م لء وال تح  . الم ع الف وح وض ن بوض ويبي
 .واإلغالق واتجاه اإلغالق

غيل حاوية                 6-8-3-2-2  يجة تش تفادي أي تلف نت تحات ل دادات الف ترتب س
 .السوائب أو ملئها أو تفريغها

وائب   6-8-3-2-3  ات الس زود حاوي تهوية ت ناك ضرورة لل ون ه ندما تك ع
راري    ل الح طة الحم واء بواس روج، س الدخول والخ واء ب مح لله ائل تس بوس
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ثل       تحات أو بواسطة العناصر النشطة م ثل الف راوح الطبيعي م وتصمم . الم
ل األوقات                   ي آ ة ف ي الحاوي لبية ف نع الضغوط الس تهوية بحيث تم وتصمم . ال

ي      واد الت ة أو الم واد اللهوب نقل الم وائب ل ات الس ي حاوي تهوية ف عناصر ال
 .تطلق غازات أو أبخرة لهوبة بحيث ال تكون مصدرًا لإلشعال

 الفحص واالختبار 6-8-3-3 

حن  6-8-3-3-1  ات الش بر حاوي ددة  تخت انة والمح تخدمة والمص  المس
المة    ية س ًا التفاق تمد وفق م وتع ذا القس تراطات ه ًا الش وائب وفق ات س آحاوي

 .، بصيغتها المعدَّلة1972الحاويات لعام 

ات     6-8-3-3-2  تمدة آحاوي تخدمة والمع حن المس ات الش تم فحص حاوي ي
 .سوائب

 وضع العالمات 6-8-3-4 

ح    6-8-3-4-1  ات الش ى حاوي ع عل وائب   توض ات س تخدمة آحاوي ن المس
 .عالمة على لوح باعتماد السالمة وفقًا التفاقية سالمة الحاويات

تماد حاويات السوائب األخرى            6-8-4  ناء واع تراطات تصميم وب اش
 غير حاويات الشحن

س        6-8-4-1  م القوادي ذا القس يها ه ي يغط وائب الت ات الس مل حاوي تش
ناديق ا    اطئية وص وائب الش ات الس وائب،   وحاوي ات الس وائب، ومعدي لس

 .والحاويات الدوارة ومقاصير الشحن في المرآبات

ادرة على           6-8-4-2  ون ق نى بحيث تك ذه وتب وائب ه ات الس تصمم حاوي
ل    ك نق ي ذل ا ف نقل، بم ناء ال ادة أث ابل ع ي تق حنات الت ل الصدمات والش تحم

 .الشحنات فيما بين وسائط النقل عند االقتضاء

مرآبات اشتراطات السلطة المختصة المسؤولة عن      تستوفي ال  6-8-4-3 
 .النقل البري للمواد التي تنقل سائبة وتكون مقبولة منها

ذه      6-8-4-4  وائب ه ات الس ة حاوي لطة المختص تمد الس مل . تع ويش
تماد رمز تعيين نوع الحاوية وفقًا للفقرة           واشتراطات الفحص   3-2-8-6االع

 .واالختبار حسب االقتضاء
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تخدام بطانة الحتواء البضائع            حي  6-8-4-5  ن الضروري اس ون م ثما يك
 .3-1-3-8-6الخطرة تستوفي هذه البطانة األحكام الواردة في 

 :يتضمن مستند النقل البيان التالي 6-8-4-6 

 ....."." معتمدة من السلطة المختصة في BX(x)حاوية سوائب " 

 1-7الفصل 

 :يتضاف فقرة جديدة على النحو التال 7-1-6-2-3

 إزالة تلوث وحدات النقل 7-1-6-2-3" 

بة البرية، أو مساحة الشحن في                    ة، أو المرآ ربة السكك الحديدي تم فحص ع ي
واد  نقل م تخدمت ل ل أخرى اس دة نق رة، أو أي وح فينة، أو مقصورة الطائ س
ذه المواد المعدية،                   ا له ود بقاي دم وج تخدامها لضمان ع ادة اس بل إع ة، ق معدي

ذه ا  ثل ه دت م ادة    وإن وج بل إع تلوث ق ن ال نقل م دة ال ر وح بقايا تطه ل
تخدامها ادة        . اس ول الم بطل مفع يلة ُت أي وس تلوث ب ن ال ير م ن التطه ويمك

 .".المعدية المتبقية

ي  )ب(7-1-7-1-1 نحو التال ى ال ية عل رة الفرع ذه الفق ة ه دل نهاي ة : "... تع بة للمجموع بالنس
ي يمكن أن         راعاة التعرضات األخرى الت ع م تسببها آل المصادر الحرجة م

 .".والممارسات المعنية تحت الرقابة

ي    )ج(7-1-7-3-3 نحو التال ى ال ية عل رة الفرع ذه الفق ة ه دل نهاي نقل، إال : "... تع يلة ال لوس
ة       كك الحديدي بر أو الس ريق ال ن ط تخدام ع نقولة لالس حنات الم بة للش بالنس

ي   بة ف ول المرآ عاع ح دود االش ن ح ي تبي ا والت ) ب(2-1-3-2-7وحدهم
 )".ج(و

 :تعدل على النحو التالي 7-1-7-4-1

ة      7-1-7-4-1"  بوات المجمع رود والع ن الط ة م دد أي مجموع يد ع يق
زونة خالل العبور في أي            واد إنشطارية مخ ي تضم م ات البضائع الت وحاوي
ان       رات األم ي لمؤش وع الكل تجاوز المجم ث ال ي دة بحي ن واح نطقة تخزي م

ة    ي المجموع ل   وتخز. 50الحرجة ف يز ال يق ترك ح ث ي ة بحي ل مجموع ن آ
 . أمتار يفصلها عن أي مجموعة أخرى6عن 
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ي  7-1-7-5-5 نحو التال ى ال بداية عل دل ال ائع أو صهريج أو : "تع ة بض تثنى أي حاوي تس
يلة نقل مخصصة لنقل مواد مشعة غير معبأة          وائب أو وس يطة للس ة وس حاوي

 ...".في إطار االستخدام الحصري من الشروط الواردة في 

 2-7الفصل 

 :، على النحو التالي4-2-7يضاف قسم جديد يكون القسم  7-2-4

ياه     7-2-4"  ة والم كك الحديدي بري والس نقل ال ي ال ان ف ام األم أحك
 الداخلية

ل وسائط                  :ملحوظة  ى آ بقة عل ام المط ى األحك ام إل ذه األحك تضاف ه
 .4-1النقل آما هي مبينة في الفصل 

ي        7-2-4-1  ل عضو ف ل آ بة برية وقطار وسفينة مياه         يحم اقم مرآ  ط
ى هويته تشمل                     تعرف عل يلة لل نقل وس ناء ال نقل البضائع الخطرة أث ية ت داخل

 .صورته

لوب القياس البعيد للنقل أو أي أسلوب أو وسائل             7-2-4-2  تخدم أس يس
ائع       بة البض الفعل، لمراق بة ب ت مرآ اء، إذا آان ند االقتض رى ع بع أخ تت

 ).4-1 في الفصل 1-4-1انظر الجدول (وخيمة الخطيرة ذات اآلثار ال

بات في                7-2-4-3  دات أو الترتي ائل أو المع تخدام الوس ناقل اس ل ال يكف
نع سرقة المرآبة أو سفينة المياه الداخلية                 ية لم ياه الداخل فن الم بات وس المرآ

 .أو شحنتها، ويضمن صالحيتها للعمل وفعاليتها في آل وقت

ن ف   7-2-4-4  وص األم مل فح ن    تش ير األم ل تداب نقل آ دات ال ي وح
 .".المناسبة

 والدليل األبجدي التذييل ألف

 .2-3يعدل التذييل ألف والدليل األبجدي وفقًا للتعديالت التي اعتمدت في الفصل 

تعديل بشأن  واد، ال ينطبق ال لع والم يل األبجدي للس ي الدل ن"وف ية " موروفولي ترجمة العرب ى ال عل
 ".ينليغرو"ولكن تضاف المادة 

 ـ ـ ـ ـ ـ
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