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  1-1الفصل     

 ويكون نـصهما كمـا 8-1-1-1 و-7-1-1-1  اجلديدانيدرج القسمان الفرعيان  
  :يلي

  تطبيق المعايير  1-1-1-7"

عنــدما يلــزم تطبيــق أحــد املعــايري ويكــون هنــاك أي تعــارض بــني املعيــار وهــذه الالئحــة،   
  ."تكون الغلبة هلذه الالئحة

  ائع الخطرة المستخدمة كمادة تبريد أو تكييفنقل البض  1-1-1-8"

ختفـف أو حتــل حمـل األكــسجني املوجـود عــادة الــيت (املـواد اخلطــرة، الـيت ال تكــون خانقـة   
ختــضع  التكييــف، ال إال عنــد اســتخدامها يف وحــدات نقــل البــضائع ألغــراض التربيــد أو) يف اجلــو

  .".3-5-5إال ألحكام القسم 

  2-1الفصل     

  ".وحاويات السوائب املرنة"، تضاف عبارة "حاوية السوائب" تعريف يف اية  1- 2- 1
ـــارة " ســـطواناتوحـــزم اال"، يـــستعاض عـــن "وعـــاء الـــضغط"يف تعريـــف   1-2-1 بعب
  ".، وأوعية الضغط ألغراض اإلنقاذسطواناتوحزم اال ،"
  :يضاف التعريفان اجلديدان التاليان  1-2-1

ملتفجـــــرة دون العبـــــوات مجاليـــــة للمـــــواد ا الكتلـــــة اإلالكتلـــــة املتفجـــــرة الـــــصافيةبقـــــصد ي"  
احملتــــوى املتفجــــر ، أو الكميــــة املتفجــــرة الــــصافيةوكثــــرياً مــــا تــــستخدم عبــــارات . (خلوالــــصناديق، إ

  ".؛.) للتعبري عن املعىن نفسهالوزن املتفجر الصايف، أو الصايف
 لـرت 1 000تتجـاوز  ال هو وعاء ضغط ذو سـعة مائيـة وعاء الضغط ألغراض اإلنقاذ"  

وضع فيه أوعية الضغط التالفـة أو املعيبـة أو املـسربة أو غـري املطابقـة للمواصـفات ألغـراض النقـل ت
  ".من أجل االسرتجاع أو التخلص؛
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  4-1الفصل     

  : ويكون نصها كما يلي4-1-4-1تضاف الفقرة اجلديدة   1-4-1
  :ال تنطبق أحكام هذا الفصل على  1-4-1-4"

ــــــــ  )أ(    ورقــــــــم األمــــــــم 2908رقم األمــــــــم املتحــــــــدة الطــــــــرود املــــــــستثناة احلاملــــــــة ل
  ؛2909 املتحدة

 ورقـــــــم األمـــــــم 2910والطـــــــرود املـــــــستثناة احلاملـــــــة لـــــــرقم األمـــــــم املتحـــــــدة   )ب(  
  ؛A2 اليت ال يتجاوز مستوى نشاطها القيمة 2911 املتحدة

ـــــــــوعيو   )ج(   ـــــــــشاط الن ـــــــــيت حتمـــــــــل رقـــــــــم األمـــــــــم LSA-I املـــــــــواد املنخفـــــــــضة الن  ال
  ".2913 اليت حتمل رقم األمم املتحدة SCO-Iثة السطح ، واألجسام امللو 2912 املتحدة

  :يعدل ليصبح نصه كما يلي  1-4-3
   األحكام المتعلقة بالبضائع الخطرة الشديدة العواقب  1-4-3"

  البضائع الخطرة الشديدة العواقبتعريف   1-4-3-1

 البـضائع الــيت ميكـن أن تــشّكلتلـك البـضائع اخلطـرة الــشديدة العواقـب هــي   1-4-3-1-1
خطـــراً مـــن جـــرّاء ســـوء اســـتعماهلا يف حـــادث إرهـــايب وميكـــن أن تـــسّبب، نتيجـــة لـــذلك، عواقـــب 

 علــى 7  أو، يف حالــة الرتبــة تــدمري واســع وقــوعوأوخيمــة مثــل ســقوط أعــداد كبــرية مــن الــضحايا 
  . اقتصادي شامل-حنو التحديد، اختالل اجتماعي 

بالبـضائع اخلطـرة الـشديدة  أدناه قائمـة إرشـادية 1-4-1وترد يف اجلدول   1-4-3-1-2
  .7العواقب يف الرتب والشعب األخرى غري الرتبة 

 القــــائم، مــــع املالحظــــة القائمــــة، ولكــــن دون الــــنص التمهيــــدي ودون البنــــد 1-4-1اجلــــدول [
  .]7املتعلق بالرتبة 

، فإن املادة املـشعة الـشديدة العواقـب 7يف حالة البضائع اخلطرة من الرتبة   1-4-3-1-3
 للطــرد A2 3 000الــيت يكــون نــشاطها مــساوياً أو أكــرب مــن عتبــة أمــن النقــل البالغــة هــي املــادة 

باستثناء النويدات املشعة التالية اليت ترد يف اجلدول ) 1-2-2-7-2الفقرة اً انظر أيض(الواحد 
  . أدناه عتبة أمن النقل اخلاصة بكل منها1-4-2
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  2-4-1اجلدول 
  عتبة أمن النقل لنويدات مشعة معينة

 عتبة أمن النقل النويدة املشعة لعنصرا
Americium Am-241 0.6 
Gold Au-198 2 
Cadmium Cd-109 200 
Californium Cf-252  0.2  
Curium Cm-244 0.5 
Cobalt Co-57 7 
Cobalt Co-60 0.3 
Cesium Cs-137 1 
Iron Fe-55 8000 
Germanium Ge-68 7 
Gadolinium Gd-153 10 
Iridium Ir-192 0.8 
Nickel Ni-63 600 
Paladium Pd-103 900 
Promethium Pm-147 400 
Polonium Po-210 0.6 
Plutonium Pu-238 0.6 
Plutonium Pu-239 0.6 
Radium Ra-226 0.4 
Ruthenium Ru-106 3 
Selenium Se-75 2 
Strontium Sr-90 10 
Thallium Tl-204 200 
Thulium Tm-170 200 
Yterbium Yb-169 3  

، ميكن حتديد ما إذا كان قد جرى بلوغ  املشعةويف حالة خماليط النويدات  1-4-3-1-4
عتبـة أمــن النقــل أم جتاوزهـا جبمــع نــسب النــشاط املوجـودة لكــل نويــدة وتقـسيمها علــى عتبــة أمــن 

النـشاط يكون قـد جـرى بلـوغ عتبـة  ، ال1فإذا كان جمموع الكسور أقل من . النقل لتلك النويدة
  .اوزهاجت أواإلشعاعي للمخلوط 
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  :وميكن إجراء هذا احلساب بواسطة املعادلة التالية  
1∑ <

i i

i

T

A  
  :حيث

  Ai =  املشعة النويدةنشاط iاملوجودة يف إحدى العبوات   
  Ti = املشعةعتبة أمن نقل النويدة  i.  

عندما تنطوي مادة مشعة على خماطر إضافية مـن رتـب أو شـعب أخـرى،   1-4-3-1-5
  ).1-5-5-1انظر أيضاً الفقرة ( يف االعتبار 1-4-1معايري اجلدول تؤخذ أيضاً 

  الشديدة العواقب الخطرة أحكام أمن محددة للبضائع  1-4-3-2

  ] القائمة من دون اجلملة األخرية1-3-4-1الفقرة [  1-4-3-2-1
  خطط األمان  1-4-3-2-2
البنيــة مـديرو يف ذلـك  مبـن(جيـب علـى النـاقلني واملرسـلني وغـريهم مــن العـاملني   1- 2- 2- 3- 4- 1

يعتمــدوا   أن) 1- 3- 4- 1انظــر اجلــدول (يف جمــال نقــل البــضائع اخلطــرة الــشديدة العواقــب ) التحتيــة
- 2- 3- 4- 1  وينفذوا ويلتزموا خطة أمان تشتمل على األقل على العناصر احملـددة يف الفقـرة

2 -2.  
  ] القائمة2-2-3-4-1الفقرة [  1-4-3-2-2-2
يف :  القائمــــــة مــــــع إدخــــــال التعــــــديالت التاليــــــة3-2-3-4-1الفقــــــرة [  1-4-3-2-3

، يــستعاض 2، ويف احلاشــية "INFCIRC"بكلمــة " IAEACIRC"، يــستعاض عــن كلمــة 1احلاشــية
  ].".، وحتذف اجلملة األخرية"INFCIRC"بكلمة " IAEACIRC"عن كلمة 

  0-2الفصل     

" الالئحــةيــستويف معــايري التــصنيف هلــذه "يف اجلملــة األوىل، تــضاف عبــارة   2-0-2-5
  ".خملوط أو حملول"بعد عبارة 

خملـوط "بعـد عبـارة " يستويف معـايري التـصنيف هلـذه الالئحـة"تضاف عبارة   2-0-2-9
  ".حملول أو

  1-2الفصل     

ـــــارة   )ب(2-1-1-1 ـــــضاف عب ـــــة، ت بعـــــد عبـــــارة )" 6-3-1-2انظـــــر الفقـــــرة "(يف النهاي
  ".ضوضاء عالية"
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  ".متفجرة"حتذف كلمة   )و(2-1-1-4
  ".متفجرة"يف اجلدول، ويف وصف جمموعة التوافق نون، حتذف كلمة   2-1-2-1-1
  : ويكون نصها كما يلي4-6-3-1-2تضاف الفقرة اجلديدة   2-1-3-6
 عنــدما تكــون ثــالث ســلع غــري معبــأة، 1ميكــن اســتبعاد ســلعة مــن الرتبــة   2-1-3-6-4"

و بوســائل خارجيــة لكــي تنــشط كــل منهــا انفراديــاً بوســائلها اخلاصــة لبــدء التفجــري أو اإلشــعال أ
  :تعمل على النحو املطلوب، مستوفية ملعايري االختبار التالية

ويقبـــل حـــدوث نبـــضة ارتفـــاع . س 65ºال تتجـــاوز حـــرارة أي ســـطح خـــارجي   )أ(  
  س؛ 200ºقتة يف درجة احلرارة تصل إىل مؤ 

وال يوجــد أي متــزق أو تــشظ يف العبــوة اخلارجيــة، أو حركــة للــسلعة، أو أجــزاء   )ب(  
  ككة منها تبعد عنها مسافة مرت واحد يف أي اجتاه؛مف

حيثما تعرضت سالمة الـسلعة للـضرر يف حالـة وجـود حريـق خـارجي، تـدَرس  :مالحظة  
هـذه املعــايري بواسـطة اختبــار حريــق علـى النحــو املبـني يف معيــار املنظمــة الدوليـة للتوحيــد القياســي 

ISO 12097-3.  
 ديـــسيبل علـــى 135حلـــد األقـــصى البـــالغ وال توجـــد إفـــادة مـــسموعة تتجـــاوز ا  )ج(  

  مسافة مرت واحد؛
وال يوجــــد ومــــيض أو هلــــب قـــــادر علــــى إشــــعال مــــادة مثـــــل لــــوح مــــن الـــــورق   )د(  

   مالمسة للسلعة؛2م/ غم10 ± 80 مقاس
وال يوجـد إصــدار لــدخان أو أخبــرة أو أتربــة بكميــات تتــسبب يف خفــض الرؤيــة   ( ه(  

 يف 50ات طفح مالئمة احلجم بنسبة تزيـد علـى يف غرفة حجمها مرت مكعب واحد جمهزة بلوح
أو مبقيــاس اإلشــعاع املوجــود ) لكــس(للقيــاس بــاملرت مــن عــدد وحــدات قيــاس اإلضــاءة اً املائــة وفقــ

علــى مــسافة مــرت واحــد مــن مــصدر مــستمر للــضوء موجــود عنــد منتــصف املــسافة علــى احلــوائط 
 ISO 5659-1لكثافــة الــضوئية يف املعيــار وميكــن اســتخدام التوجيــه العــام املتعلــق باختبــار ا. املقابلـة

، أو ISO 5659-2 يف املعيـار 5-7والتوجيـه العـام املتعلـق بنظـام القيـاس الـضوئي املبـني يف القـسم 
وجيــب . ميكــن اســتعمال الطــرق املماثلــة لقيــاس الكثافــة الــضوئية املــصممة لتحقيــق الغــرض نفــسه

أين اجلـانبيني مـن مقيـاس اإلضـاءة مـن استخدام غطاء حاجب مناسب حييط بـاجلزء اخللفـي واجلـز 
  .املصدر أجل احلد من آثار الضوء املنتثر أو املتسرب غري املنبعث مباشرة من

إذا مل يالحظ أي دخان يف أثناء القيـام باالختبـارات الـيت تتنـاول املعـايري  :1المالحظة   
ختبـــار املبـــني يف أو إذا لـــوحظ القليـــل جـــداً مـــن الـــدخان، ميكـــن إلغـــاء اال) د(و) ج(و) ب(و) أ(

  .( ه(الفقرة 
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جيــوز للــسلطة املختــصة أن تطالــب بــإجراء االختبــارات يف الــشكل املعبــأ  :2المالحظــة   
  ."إذا ثبت أن السلعة قد تتعرض خلطر أكرب يف عبوا املعدة للنقل

  2-2الفصل     

ــــار " ISO 10156:1996"يــــستعاض عــــن املعيــــار ) د(و) أ(3-2-2 و’2’) أ(2-2-2-1 باملعي
"ISO 10156:2010."  
" 2:2005-10156 أو ISO 10156:1996"يف املالحظة، يستعاض عن عبارة   )ب(2-2-2-1

  ".ISO 10156:2010"بعبارة 
  "   ISO 10156-2:2005 و  "حتذف عبارة   )د(2-2-3

  5-2الفصل     

   : أدناه كما يليالبندان الواردانعدل ييف اجلدول،   2-5-3-2-4 
 التعديل العمود  األكاسيد الفوقية العضوية

  "32 ≤"  ب" 28 ≤"يستعاض عن  الرتكيز )الصف األخري( فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي أيسوبروبيل
 "68 ≥" ب" 72 ≥"يستعاض عن  مادة التنفيس من النوع ألف )الصف األخري( فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي أيسوبروبيل

  :يدرج البندان اجلديدان التاليان  2-5-3-2-4
 )11( )10( )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3(  )2(  كاسيد الفوقية العضويةاأل

([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]  - ديكاهيــــــــــــــــــــدرو  - 
- 12، 3 -  إبوكــسي -  9 ،6 ،3ثالثــي إيثيــل  -  10 -  ميثوكــسي

  )2، 1 -  بنزوديوكسيبني -  ]ي -  4،3[ -  بريانو -  ح12

 106   7ق ع       100 ≤
3  

 

ـــــــليثإثالثـــــــي  ـــــــل - 9، 6، 3-ي ـــــــي  - 9، 6، 3ثالثـــــــي ميثي ثالث
  7، 4، 1 - بريوكسونان

 110   8ق ع    65 ≥  18 ≥  17 ≤
3  

 

  6-2الفصل     

  :تضاف املالحظة اجلديدة التالية يف النهاية  2-6-3-2-3-3
ــــسوائل الــــسائبة واملــــستوفية املعــــدات  ال ختــــضع هلــــذه الالئحــــة :مالحظــــة" ــــة املفرغــــة مــــن ال الطبي

  ." الفقرةالشرتاطات هذه
  : ويكون نصها كما يلي7-3-2-3-6-2وتضاف الفقرة اجلديدة التالية 
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  :باستثناء  2-6-3-2-3-7"
  ؛)3291رقم األمم املتحدة (النفايات الطبية   )أ(  
واألجهزة أو املعدات الطبية امللوثـة أو الـيت تتـضمن مـواد معديـة مـن الفئـة ألـف   )ب(  

  ؛)2900املتحدة  أو رقم األمم 2814رقم األمم املتحدة (
واألجهــــزة أو املعــــدات الطبيــــة امللوثــــة أو الــــيت تتــــضمن بــــضائع خطــــرة تــــستويف   )ج(  

  تعريف رتبة خطر أخرى،
واألجهــزة أو املعــدات الطبيــة امللوثــة والــيت تتــضمن مــواد معديــة والــيت جيــري نقلهــا بغــرض   

ختـــضع ألحكـــام هـــذه التطهـــري أو التنظيـــف أو التعقـــيم أو اإلصـــالح، أو معـــدات التقيـــيم الـــيت ال 
الالئحـة التنظيميــة إذا كانـت قــد عبئــت يف عبـوات مــصممة أو مــصنوعة بطريقـة حتــول يف ظــروف 

وتــصمم العبــوات حبيـث تلــيب اشــرتاطات . النقـل العاديــة دون كـسرها أو ثقبهــا أو تــسرب حمتوياـا
  .5-6-6 أو الفقرة 4-1-6الصنع املدرجة يف الفقرة 

- 4 و1- 1- 1- 4  اشـرتاطات التعبئـة الـواردة يفوجيب أن تستويف هـذه العبـوات   
وأن تكــون قــادرة علــى االحتفــاظ بــاألجهزة واملعــدات الطبيــة عنــدما تــسقط مــن ارتفــاع ، 2- 1- 1

  .وجيوز تطبيق اشرتاطات إضافية يف حالة النقل اجلوي.  مرت1.2
" جهــــــــــــــــــاز طــــــــــــــــــيب مــــــــــــــــــستعمل"وجيــــــــــــــــــب أن توضــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــى العبــــــــــــــــــوات عالمــــــــــــــــــة   

"USED MEDICAL DEVICE" طبيــــة مــــستعملةداتمعــــ" أو  "USED MEDICAL EQUIPMENT" .
  .ويف حالة استخدام عبوات خارجية، جيب ومسها بالطريقة نفسها، إال إذا ظلت هذه العبارة مقروءة

  8-2الفصل     

  :يضاف اجلدول التايل يف النهاية  2-8-2-5
  5-2-8-2اجلدول "

  5-2-8-2جدول يلخص المعايير الواردة في 

 اآلثار فرتة املراقبة التعرضمدة  جمموعة التعبئة

 تدمري نسيج اجللد السليم بكل طبقاته   دقيقة60 ≤   دقائق3 ≤ أوالً 

 تدمري نسيج اجللد السليم بكل طبقاته  يوماً 14 ≤   ساعة1 ≤  دقائق3>  ثانياً 

 تدمري نسيج اجللد السليم بكل طبقاته   يوماً 14 ≤   ساعات≥ 4 ساعة 1>  ثالثاً 

ــــ - - ثالثاً  املــــصنوعة مــــن الفــــوالذ ى األســــطح تآكــــل عل
 مـــــم يف 6.25 مبعـــــدل يتجـــــاوز األلومنيـــــوم أو

ــــــدما º 55الــــــسنة عنــــــد درجــــــة اختبــــــار  س عن
 .ختترب على كلتا املادتني
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  9-2الفصل     

، تضاف املالحظة "بطاريات الليثيوم"يف اية التقسيم الفرعي الذي نصه   2-9-2
  :اجلديدة التالية

  ".4-9-2انظر الفقرة : مالحظة"  
، يـضاف التقـسيم الفرعـي اجلديــد "بطاريـات الليثيـوم"وبعـد التقـسيم الفرعـي الـذي نـصه   

  :التايل
  المكثفات ذات الطبقة الكهربائية المزدوجة"

 0.3بــسعة ختــزين للطاقــة أكــرب مــن (، ذو الطبقــة الكهربائيــة املزدوجــة 3499املكثــف   
  )".واط ساعة
  :صه كما يلي ويكون ن4-9-2ويضاف القسم الفرعي اجلديد   

  بطاريات الليثيوم  2-9-4"

 حـسب االقتـضاء 3481 و3480 و3091 و3090ختصص أرقـام األمـم املتحـدة   
للخاليـــا والبطاريـــات املركبـــة يف املعـــدات، أو اخلاليـــا والبطاريـــات املعبـــأة مـــع املعـــدة الـــيت تتـــضمن 

  :تاليةوجيوز نقلها حتت هذه البنود إذا استوفت األحكام ال. الليثيوم يف أي شكل
أن تكون كل خلية أو بطارية من نوع أثبت أنه يستويف اشـرتاطات كـل اختبـار   )أ(  

   ؛3-38وارد يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الثالث، القسم الفرعي 
أن تكــون كــل خليــة وبطاريــة جمهــزة بــصمام تنفــيس لألمــان أو مــصممة حبيــث    )ب(   

    العادية؛حتول دون حدوث متزق عنيف يف ظروف النقل
ـــة ملنـــع حـــدوث دارات قـــصر   )ج(    ـــة وبطاريـــة جمهـــزة بوســـيلة فعال أن تكـــون كـــل خلي
  خارجية؛
ـــلة علـــى    )د(    ـــا موص أن تكـــون كـــل بطاريـــة حمتويـــة علـــى خاليـــا أو جمموعـــات خالي

مثــــل الــــصمامات (التــــوازي جمهــــزة بوســــائل فعالــــة حــــسبما يلــــزم ملنــــع تــــدفق تيــــار عكــــسي خطــــر 
  ؛)والصهريات الكهربائية وما إىل ذلك) الدايودات(اإللكرتونية الثنائية 

أن تكون اخلاليا والبطاريات مصنوعة يف إطار برنامج إلدارة اجلودة يتضمن ما   ( ه(  
  :يلي

 وصف اهليكل التنظيمي ومسؤوليات العاملني بشأن تصميم املنتج وجودته؛ ' 1'

ة وضــمان والتعليمــات ذات الــصلة بــالفحص واالختبــار الــدوريني ومبراقبــة اجلــود '2'
 اجلودة وتنفيذ العمليات؛
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ومراقبة العمليات اليت ينبغـي أن تتـضمن األنـشطة ذات الـصلة مبنـع واكتـشاف  ' 3'
 عطل يف دوائر القصر الداخلية يف أثناء تصنيع اخلاليا؛

وســجالت اجلــودة، مثــل تقريــر الفحــص وبيانــات االختبــار وشــهادات املعــايرة  ' 4'
 ح للسلطة املختصة بناء على طلبها؛وحيتفظ ببيانات االختبار وتتا . وبياناا

 واستعراضات اإلدارة لضمان التشغيل الفعال لربامج إدارة اجلودة؛ ' 5'

 وعملية مراقبة املستندات ومراجعتها؛ ' 6'

وســــيلة ملراقبــــة اخلاليــــا والبطاريــــات غــــري املــــستوفية للنــــوع املختــــرب علــــى النحــــو  ' 7'
 أعاله؛) أ( املذكور يف

 ملني املعنيني؛وبرامج للتدريب وأساليب لتأهيل العا ' 8'

  .إجراءات لضمان عدم وجود عطب يف املنتج النهائيو  ' 9'
ولــــيس تــــصديق الطــــرف الثالــــث .  جيــــوز قبــــول بــــرامج إدارة اجلــــودة الداخليــــة:مالحظــــة  

 بطريقــة ســليمة، ’9’ إىل ’1’مطلوبــاً، ولكــن جيــب تــسجيل اإلجــراءات الــواردة يف الفقــرات مــن 
نــسخة مــن برنــامج إدارة اجلــودة للــسلطة املختــصة وجيــب أن تتــاح . وجيــب أن تكــون قابلــة للتتبــع

 .".بناء على طلبها

  1-3الفصل     

" يــستويف معــايري تــصنيف هــذه الالئحــة"يف اجلملــة األوىل، تــضاف عبــارة   3-1-3-2
  ".خملوط أو حملول"بعد عبارة 

خملــوط "بعــد عبــارة " يــستويف معــايري تــصنيف هــذه الالئحــة"تــضاف عبــارة   3-1-3-3
  ".أو حملول

  2-3لفصل ا    

  قائمة البضائع اخلطرة  3-2-1
، )6(يف العمـود " 364"يـدرج الـرقم : 0055 و0014 و0012أرقام األمم املتحـدة   

  ).أ7(يف العمود "  كغ5"بعبارة " صفر"ويستعاض عن الرقم 
بيــة لألســـلحة الطلقــات اخلُل "، بعــد عبــارة )2(يف العمــود : 0014رقــم األمــم املتحــدة   
  . تبعاً لذلكالرتتيب األلفبائي، ويعدل "أو الطلقات اخللبية لألدوات"ة تضاف عبار " الصغرية

  ).6(يف العمود " 358"يدرج الرقم : 0144رقم األمم املتحدة   
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، 1724، و1305، و1298، و1250، و1196، و1162أرقام األمم املتحدة   
، 1769، و1767، و1766، و1763، و1762، و1753، و1747، و1728و
، 1816، و1804، و1801، و1800، و1799، و1784 و،1781، و1771و
، 3361، و2987، و2986، و2985، و2437، و2435، و2434، و1818و
  ".E0"ليصبح نصه كما يلي ) ب7(يعدل الرمز يف العمود : 3362و

: 3475، و1863، و1268، و1223، و1203، و1202أرقام األمم املتحدة   
  ).6(يف العمود " 363"يضاف الرقم 

، 1498، و1486، و1474، و1454، و1350، و1334 األمم املتحدة أرقام  
بنـــــــود جممــــــــوع : 3378، و3377، و3077، و2213، و2067، و1942، و1499و

  ).10(يف العمود " BK3"يضاف الرمز : ’3’ التعبئة
  ).6(يف العمود " 274"يضاف الرقم : 1707رقم األمم املتحدة   
) 2(يف ايــة االســم يف العمــود " ، صــلب"تــضاف عبــارة : 1792رقــم األمــم املتحــدة   

  .لذلكاً ويعدل الرتتيب األلفبائي تبع
  ).6(من العمود " 297"حيذف الرقم : 1845رقم األمم املتحدة   
" P207" بتوجيه التعبئة " P003"يستعاض عن توجيه التعبئة : 1950رقم األمم املتحدة   

  ).9 (يف العمود" PP17"، وحيذف احلكم اخلاص )8(يف العمود 
مــن احلكــم  بــدالً " L3" يــضاف احلكــم اخلــاص :3486 و2208رقمــا األمــم املتحــدة   
  ).9(يف العمود " LP02"اخلاص 

يف " 354"والـــرقم ) 4(يف العمـــود " 1-6"يـــدرج الـــرقم : 2381رقـــم األمـــم املتحـــدة   
، ويستعاض عن )10(يف العمود " T7"بالتوجيه " T4"ويستعاض عن توجيه النقل ). 6(العمود 

  ).11(يف العمود " TP39 وTP13 وTP2"باألحكام " TP1"احلكم اخلاص 
  ).6(يف العمود " 274"حيذف الرقم : 2571رقم األمم املتحدة   
يف " 365"والـــرقم ) 4(يف العمـــود " 1-6"يـــدرج الـــرقم : 2809رقـــم األمـــم املتحـــدة   
  ).6(العمود 

يــدرج : ’1’ة التعبئــة ، جمموعــ3129 ورقــم األمــم املتحــدة 2965رقــم األمــم املتحــدة   
  ).11(يف العمود " TP13"احلكم اخلاص 

  ).6(يف العمود " 359"يدرج الرقم : 3064رقم األمم املتحدة   
  ).6(يف العمود " 360"يدرج الرقم : 3481 و3091رقما األمم املتحدة   
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 جمموعـة 3148، ورقم األمـم املتحـدة ’2’، جمموعة التعبئة 3129رقم األمم املتحدة   
  ).11(يف العمود " TP7"يضاف احلكم اخلاص : ’2’بئة التع

، جمموعـة 3148، ورقـم األمـم املتحـدة ’3’، جمموعـة التعبئـة 3129رقم األمـم املتحـدة   
  ).11(يف العمود " TP2 TP7"باحلكمني " TP1"يستعاض عن احلكم اخلاص : ’3’التعبئة 

" T9"احلكــم اخلــاص يــستعاض عــن : ’1’، جمموعــة التعبئــة 3148رقــم األمــم املتحــدة   
  ).11(يف العمود " TP38"، ويدرج احلكم اخلاص )10(يف العمود " T13"بتوجيه النقل 

يف "  123" بالرقم " 106"يستعاض عن الرقم : 3171 و3166رقما األمم املتحدة   
  ).6(العمود 

يف " E1"بالكميـــــة " E0"الكميـــــة  يـــــستعاض: 3335 و3334رقمـــــا األمـــــم املتحـــــدة   
  ).ب7(العمود 

يـــستعاض : 3491 إىل 3488 ومـــن 3390 إىل 3381أرقـــام األمـــم املتحـــدة مـــن   
، ويعــدل التــذييل ألـــف )2(يف العمــود " LC50ذو قيمــة "بعبــارة " ذو مسيــة استنــشاق"عــن عبــارة 

  .لذلكاً والرتتيب األلفبائي تبع
حيـــذف هـــذان البنـــدان ويعـــدل التـــذييل ألـــف : 3493 و3492رقمـــا األمـــم املتحـــدة   

  . لذلكلفبائي تبعاً والرتتيب األ
علــى النحــو املبــني ) 2(يعــدل االســم والوصــف يف العمــود : وفيمــا يتعلــق بــالبنود التاليــة  

  .لذلكاً أدناه، ويعدل التذييل ألف والرتتيب األلفبائي تبع
 االسم والوصف رقم األمم املتحدة

 نرتيل، سائل، مسي، غ م أ  3276

  غ م أمركبات عضوية فوسفورية، سائلة، مسية،  3278

 مركبات عضوية، سائلة، مسية، غ م أ  3282

 نرتيل، صلب، مسي، غ م أ  3439

 مركبات عضوية فوسفورية، صلبة، مسية، غ م أ  3464

 مركبات عضوية، صلبة، مسية، غ م أ  3467
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  .لذلكاً وتضاف البنود اجلديدة التالية، ويعدل التذييل ألف والرتتيب األلفبائي تبع  
 )11( )10( )9( )8( )ب7( )أ7( )6( )5( )4( )3(  )2(  )1(

    E0 N/A صفر  117    9 بطاريات، هيدريد النيكل املعدين  3496

 E2 P410 صفر 300 ’2’   4.2 جريش الكريل  3497
IBC06 

 
B2 

T3 TP33 

 E1 P002  صفر 223 ’3’  4.2 جريش الكريل  3497
IBC08 
LP02 

 
B3 

T1 TP33 

 E2 P001  لرت1  ’2’  8  أول كلوريد اليود، سائل  3498
IBC02 

 T7 TP2 

مكثـــــــف، طبقـــــــة كهربائيـــــــة مزدوجـــــــة   3499
 0.3بــسعة ختــزين للطاقــة أكــرب مــن (

 )واط ساعة

    E0 P003 صفر 361   9

  274   2.2  مادة كيميائية حتت الضغط، غ م أ  3500
362 

 E0 P206 PP89 T50 TP4 صفر
TP40 

مادة كيميائية حتت الضغط، هلوبـة،   3501
 غ م أ

2.1   274  
362 

 E0 P206 PP89 T50 TP4 صفر
TP40 

مــــــــادة كيميائيــــــــة حتــــــــت الــــــــضغط،   3502
 غ م أ مسية،

2.2 6.1  274  
362 

 E0 P206 PP89 T50 TP4 صفر
TP40 

مــــــــادة كيميائيــــــــة حتــــــــت الــــــــضغط،   3503
  أكالة، غ م أ

2.2 8  274  
362  

 E0 P206 PP89 T50 TP4  صفر
TP40 

وبـة، مادة كيميائية حتت الضغط، هل  3504
 مسية، غ م أ

2.1 6.1  274  
362 

 E0 P206 PP89 T50 TP4 صفر
TP40 

مادة كيميائية حتت الضغط، هلوبـة،   3505
 أكالة، غ م أ

2.1 8  274  
362 

 E0 P206 PP89 T50 TP4  صفر
TP40 

   E0 P003  PP90  كغ5 366 ’3’ 6.1 8 زئبق موجود يف سلع مصنعة  3506

  3-3الفصل     

3-3-1  
وفقـاً هلـذا احلكـم اخلـاص وبـدون وضـع اليت ميكن نقلهـا "نهاية، حتذف العبارة يف ال  )ب(188

  ".2010ديسمرب / كانون األول31هذه العالمة حىت 
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  :يعدل ليصبح نصه كما يلي  )ج(188
  ".؛( ه(و) أ (4-9-2كل خلية أو بطارية تستويف حكمي الفقرتني   )ج"(  

ال ينطبـق هـذا الـشرط علـى األجهـزة املنـشطة : "تدرج اجلملة الثانية اجلديـدة التاليـة  ( ه(188
ل، والـساعات، وأجهـزة أجهزة حتديـد اهلويـة بـرتددات الراديـو، وأجهـزة اإلرسـا(عن عمد يف النقل 

  .".وغري القادرة على توليد انبعاث خطري للحرارة) . اخلاالستشعار،
  :يعدل ليصبح نصه كما يلي  230

 أحكـــام  إطـــار هـــذا البنـــد إذا مـــا اســـتوفتجيـــوز نقـــل خاليـــا وبطاريـــات الليثيـــوم يف  230"
  .".4-9-2الفقرة 
أو عديــــدات /الــــصوديوم والكربيــــت، و"يف اجلملــــة األوىل، يــــستعاض عــــن عبــــارة   239

مثـــــل متعـــــددات كربيتيـــــد (الـــــصوديوم أو الكربيـــــت، أو مركبـــــات الـــــصوديوم "بعبـــــارة " الكربيتيـــــد
  )".الصوديوم، ورباعي كلورو األلومينات

  :ه كما يلييعدل ليصبح نص  240
ال ينطبـق هـذا البنـد إال علـى املركبـات الـيت تعمـل بالبطاريـات الـسائلة أو بطاريـات   240"

الــصوديوم أو البطاريــات مــن فلــز الليثيــوم، أو بطاريــات أيونــات الليثيــوم، أو املعــدات الــيت تعمــل 
  .بالبطاريات السائلة أو بطاريات الصوديوم املنقولة وهذه البطاريات مركبة فيها

وألغـــراض هـــذا احلكـــم اخلــــاص، تـــشكل املركبـــات أجهـــزة ذاتيــــة الـــدفع مـــصممة حلمــــل   
ومن األمثلـة علـى هـذه املركبـات الـسيارات أو . شخص واحد أو أكثر أو بضاعة واحدة أو أكثر

الـــدراجات الناريـــة أو الـــدراجات ذات احملـــرك، أو املركبـــات أو الـــدراجات الناريـــة ذات العجـــالت 
الدراجات الكهربائية، أو الكراسي ذات العجـالت، أو جـرارات املـروج، أو الثالث أو األربع، أو 

  .السفن أو الطائرات اليت تعمل بالطاقة الكهربائية
ومـن األمثلــة علـى املعــدات آالت حـصاد املــروج، أو آالت التنظيـف، أو منــاذج الــسفن،   

يوم أو بطاريـات أيونـات وتصنف املعدات اليت تعمل بالبطاريات من فلز الليث. أو مناذج الطائرات
 بطاريـــات مــن فلــز الليثيـــوم مركبــة يف معــدات، أو بنـــد 3091الليثيــوم حتــت بنـــد األمــم املتحــدة 

 3481  بطاريات من فلز الليثيوم معبأة يف معدات أو بند األمـم املتحـدة3091األمم املتحدة 
 بطاريـــات أيونـــات 3481بطاريـــات أيونـــات الليثيـــوم املركبـــة يف معـــدات، أو بنـــد األمـــم املتحـــدة 

  .الليثيوم املعبأة مع معدات، حسب االقتضاء
مبحـــرك احـــرتاق داخلـــي وبالبطاريـــات اً أمــا املركبـــات الكهربائيـــة املختلطـــة الـــيت تعمـــل معـــ  

واملنقولـة السائلة أو بطاريات الصوديوم أو البطاريات من فلز الليثيوم أو بطاريات أيونات الليثيوم 
 للمركبــات الــيت تعمـــل 3166، فتنقــل حتـــت رقمــي األمــم املتحـــدة وهــذه البطاريــات مركبـــة فيهــا

تنقــل و .  للمركبــات الــيت تعمــل بالــسوائل اللهوبــة، حــسب االقتــضاء3166بالغــازات اللهوبــة أو 
 مركبـة، خاليـا وقوديـة، 3166 املركبات اليت حتتوي على خاليـا وقوديـة حتـت رقـم األمـم املتحـدة
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حـــسب بـــة، خاليـــا وقوديـــة، تعمـــل بالـــسوائل اللهوبـــة،  مرك3166تعمـــل بالغـــازات اللهوابـــة أو 
  ". .االقتضاء

 حـــسب 0150 أو رقـــم األمـــم املتحـــدة"يف الـــنص بـــني القوســـني، تـــضاف عبـــارة   272 
  ".االقتضاء

بعبــارة " املركبــة يف مركبــات أو يف مكونــات مركبــات مكتملــة"يــستعاض عــن عبــارة   289
  ".يف مكونات مكتملةاملركبة يف مركبات أو يف سفن أو يف طائرات أو "

  ".املضغوطة"بعد كلمة " أو املسيلة"تدرج عبارة   )ج(296
  :تضاف الفقرة اجلديدة التالية يف النهاية  296

ال ختــضع هلــذه الالئحــة أدوات اإلنقــاذ املعبــأة يف عبــوات خارجيــة صــلبة قويــة الــيت يبلــغ "  
غـــري الغـــازات املـــضغوطة  كـــغ، والـــيت ال حتتـــوي بـــضائع خطـــرة 40احلـــد األقـــصى لكتلتهـــا الكليـــة 

ــــــشعبة  أو ــــــصوص عليهــــــا يف ال ــــــة ال2-2املــــــسيلة املن تتجــــــاوز   دون أي خطــــــر إضــــــايف يف أوعي
  .". مل، واملركبة فقط ألغراض تنشيط األداة120 سعتها
  ".)ذفحي( 297: "يعدل ليصبح نصه كما يلي  297
 جـريش الـسمك وقراضـة"بعبـارة " جـريش الـسمك أو قراضـته"يستعاض عن عبـارة   300
  ".ك وجريش الكريلالسم

، باستثناء احلاالت اليت ينطبـق فيهـا "يف اجلملة األخرية، يف النهاية، تضاف عبارة   301
  ".363احلكم اخلاص 

  :يعدل ليصبح نصه كما يلي  304
ال جيـــوز اســـتخدام هـــذا البنـــد إال لنقـــل البطاريـــات غـــري النـــشطة الـــيت حتتـــوي علـــى   304"

زم تنـشيطها قبــل اســتخدامها بإضــافة كميـة مناســبة مــن امليــاه إىل هيدروكـسيد البوتاســيوم والــيت يعتــ
  .".فرادى اخلاليا

البطاريــات مــن فلــذ الليثيــوم أو "بعبـارة " أو بطاريــات الليثيــوم"يـستعاض عــن عبــارة   312
  ).مرتني" (بطاريات أيونتات الليثيوم

  ".P207"بالتوجيه " P003"يف اجلملة الثالثة، يستعاض عن توجيه التعبئة   327
  :تضاف الفقرة اجلديدة التالية يف النهاية  328

عنــدما تكــون البطاريــات مــن فلــذ الليثيــوم وبطاريــات أيونــات الليثيــوم مركبــة يف النظــام "  
اخللــوي الوقــودي، فإــا تــصنف حتــت هــذا البنــد وحتــت بنــود األمــم املتحــدة املناســبة لــرقم األمــم 

 3481 اة يف معـــدات، ورقـــم األمـــم املتحـــدة بطاريـــات مـــن فلـــز الليثيـــوم احملتـــو 3091املتحـــدة 
  .".بطاريات أيونات الليثيوم احملتواة يف معدات
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  :ليصبح نصها كما يلي) ب(تعدل الفقرة   338
 مـل مـن الغـاز املـسيل القابـل لالشـتعال الـذي 200غري حمتوية على أكثر مـن   )ب"(  

  ".س؛ °55 كيلوباسكال عند 1 000ال يتجاوز ضغط خباره 
جيـــــب أن تعتمـــــد نظـــــم ختـــــزين : "ملـــــة األوىل ليـــــصبح نـــــصها كمـــــا يلـــــيتعـــــدل اجل  356

اهليدريــدات الفلزيــة املركبــة يف مركبــات أو ســـفن أو طــائرات أو يف مكونــات كاملــة أو الــيت ينـــوى 
  .".تركيبها يف مركبات أو سفن أو طائرات، من السلطة املختصة قبل قبوهلا للنقل

  :ةتضاف األحكام اخلاصة اجلديدة التالي  3-3-1
  .".ختضع هذه السلع هلذه الالئحة يف حالة النقل اجلوي أو البحري فقط  123"
جيـــوز تـــصنيف حملـــول النرتوغلـــسرين الكحـــويل الـــذي حيتـــوي علـــى نـــسبة وزنيـــة مـــن   358"

 وتــصنيفه حتــت رقــم 3 يف املائــة يف الرتبــة 5 يف املائــة ولكــن ال تتجــاوز 1النرتوغلــسرين أكــرب مــن 
  "."P300ة استيفاء مجيع اشرتاطات توجيه التعبئة  شريط3064األمم املتحدة 

يـــــصنف حملــــــول النرتوغلـــــسرين الكحــــــويل الــــــذي حيتـــــوي علــــــى نـــــسبة وزنيــــــة مــــــن   359"
 ويــصنف حتــت رقــم 1 يف املائــة يف الرتبــة 5 يف املائــة ولكــن ال تتجــاوز 1النرتوغلــسرين أكــرب مــن 

  "."P300ه التعبئة جلميع اشرتاطات توجياً  إذا مل يكن مستوفي0144األمم املتحدة 
تـــصنف املركبـــات الـــيت تعمــــل بالبطاريـــات مـــن فلــــذ الليثيـــوم أو بطاريـــات أيونــــات   360"

  .". مركبة تعمل بالبطارية3171الليثيوم فقط حتت بند األمم املتحدة 
ينطبق هذا البند على املكثفات ذات الطبقة الكهربائية املزدوجة وذات سعة ختـزين   361"

 واط 0.3  ذات ســعة ختــزين الطاقــة املــساوية لأمــا املكثفــات . اط ســاعة و 0.3للطاقــة أكــرب مــن 
وســعة ختــزين الطاقــة تعــين الطاقــة الــيت حيملهــا املكثــف . ســاعة أو أقــل، فــال ختــضع هلــذه الالئحــة

وجيــب علــى مجيــع املكثفــات الــيت ينطبــق عليهــا . حمــسوبة بواســطة الفلطيــة االمسيــة والــسعة االمسيــة
كثفات اليت حتتـوي علـى إلكرتوليـت ال يـستويف معـايري التـصنيف أو أي مـن هذا البند، مبا فيها امل

  :رتب البضائع اخلطرة أو شعبها، أن تليب الشروط التالية
. جيــب أن تنقــل املكثفــات غــري املركبــة يف املعــدات يف حالــة مــن عــدم الــشحن  )أ(  

أو يف حالـة محايـة مـن وجيب أن تنقل املكثفات املركبة يف املعدات إما يف حالة من عـدم الـشحن 
  حدوث قصر دارة كهربية؛

وجيــب أن حيمــى كــل مكثــف مــن خطــر حــدوث قــصر دارة كهربيــة حمتمــل يف   )ب(  
  :أثناء النقل على النحو التايل

 واط ســاعة أو مــساوية 10عنــدما تكــون ســعة ختــزين طاقــة املكثــف أقــل مــن  ' 1'
حـدة أقـل هلا، أو عندما تكـون سـعة ختـزين الطاقـة لكـل مكثـف يف الوحـدة الوا
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 واط ســـاعة أو مـــساوية هلـــا، حيمـــى املكثـــف أو الوحـــدة مـــن حـــدوث 10مـــن 
 قصر دارة كهربية أو يزود بشريط معدين يصل بني القطبني؛

ـــــف أو أحـــــد املكثفـــــات يف إحـــــدى  '2' ـــــة املكث وعنـــــدما تكـــــون ســـــعة ختـــــزين طاق
 واط ســاعة، يــزود املكثــف أو الوحــدة بــشريط معــدين 10الوحــدات أكثــر مــن 

  ؛يصل بني القطبني
وجيـــب أن تـــصمم املكثفـــات الـــيت حتتـــوي بـــضائع خطـــرة لتحمـــل فـــارق ضـــغط   )ج(  

   كيلوباسكال؛95 يبلغ
وجيـــب أن تـــصمم املكثفـــات وتـــصنع حبيـــث تـــنفس بأمـــان الـــضغط الـــذي قـــد   )د(  

وجيب احتـواء أي . يتكون يف أثناء االستخدام، عن طريق فتحة أو نقطة ضعف يف علبة املكثف
  س عن طريق العبوة أو عن طريق املعدة املركب فيها املكثف؛سائل يتسرب بسبب التنفي

  .وجيب أن توضع عالمة على املكثف تشري إىل سعة ختزين الطاقة بالواط ساعة  ( ه(  
يـستويف معــايري   ال ختـضع ألحكـام هـذه الالئحــة املكثفـات الـيت حتتـوي علــى إلكرتوليـت ال  

  . ذلك عندما تكون مركبة يف املعدةتصنيف أي من رتب البضائع اخلطرة أو شعبها، مبا يف
وال ختضع لألحكام األخرى هلذه الالئحة املكثفات اليت حتتوي على إلكرتوليت يستويف   

 واط 10 معايري تصنيف أي من رتب البضائع اخلطرة أو شعبها، اليت هلا سعة ختزين للطاقة تبلغ
 مــرت وهــي غــري 1.2 تفــاعســاعة أو أقــل، عنــدما تكــون قــادرة علــى حتمــل اختبــار الــسقوط مــن ار 

  .معبأة على سطح صلب دون فقد يف احملتويات
وختــضع ألحكــام هـــذه الالئحــة املكثفـــات الــيت حتتـــوي علــى إلكرتوليـــت يــستويف معـــايري   

تصنيف أي مـن رتـب البـضائع اخلطـرة وشـعبها، الـيت ليـست مركبـة يف معـدة والـيت هلـا سـعة ختـزين 
  . واط ساعة10للطاقة تبلغ أكثر من 

ختـــضع ألحكـــام هـــذه الالئحـــة املكثفـــات املركبـــة يف معـــدة وحتتـــوي علـــى إلكرتوليـــت وال   
ـــة املعـــدة يف عبـــوة  يـــستويف معـــايري تـــصنيف أي مـــن رتـــب البـــضائع اخلطـــرة وشـــعبها، شـــريطة تعبئ
خارجية قوية مـصنوعة مـن مـادة مناسـبة وتتمتـع بقـوة وتـصميم مناسـبني فيمـا يتـصل بـالغرض مـن 

أمــا املعــدات املتينــة . ن التــشغيل العرضــي للمكثفــات يف أثنــاء النقــلاســتخدامها وبطريقــة حتــول دو 
الضخمة اليت حتتوي على مكثفات، فيجوز إعدادها للنقل غـري معبـأة أو علـى صـوان مـىت كانـت 

  .املكثفات تتمتع حبماية مكافئة من خالل املعدة اليت هي مركبة فيها
فظ بـسبب تـصميمها بفولطيـة بـني  ال تنتمـي إىل هـذا البنـد املكثفـات الـيت حتـت:مالحظة  
  )".مثل املكثفات غري املتناظرة(القطبني 

ينطبــق هــذا البنــد علــى الــسوائل واملعــاجني واملــساحيق املــضغوطة الــيت حتتــوي علــى   362"
  ).ب(و) أ(2-1-2-2 و1-1-2-2از يف الفقرتني مادة دافعة تليب تعريف الغ
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اذة إيروســول مبوجــب رقــم األمــم تنقــل أي مــادة كيميائيــة حتــت الــضغط يف رذ :مالحظــة  
  .1950املتحدة 

  :وتنطبق األحكام التالية  
جيب أن تكون املادة الكيميائية حتت الـضغط مـصنفة باالسـتناد إىل خـصائص   )أ(  

  :اخلطر اليت تتسم ا املكونات يف حاالا املختلفة
 املادة الدافعة؛ •

 أو املادة السائلة؛ •

  .أو املادة الصلبة •
 مـن تـصنيف أحـد هـذه املكونـات، الـذي ميكـن أن يكـون مـادة خالـصة فـإذا كـان ال بـد  
بوصــفه مــادة هلوبــة، صــنفت املــادة الكيميائيــة حتــت الــضغط بوصــفها مــادة هلوبــة يف اً، أو خليطــ
واملكونات اللهوبة هي سـوائل هلوبـة وخمـاليط سـائلة، أو مـواد صـلبة هلوبـة وخمـاليط . 1-2الشعبة 

  :غازية تليب املعايري التاليةصلبة، أو غازات هلوبة وخماليط 
 ؛س °93السائل اللهوب هو سائل له نقطة وميض ال تتجاوز  ' 1'

- 2  املادة الصلبة اللهوبة هي مادة صلبة تستويف املعايري الواردة يف الفقرة ' 2'
  من هذه الالئحة؛2- 2- 4

 1-2-2-2الغــاز اللهــوب هــو الغــاز الــذي يــستويف املعــايري الــواردة يف الفقــرة  ' 3'
  ة؛من هذه الالئح

 والغازات اليت تنطوي على خطـر إضـايف 3-2ال تستخدم الغازات يف الشعبة   )ب(  
  . كمواد دافعة يف مادة كيميائية حتت الضغط5.1يبلغ 

حيثمــا كانـــت املكونــات الـــسائلة أو الـــصلبة مــصنفة بوصـــفها بــضائع خطـــرة مـــن   )ج(  
، ’3’ أو ’2’  ة التعبئـة ضـمن جمموعـ8، أو الرتبـة ’3’ أو ’2’ ضمن جمموعـة التعبئـة 1- 6الشعبة 

، وخيـصص رقـم 8 أو الرتبـة 1- 6خيصص للمادة الكيميائية حتت الضغط خطر إضايف من الشعبة 
 ضــمن جمموعــة التعبئــة 1- 6وال تــستخدم املكونــات املــصنفة يف الــشعبة . األمــم املتحــدة املناســب

  نقل؛ للنقل مبوجب هذا االسم الرمسي لل’1’ ضمن جمموعة التعبئة 8 أو الرتبة ’1’
وباإلضـافة إىل ذلــك، ال تــستخدم للنقـل مبوجــب هــذا االسـم الرمســي للنقــل املــواد   )د(  

، املتفجـرات؛ 1  الرتبـة: الكيميائية حتت الضغط اليت حتتوي على مكونات تستويف اخلـصائص التاليـة
ـــــشعبة 3أو الرتبـــــة  ـــــسائلة املنزوعـــــة احلـــــساسية؛ أو ال  ، املـــــواد الذاتيـــــة التفاعـــــل1- 4، املتفجـــــرات ال

لالحــــرتاق التلقــــائي؛ أو   ، املــــواد املعرضـــة2- 4واملتفجـــرات الــــصلبة املنزوعـــة احلــــساسية؛ أو الـــشعبة 
ـــة عنـــد تالمـــسها مـــع3- 4الـــشعبة  ـــيت تطلـــق غـــازات هلوب ، املـــواد 1- 5  الـــشعبة  املـــاء؛ أو  ، املـــواد ال
؛ أو الرتبـة ، املـواد املعديـة2- 6  الـشعبة  ؛ أواألكاسـيد الفوقيـة العـضوية، 2- 5الشعبة ؛ أو املؤكِسدة

  ، املواد املشعة؛7
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 9  يف العمـودTP7 أو توجيه النقـل PP86املواد اليت خصص هلا احلكم اخلاص   ( ه(  
، والــيت تتطلــب بالتــايل إزالــة اهلــواء مــن حيــز 2-3 مــن البــضائع اخلطــرة يف الفــصل 11والعمــود 

أرقام األمم املتحدة البخار، ال تستخدم للنقل مبوجب رقم لألمم املتحدة هذا وإمنا تنقل مبوجب 
  .".2-3اخلاصة ا واملدرجة يف قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل 

ينطبــــق هــــذا البنــــد أيــــضاً علــــى البــــضائع اخلطــــرة الــــيت تتجــــاوز الكميــــة احملــــددة يف   363"
غـــري ( مـــن حيـــث وســـائل االحتـــواء 2-3أ بقائمـــة البـــضائع اخلطـــرة الـــواردة يف الفـــصل 7 العمـــود

) 301 مــن هــذه الالئحــة، رهنــاً بــاحلكم اخلــاص 6حتــواء املبينــة يف اجلــزء املركبــات أو وســائل اال
 كجـزء .)خللـدات واملـضاغط، ووحـدات التـسخني، إمثـل املو (اليت تـشكل جـزءاً مـن معـدة أو آلـة 

  :وجيب أن تستويف االشرتاطات التالية. من منوذج تصميمها األصلي
  تصنيع اليت تفرضها السلطة املختصة؛أن تكون وسيلة االحتواء مستوفية الشرتاطات ال  )أ(  
يف وسيلة االحتواء ) مثل وسائل التنفيس(وأن تكون أي صمامات أو فتحات   )ب(  

  اليت حتتوي على بضائع خطرة مغلقة يف أثناء النقل؛
وأن تكون اآللة أو املعدة حمملـة يف اجتـاه مينـع تـسرب البـضائع اخلطـرة عـن غـري   )ج(  

 قـادرة علـى منـع حركـة اآللـة أو املعـدة ملنـع أيـة حركـة أثنـاء النقـل قصد، وأن تكـون مؤمنـة بوسـائل
  من شأا أن تغري اجتاهها أو تسبب عطباً؛

، ينطبق شرط الوسم  لرتاً 450تزيد على   وحيثما كانت لوسيلة االحتواء سعة ال  )د(  
توسـم  لـرت 1  500وأقـل مـن اً  لرت 450، وحيثما كانت السعة أكرب من 2- 2- 5الوارد يف الفقرة 

  ؛2- 2- 5للفقرة اً اآللة أو املعدة على اجلوانب اخلارجية األربعة كلها وفق
 لـرت، توضـع لوحـات 1 500وحيثما كانت لوسيلة االحتواء سعة تزيد على   ( ه(  

- 3- 5  اإلعالن اخلارجي على اآللة أو املعدة على جوانبها اخلارجية األربعة كلهـا وفقـاً للفقـرة
  ؛2- 1- 1

  .1-4-5الوارد يف الفقرة وينطبق الشرط   )و(  
  .".وال تنطبق أي أحكام أخرى من هذه الالئحة  

 إذا كانـت العبـوة، كمـا 4-3ال جيوز نقل هذه السلعة إال مبوجب أحكام الفصل   364"
اجلــزء األول  مـن) د(6هـي مقدمـة للنقــل، قـادرة علــى اجتيـاز االختبـار وفقــاً موعـة االختبــارات 

  .". على حنو ما حتدده السلطة املختصةدليل االختبارات واملعايريمن 
فيمـــا يتعلـــق بـــاألدوات والـــسلع املـــصنعة الـــيت حتتـــوي علـــى زئبـــق، انظـــر رقـــم األمـــم   365"

  .".3506 املتحدة
يف حالــة النقــل الــربي والبحــري، ال ختــضع هلــذه الالئحــة األدوات والــسلع املــصنعة   366"

الـة النقـل اجلـوي، ال ختـضع هلـذه الالئحـة ويف ح.  كغ من الزئبق1اليت حتتوي على ما ال يتجاوز 
  .". كغ من الزئبق15األدوات والسلع املصنعة اليت حتتوي على ما ال يتجاوز 
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  4-3الفصل     

  : ليصبح نصه كما يلي4-3يعدل الفصل   
  4-3الفصل "

  البضائع الخطرة المعبأة بكميات محدودة

 البــضائع اخلطــرة املــصنفة يف يتــضمن هــذا الفــصل األحكــام الواجبــة التطبيــق علــى نقــل  1- 4- 3
 مـــن قائمـــة البـــضائع اخلطـــرة الـــواردة يف أ7وحتـــدد يف العمـــود . كميـــات حمـــدودةبرتـــب معينـــة واملعبـــأة 

تــرد ذلــك   باإلضــافة إىل و .املطبقــة ، بالنــسبة للعبــوة الداخليــة أو الــسلعة، الكميــة احملــدودة2- 3الفــصل 
   .مح به وفقاً هلذا الفصل ال يسبندالعمود بالنسبة لكل هذا  يف "صفر"الكمية 

وال ختــضع الكميــات احملــدودة مــن البــضائع اخلطــرة املعبــأة ــذه الكميــات احملــدودة والــيت   
  :تستويف أحكام هذا الفصل ألي من أحكام هذه الالئحة باستثناء األحكام ذات الصلة التالية

  ؛3-1، و2-1، و1-1اجلزء األول، الفصول   )أ(  
  اجلزء الثاين؛  )ب(  
  ؛3-3، و2-3، و1-3اجلزء الثالث، الفصول   )ج(  
 4-1-1-4، ومـــــن 2-1-1-4، و1-1-1-4اجلـــــزء الرابـــــع، الفقـــــرات   )د(  

  ؛8-1-1-4 إىل
 مـن الفـصل الرابـع 3 يف حالة النقـل اجلـوي، تنطبـق أحكـام إضـافية؛ انظـر اجلـزء :مالحظة  

  ).اإليكاو(ين الدويل من التعليمات الفنية للنقل املأمون للبضائع اخلطرة ملنظمة الطريان املد
  :اجلزء اخلامس  ( ه(  

 ؛4-5، و2-5، و1-5الفصول : يف حالة النقل اجلوي ' 1'

- 1- 2- 5، و3- 2- 1- 5، و2- 1- 1- 5الفقــــرات : يف حالــــة النقــــل البحــــري ' 2'
 ؛4- 5  ، والفصل7

: يف حالـــة النقـــل الـــربي والنقـــل بالـــسكك احلديديـــة وعلـــى اـــاري املائيـــة الداخليـــة '3'
 .2- 4- 5  ، والقسم7- 1- 2- 5، و3- 2- 1- 5، و2- 1- 1- 5  الفقرات

، 2- 1- 2- 6، والفقــرة 4- 1- 6اجلــزء الــسادس، اشــرتاطات الــصنع الــواردة يف   )و(  
  ؛4- 2- 6والقسم 

، 7-1-1-7 باســـــتثناء اجلملـــــة األوىل مـــــن 1-1-7اجلـــــزء الـــــسابع، الفـــــرع   )ز(  
  .2-3-1-7، والقسم الفرعي 4-1-3-1-7 والفقرة
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 الفـصل إال يف عبـوات داخليـة توضـع يف ال تنقل البضائع اخلطرة وفقاً هلـذا  3-4-2
وباإلضـافة إىل ذلـك، تـستوىف بالكامـل . وجيوز استخدام عبـوات وسـيطة. عبوات خارجية مناسبة

واستخدام العبوات . ، جمموعة التوافق قاف4-1 بالنسبة لسلع الشعبة 5-1-4أحكام القسم 
". غرية الـيت حتتـوي علـى غـازاألوعيـة الـص"الداخلية غري ضروري لنقل سـلع مثـل اإليروسـوالت أو 

  . كغ30وجيب أال يتجاوز الوزن اإلمجايل الكلي للعبوة 
تقبــل الــصواين املغلفــة ، جمموعــة التوافــق قــاف، 4- 1باســتثناء ســلع الــشعبة و   3- 4- 3

   2- 1- 1- 4 و1- 1- 1- 4 الـــــيت تـــــستويف االشـــــرتاطات الـــــواردة يف تغليفـــــاً انكماشـــــياً أو متـــــددياً 
 وات خارجيــــــة للــــــسلع أو العبــــــوات الداخليــــــة الــــــيت حتتــــــوي كعبــــــ8- 1- 1- 4 إىل 4- 1- 1- 4و

الـيت    العبوات الداخلية املعرضـة للكـسر أووتوضع. البضائع اخلطرة، اليت تنقل وفقاً هلذا الفصل  على
بالسـتيكية   مـوادمن املصنوعة من الفخار احلجري أو أو يسهل ثقبها كالعبوات الزجاجية أو اخلزفية 

 إىل 4- 1- 1- 4 و2- 1- 1- 4 و1- 1- 1- 4يطة تستويف أحكام وسعبوات داخلية يف معينة، 
وجيــب أال يتجــاوز . 4- 1- 6 وتــصمم حبيــث تــستويف اشــرتاطات الــصنع الــواردة يف 8- 1- 1- 4

  . كغ20الوزن الكلي للعبوة 
، املعبـــأة يف عبـــوات ’2’ وجمموعـــة التعبئـــة 8تعبــأ البـــضائع الـــسائلة املـــصنفة يف الرتبــة   4- 4- 3

  .زف أو الفخار احلجري، يف عبوة وسطية صلبة ومتوافقةداخلية من الزجاج أو اخل
  )حتذفان(  6-4-3 و3-4-5
الطـرود الـيت حتتـوي علـى  على  جيب أن توضعباستثناء حالة النقل اجلوي،   3-4-7

  :مة املبينة أدناهكميات حمدودة من البضائع اخلطرة العال

للطقـــس اخلـــارجي وجيــب أن تكـــون العالمـــة ظـــاهرة للعيـــان، ومقــروءة وتتحمـــل التعـــرض   
  .بدون خفض كبري يف فعاليتها

ويكــون اجلــزء . ويكــون اجلــزءان العلــوي والــسفلي واخلــط احملــيط بالعالمــة بــاللون األســود  
 مــــم 100وتكــــون األبعــــاد الــــدنيا . األوســــط بــــاللون األبــــيض أو خبلفيــــة مغــــايرة بــــصورة مناســــبة

كـــن خفـــض األبعـــاد إذا ومي.  مـــم2مـــم، ويكـــون العـــرض األدىن للخـــط املكـــون للمربـــع  100 ×
 مم، شريطة أن تظل العالمة ظاهرة 50×  مم 50تطلب حجم الطرد ذلك، على أال تقل عن 

  .للعيان
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توضــع العالمـــة املبينـــة أدنــاه علـــى الطـــرود الـــيت حتتــوي علـــى بـــضائع خطـــرة   3-4-8
للنقـل املـأمون ، الفصل الرابع مـن التعليمـات الفنيـة 3مبا يتوافق مع أحكام اجلزء اً املقرر نقلها جو 

  ):االيكاو(للبضائع اخلطرة ملنظمة الطريان املدين الدويل 

وجيــب أن تكـــون العالمـــة ظـــاهرة للعيـــان، ومقــروءة وتتحمـــل التعـــرض للطقـــس اخلـــارجي   
 ويكــون اجلــزآن العلــوي والــسفلي واخلــط احملــيط بالعالمــة بــاللون .بــدون خفــض كبــري يف فعاليتهــا

وتكــون األبعــاد . ون األبــيض أو خبلفيــة مغــايرة بــصورة مناســبةويكــون اجلــزء األوســط بــالل. األســود
ويوضع الرمـز .  مم2ويكون العرض األدىن للخط املكون للمربع .  مم100×  مم 100الدنيا 

"Y " وميكـن خفــض األبعـاد إذا تطلــب حجــم . للعيــاناً يف وسـط العالمــة، وجيـب أن يكــون ظـاهر
  .ريطة أن تظل العالمة ظاهرة للعيان مم، ش50×  مم 50الطرد ذلك، على أال تقل عن 

تعتـــرب الطـــرود الـــيت حتتـــوي علـــى بـــضائع خطـــرة وحتمـــل العالمـــة املبينـــة يف   3-4-9
 مــــــن هــــــذا الفــــــصل 4-4-3 إىل 1-4-3 قــــــد اســــــتوفت أحكــــــام األقــــــسام 8-4-3 الفقــــــرة

  .7-4-3بينة يف الفقرة حتتاج إىل وضع العالمة امل وال
  )حتذف(  3-4-10
رود الــيت حتتــوي علــى بــضائع خطــرة بكميــات حمــدودة يف عنــدما توضــع الطــ  11- 4- 3

، مبوجـــب هـــذا الفـــصل املطلوبـــة العالمـــةو " OVERPACK" عبـــارة عبـــوة جامعـــة، يوضـــع علـــى الطـــرد
. تكـــن العالمـــات املمثلـــة جلميـــع البـــضائع اخلطـــرة الـــيت حتتويهـــا العبـــوة اجلامعـــة ظـــاهرة للعيـــان  مل  مـــا

 إال إذا كانــت 1- 2- 1- 5حكــام األخــرى الــواردة يف وباســتثناء حالــة النقــل اجلــوي، ال تنطبــق األ
يـتم ذلـك إال فيمـا   البضائع اخلطرة األخرى غري املعبأة بكميـات حمـدودة معبـأة يف العبـوة اجلامعـة وال

  "..يتصل ذه البضائع اخلطرة األخرى

  5-3الفصل     

  : ويكون نصه كما يلي4-1-5-3يدرج القسم الفرعي اجلديد   3-5-1
، E1ضع الكميـــات املـــستثناة مـــن البـــضائع اخلطـــرة املـــصنفة بـــالرموز ال ختـــ  3-5-1-4"
  : هلذه الالئحة شريطة أنE5 ، وE4، وE2و

Y 
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مــل   1   يكــون احلــد األقــصى الــصايف لكميــة املــواد يف كــل عبــوة داخليــة حمــدودة ب  )أ(  
   غم من املواد الصلبة؛1من السوائل والغازات و

 أن العبــوة الوســيطة ليــست مطلوبــة  باســتثناء2-5-3وتــستوىف أحكــام الفقــرة   )ب(  
ميكـن  إذا كانت العبوات الداخلية معبأة تعبئة مأمونة يف عبوة خارجية ذات مواد توسيد حبيث ال

أن تتعــرض، يف ظــروف النقــل العاديــة، للكــسر أو الثقــب أو تــسرب حمتوياــا؛ وبالنــسبة للبــضائع 
كفـي المتـصاص كامـل حمتويـات العبـوة اخلطرة السائلة، حتتوي العبوة اخلارجيـة علـى مـادة ماصـة ت

  الداخلية؛
  ؛3-5-3وتستوىف لألحكام الواردة يف   )ج(  
وال يتجاوز احلد األقـصى الـصايف لكميـة البـضائع اخلطـرة يف كـل عبـوة خارجيـة   )د(  

  .". مل من السوائل والغازات100 غم من املواد الصلبة أو 100

  التذييل باء    

  ".متفجرة"، حتذف كلمة "ساسية للغايةسلع متفجرة قليلة احل"يف تعريف   
مــــــسدسات "بعــــــد عبــــــارة " أو األدوات،"تــــــدرج عبــــــارة " طلقــــــات خلبيــــــة"يف تعريــــــف   

  ".االنطالق،
  :بالتعريف التايل" مادة تفجري صاعقة قليلة احلساسية للغاية"يستعاض عن تعريف   
  مادة تفجري صاعقة قليلة احلساسية للغاية"  
جارب أا عدمية احلساسية إىل حـد جيعـل انفجارهـا العرضـي مادة أظهرت عن طريق الت  

  "..أمراً بعيد االحتمال متاماً 
  :يدرج التعريف اجلديد التايل  
  عنصر تفجريي إضايف، معزول"  
هـو جهــاز صـغري يـؤدي عـن طريـق التفجـري عمليــة " العنـصر التفجـريي اإلضـايف املعـزول"  

وال يــسبب تــشغيل العنــصر أي . لتفجــري الرئيــسيةتتــصل بتــشغيل الــسلعة، غــري مــا تؤديــه أمحاهلــا ا
  "..تفاعل يف األمحال التفجري الرئيسية داخل السلعة

  1-4الفصل     

  : ويكون نصها كما يلي16-1-1-4تدرج الفقرة اجلديدة   
  "..حيثما استخدم اجلليد كمادة تربيد، جيب أال يؤثر على سالمة العبوة  16- 1- 1- 4"

  . لذلك تبعاً 17-1-1-4 و16-1-1-4متني إعادة ترقيم الفقرتني القائ  
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  : ويكون نصها كما يلي19-1-1-4تدرج الفقرة اجلديدة   
  استخدام أوعية الضغط ألغراض اإلنقاذ  4-1-1-19"
يف حالـــــة أوعيـــــة الـــــضغط التالفـــــة أو املعيبـــــة أو املـــــسربة أو غـــــري املـــــستوفية   4-1-1-19-1

  .3-2-6للفقرة اً فقللشروط، جيوز استخدام أوعية ضغط ألغراض اإلنقاذ و 
- 5   للفقــرة جيــوز اسـتخدام أوعيــة الـضغط ألغــراض اإلنقـاذ كعبــوة جامعـة وفقــاً  :مالحظـة  

 مـن  بـدالً 1- 2- 1- 5للفقـرة اً  ولدى استخدام العبوة اجلامعـة، جيـب وضـع العالمـات وفقـ.2- 1
  .3- 1- 2- 5الفقرة 

 توضـــع أوعيـــة الـــضغط يف أوعيـــة ضـــغط ألغـــراض اإلنقـــاذ ذات حجـــم  2- 19- 1- 1- 4
وال جيوز وضع أكثر من وعاء ضغط واحد يف نفس وعاء الضغط ألغراض اإلنقـاذ . مناسب

- 4  انظر الفقرة(تتفاعل بصورة خطرية فيما بينها   إال إذا كانت احملتويات معروفة وكانت ال
وتتخــذ تــدابري ملنــع حتــرك أوعيــة الــضغط داخــل أوعيــة الــضغط ألغــراض اإلنقــاذ، ). 6- 1- 1

  .لتأمني أو التوسيدمثل وضع احلواجز أو ا
  :ال جيوز وضع وعاء ضغط يف وعاء ضغط ألغراض اإلنقاذ إال إذا  4-1-1-19-3

 وكانـــت 5-3-2-6كـــان وعـــاء الـــضغط ألغـــراض اإلنقـــاذ متفقـــاً مـــع الفقـــرة   )أ(  
  نسخة من شهادة االعتماد متاحة؛

، وكانت أجزاء وعاء الضغط ألغراض اإلنقاذ املالمـسة للبـضائع اخلطـرة مباشـرة  )ب(  
تـسبب  أو املرجح أن تكون مالمسة هلا مباشرة، ال تتأثر أو تضعف بـسبب البـضائع اخلطـرة، وال

  ؛)مثل حفز عملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع اخلطرة(تأثرياً خطرياً 
وكانـــت حمتويـــات وعـــاء الـــضغط احملتـــوى حمـــدودة مـــن حيـــث الـــضغط واحلجـــم   )ج(  

يتجـاوز الـضغط يف  يف وعاء ضغط ألغراض اإلنقـاذ الحبيث إذا ما جرى تفريغ محولتها بالكامل 
س اختبـــار الـــضغط اخلـــاص بوعـــاء الـــضغط ألغـــراض  °65عـــاء الـــضغط ألغـــراض اإلنقـــاذ عنـــد و 

ويؤخــذ يف ). 1-4-1-4يف الفقــرة ) P200) 3بالنــسبة للغــازات، انظــر توجيــه التعبئــة (اإلنقــاذ 
معـــدات اض اإلنقــاذ عـــن طريــق أي االعتبــار اخنفـــاض ســعة امليـــاه املــستعملة لوعـــاء الــضغط ألغـــر 

  .وتوسيد مثالً حمتواة 
االسـم الرمسـي تطبق على وعاء الضغط ألغراض اإلنقاذ املـستخدمة للنقـل   4-1-1-19-4

والعالمــات املطلوبــة ") UN"احلرفــان " (األمــم املتحــدة"ورقــم األمــم املتحــدة املــسبوق بعبــارة للنقــل 
  .اخلطرة داخل أوعية الضغط احملتواة املنطبقة على البضائع 2-5للتعبئة يف الفصل 

اً بـــصرياً تنظـــف أوعيـــة الـــضغط ألغـــراض اإلنقـــاذ وتغـــسل وتفحـــص فحـــص  4-1-1-19-5
-6 للفقـرةاً وجيـري فحـصها واختبارهـا بـصورة دوريـة وفقـ. الداخل واخلارج بعد كل اسـتخدام من
  ".. مرة واحدة على األقل كل مخس سنوات2-1-6
4-1-4-1  
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P001   اسطوانات"  ، تعدل بنود ال"العبوات اخلارجية"، حتت " اجلامعةالعبوات"يف حالة "
  ):الكتلة الصافية دون تغيري/تظل قيم السعة القصوى(ليصبح نصها كما يلي 

  )1A1 ،1A2(فوالذ 
  )1B1، 1B2 (ألومنيوم

  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
  )1H1 ،1H2(بالستيك 

 (1D)خشب رقائقي 

 (1G) كرتون ليفي

P001   ألومنيوم "، بعد "صناديق"، "العبوات اخلارجية"، حتت "العبوات اجلامعة"ويف حالة
(4B)"يدرج الصف التايل ،:  

  كغ400  كغ400  كغ250  (4N)معدن آخر 

P001   تنكــات"  ، تعــدل بنــود ال"العبــوات اخلارجيــة"، حتــت "العبــوات اجلامعــة"يف حالــة "
  ):صافية دون تغيريالكتلة ال/تظل قيم السعة القصوى(ليصبح نصها كما يلي 

  )3A1 ،3A2(فوالذ 
  )3B1، 3B2 (ألومنيوم

  )3H1 ،3H2(بالستيك 
P002   اسطوانات"  ، تعدل بنود ال"العبوات اخلارجية"، حتت "العبوات اجلامعة"يف حالة "

  ):تظل قيم السعة القصوى الصافية دون تغيري(ليصبح نصها كما يلي 
  )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
  )1H1 ،1H2(بالستيك 

 (1D)خشب رقائقي 

 (1G) كرتون ليفي

P002   ألومنيوم "، وبعد "صناديق"، "العبوات اخلارجية"، حتت "العبوات اجلامعة"يف حالة
(4B)" ،يدرج الصف التايل:  
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  كغ400  كغ400  كغ400  (4N)معدن آخر 

P002   تنكــات"  ، تعــدل بنــود ال"العبــوات اخلارجيــة"، حتــت "العبــوات اجلامعــة"يف حالــة "
  ):الكتلة الصافية دون تغيري/تظل قيم السعة القصوى(ليصبح نصها كما يلي 

  )3A1 ،3A2(فوالذ 
  )3B1، 3B2 (ألومنيوم

  )3H1 ،3H2(بالستيك 

P002   ألومنيوم "، وبعد "صناديق"، "العبوات املفردة"يف حالة(4B)
  :يدرج الصف التايل، ")ه(

4N)(دن آخر مع
  كغ400  كغ400 غري مسموح به  ( ه(

P002   يف احلكــم اخلــاص املتعلــق بالتعبئــةPP85يف : "، يف النهايــة، تــضاف اجلملــة التاليــة
  ".حالة النقل البحري، ال يسمح باألكياس كعبوة مفردة

P003   يف احلكــــم اخلــــاص املتعلــــق بالتعبئــــةPP17 رقمــــي األمــــم "، يــــستعاض عــــن عبــــارة
وحيذف احلكم اخلاص املتعلـق ". 2037رقم األمم املتحدة "بعبارة " 2037 و1950 املتحدة
  .PP90ويدرج احلكم اخلاص املتعلق بالتعبئة اجلديد التايل . PP87بالتعبئة 

  "PP90  ُحمكمـــة ، تـــستخدم بطانـــات داخليـــة 3506فيمـــا يتعلـــق بـــرقم األمـــم املتحـــدة
سرب ومقاومــة للثقــب وغــري منفــذة للزئبــق أو أكيــاس مــصنوعة مــن مــادة متينــة مانعــة للتــاإلغــالق 

ويف حالــة النقــل اجلــوي، . مـن أجــل منــع ارتـشاح املــادة مــن العبــوة بـصرف النظــر عــن وضــع العبـوة
  ".جيوز تطبيق اشرتاطات إضافية

P004  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P004  توجيه التعبئة  P004  

  .3479 و3478 و3477 و3476 و3473ينطبق هذا التوجيه على أرقام األمم املتحدة 
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  :يرخص بالعبوات التالية
- 4 و 2- 1- 1- 4 و1- 1- 1- 4يف حالــة خــراطيش اخلاليــا الوقوديــة، شــريطة اســتيفاء األحكــام الــواردة يف  )1(

 :3- 1- 4 و6- 1- 1- 4و 3- 1- 1

  ؛)  1A2  ،  1B2  ،  1N2  ،  1H2  ،  1D  ،  1G   (اسطوانات  
  ؛)4H2 أو 4H1 أو 4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2    أو  4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (صناديق   
  ).3H2 أو 3B2 أو 3A2(تنكات   
  .’2’ العبوات مطابقة ملستوى أداء جمموعة التعبئة تكون  

-4   يف حالة خـراطيش اخلاليـا الوقوديـة املعبـأة مـع معـدات، العبـوات اخلارجيـة القويـة الـيت تـستويف األحكـام العامـة )2(
 .3-1-4، و6-1-1-4و ،2-1-1-4و ،1-1-1

وعنـــدما تكـــون خـــراطيش اخلاليـــا الوقوديـــة معبـــأة مـــع معـــدات، جيـــب تعبئتهـــا يف عبـــوات داخليـــة أو وضـــعها يف عبـــوات   
محايًة خلراطيش اخلاليا الوقودية من العطب الذي ميكن أن تـسببه احلركـة أو ) فواصل(خارجية مع مادة توسيد أو فاصل 

  .وضع احملتويات يف عبوة خارجية
  .جيب تأمني املعدة ضد احلركة داخل العبوة اخلارجيةو   
اجلهـــاز الـــذي يـــستلزم خـــراطيش اخلاليـــا الوقوديـــة الـــيت تعبـــأ معـــه " معـــدة"وألغـــراض توجيـــه التعبئـــة هـــذا، تعـــين كلمـــة   

  .لتشغيله
- 4   الفقــرات عبــوات خارجيــة قويــة تــستويف أحكــام: وفيمــا يتعلــق خبــراطيش اخلاليــا الوقوديــة املركبــة يف املعــدة ) 3(

  .3- 1- 4، و6- 1- 1- 4، و2- 1- 1- 4و ،1- 1- 1
ويف حالـــة . الـــيت حتتـــوي علـــى خـــراطيش خاليـــا وقوديـــة جيـــوز نقلهـــا غـــري معبـــأة) 8- 3- 1- 4انظـــر (املعـــدات املتينـــة الـــضخمة   

خــراطيش اخلاليــا الوقوديــة املركبــة يف املعــدة، جيــب أن حتمــى املنظومــة بكاملهــا مــن حــدوث قــصر دارة كهربيــة ومــن التــشغيل غــري 
  .قصودامل

P010   العبوات اخلارجية"، حتت "العبوات اجلامعة"يف حالة:"  
  ؛"1A2"قبل الرمز " 1A1"، يدرج الرمز "فوالذ"  ، ويف حالة ال"اسطوانات"حتت  •
  ؛"1H2"قبل الرمز " 1H1"، يدرج الرمز "بالستيك"   ، ويف حالة ال"اسطوانات"حتت  •
P010  يف النهاية، يضاف الصف اجلديد التايل:  

  .6-3-1-4، شريطة استيفاء األحكام العامة للفقرة ة الضغط الفوالذيةأوعي
P110(a)   يدرج الصفان اجلديدان التاليان ويكون نصهما كمـا "العبوات الداخلية"يف حالة ،

  :يلي
  أوعية"

  ".خشب
P110(a)   يـــدرج الـــصف اجلديـــد التـــايل ونـــصه كمـــا "أوعيـــة"، "العبـــوات الوســـيطة"يف حالـــة ،

  ".خشب: "يلي
P110(a)   ليصبح نصها كما يلي" اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت:  
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  )1A1 ،1A2(فوالذ 
  )1N1 ،1N2(  غري الفوالذ أو األلومنيوممعدن آخر
  )1H1 ،1H2(بالستيك 

P111   يدرج صفان جديدان يكون نصهما كما يلي"العبوات الداخلية"يف حالة ،:  
  أوعية"

  ".خشب
P111   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صـــناديق"، "العبـــوات اخلارجيـــة"ويف حالـــةB"( يـــدرج صـــف ،

  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي
P111   ليصبح نصها كما يلي" اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت:  

  )1A1 ،1A2(فوالذ 
  )1B1، 1B2 (ألومنيوم

  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
  (1D)خشب رقائقي 

 (1G) يكرتون ليف

 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P112(a)   يــدرج ســطر جديــد يكــون نــصه كمــا يلــي"أوعيــة"، "العبــوات الداخليــة"يف حالــة ، :
  ".خشب"

P112(a)   يــدرج صــف جديــد يكــون نــصه كمــا يلــي"أوعيــة"، "العبــوات الوســيطة"يف حالــة ، :
  ".خشب"

P112(a)   4(ألومنيـــوم "، بعـــد :صــــناديق"، "العبـــوات اخلارجيـــة"يف حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي

P112(a)   ليصبح نصها كما يلي" اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت:  
  )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

  (1D)خشب رقائقي 
 (1G) كرتون ليفي



ST/SG/AC.10/38/Add.1 

29 GE.11-21068 

 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P112(b)  4(ألومنيـــوم "، بعـــد :صــــناديق"، "العبـــوات اخلارجيـــة"ة يف حالـــB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي

، )"1B2(ألومنيـوم بغطـاء قابـل للنـزع "، بعـد "اسـطوانات"، "العبوات اخلارجيـة"يف حالة   
  )".1N2(معدن آخر بغطاء قابل للنزع "تدرج عبارة 

P112(b)   ليصبح نصها كما يلي" اسطوانات"، "وات اخلارجيةالعب"تعدل البنود حتت:  
  )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

  (1D)خشب رقائقي 
 (1G) كرتون ليفي

 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P112(c)   يـدرج صـف جديـد يكـون نـصه كمـا يلـي"أوعيـة"، "العبوات الوسيطة"يف حالة ، :
  ".خشب"

P112(c)  4(فـوالذ "، بعد "صناديق"، "العبوات اخلارجية"ة يف حالA"( يـدرج صـف جديـد ،
  )".4N(معدن آخر غري الفوالذ أو األلومنيوم : "يكون نصه كما يلي

P112(c)   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت ،:  
  )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

  (1D)خشب رقائقي 
 (1G) كرتون ليفي

 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P113   4(فـوالذ "، بعد "صناديق"، "العبوات اخلارجية"يف حالةA"( يـدرج صـف جديـد ،
  )".4N(معدن آخر غري الفوالذ أو األلومنيوم : "يكون نصه كما يلي

P113   كما يلي، ليصبح نصها"اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت :  
    )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
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  (1D)خشب رقائقي 
 (1G) كرتون ليفي

 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P114(a)   يـدرج سـطر جديـد يكـون نـصه كمـا يلـي"أوعيـة"، "العبوات الداخليـة"يف حالة ، :
  ".خشب"

P114(a)   ديدان يكون نصهما كما يلي، يدرج سطران ج"العبوات الوسيطة"يف حالة:  
  حواجز فاصلة"

  ".خشب
P114(a)   4(فــوالذ "، بعــد "صــناديق"، "العبــوات اخلارجيــة"يف حالــةA"( يــدرج صــف جديــد ،

  )".4N(معدن آخر غري الفوالذ أو األلومنيوم : "يكون نصه كما يلي
P114(a)   ي، ليصبح نصها كما يل"اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت:  
    )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
 (1G) كرتون ليفي

 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P114(a)   يف األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئةPP43 1"، يستعاض عن الرمـزينA2 1 أوB2 "
  ".1N2 أو 1B2 أو 1A2"بالرموز 

P114(b)  يـدرج سـطر جديـد يكـون نـصه كمـا يلـي، "أوعيـة"، "العبوات الداخليـة"يف حالة :
  ".خشب"

P114(b)   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت ،:  
    )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بالستيك 
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P114(b)   املتعلقة بالتعبئة يف األحكام اخلاصةPP52 1"، يستعاض عن الرمـزينA2 1 أوB2 "
  ".1N2 أو 1B2 أو 1A2"بالرموز 

P115  يــدرج ســطر جديــد يكــون نــصه كمــا يلــي"أوعيــة"، "العبــوات الداخليــة"يف حالــة ، :
  ".خشب"

P115   يدرج صفان جديدان يكون نصهما كما يلي"العبوات الوسيطة"يف حالة ،:  
  أوعية"

  ".خشب
P115  ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات اخلارجية" البنود حتت تعدل ،:  

  )1A1 ،1A2(فوالذ 
  )1B1، 1B2 (ألومنيوم

  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
 (1D)خشب رقائقي 

 (1G) كرتون ليفي

 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P115   يف األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئةPP60 بـل  ألومنيـوم بغطـاء قااسـطوانات"، بعـد
 مــن معــدن آخــر غــري الفــوالذ أو األلومنيــوم بغطــاء قابــل اســطواناتو "، تــدرج عبــارة )"1B2(للنـزع 
  )".1N2(للنزع 
P116   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صـــناديق"، "العبـــوات اخلارجيـــة"ويف حالـــةB"( يـــدرج صـــف ،

  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي
P116   ليصبح نصها كما يلي" تنكات"و" اسطوانات"العبوات اخلارجية، "تعدل البنود حتت:  

  اسطوانات
  )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
 (1G) كرتون ليفي

  )1H1 ،1H2(بالستيك 
 (1D)خشب رقائقي 

  تنكات
    )3A1 ،3A2(فوالذ 
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 )3H1 ،3H2(بالستيك 

P130   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات اخلارجيـــة"يف حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي

P130   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت ،:  
  )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

 (1G) كرتون ليفي

 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P131  4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات اخلارجيـــة"يف حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي

P131   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت ،:  
  )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P132(a)   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات اخلارجيـــة"يف حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي

P132(b)  يــدرج ســطر جديــد يكــون نــصه كمــا يلــي"أوعيــة"، "يف حالــة العبــوات الداخليــة ، :
  ".خشب"

P132(b)   4(ألومنيــــوم "، بعــــد "صــــناديق"، "عبــــوات اخلارجيــــةال"يف حالــــةB"( تــــدرج عبــــارة ،
  )".4N(معدن آخر "

P133   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات اخلارجيـــة"يف حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي
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P134   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات اخلارجيـــة"يف حالـــةB"(صــــف ، يـــدرج 
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي

P134   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت ،:  
  )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P135   4(ألومنيــــوم "، بعــــد "صــــناديق"، "ارجيــــةالعبــــوات اخل"يف حالــــةB"( تــــدرج عبــــارة ،
  )".4N(معدن آخر "

P135   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت ،:  
  )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P136   4(ألومنيــــوم "، بعــــد "صــــناديق"، "العبــــوات اخلارجيــــة"يف حالــــةB"( تــــدرج عبــــارة ،
  )".4N(معدن آخر "

P136   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت ،:  
  )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بالستيك 
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P137  يــدرج ســطر جديــد يكــون نــصه كمــا يلــي"أوعيــة"، "يف حالــة العبــوات الداخليــة ، :
  ".خشب"

P137   4(ألومنيــــوم "، بعــــد "صــــناديق"، "العبــــوات اخلارجيــــة"يف حالــــةB"( تــــدرج عبــــارة ،
  )".4N(معدن آخر "

P137   كما يلي، ليصبح نصها"اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت :  
    )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

   (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P138   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات اخلارجيـــة"يف حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي

P138  ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"ت تعدل البنود حت ،:  
  )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P139   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات اخلارجيـــة"يف حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "ما يليجديد يكون نصه ك

P139   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت ،:  
  )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

   (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بالستيك 
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P140   جديدان يكون نصهما كما يلي، يدرج سطران"العبوات اخلارجية"يف حالة :  
  أوعية"

  ."خشب
P140   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات اخلارجيـــة"يف حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،

  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي
P140   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت ،:  

  )1A1 ،1A2(فوالذ 
  )1B1، 1B2 (ألومنيوم

  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P141   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات اخلارجيـــة"يف حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي
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P141   نصها كما يلي، ليصبح "اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت:  
    )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
  )1H1 ،1H2(بالستيك 

P142   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات اخلارجيـــة"يف حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي

P142   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"د حتت تعدل البنو ،:  
  )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P143   يــدرج ســطر جديــد يكــون نــصه كمــا يلــي"أوعيــة"، "العبــوات الداخليــة"يف حالــة ، :
  ".خشب"

P143   4(ألومنيــــوم "، بعــــد "صــــناديق"، "العبــــوات اخلارجيــــة"يف حالــــةB"( تــــدرج عبــــارة ،
  )".4N(معدن آخر "

P143   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت ،:  
  )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بالستيك 
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P144  يــدرج ســطر جديــد يكــون نــصه كمــا يلــي"أوعيــة"، "يف حالــة العبــوات الداخليــة ، :
  ".خشب"

P144   4(ألومنيــــوم "، بعــــد "صــــناديق"، "العبــــوات اخلارجيــــة"يف حالــــةB"( تــــدرج عبــــارة ،
  )".4N(معدن آخر "

P144   كما يلي، ليصبح نصها  "اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل البنود حتت:  
    )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P200،   األحكــام "مفــاتيح العمــود املعنــون : "يعــدل الــسطر األول الــذي نــصه): 4(الفقــرة
  ".األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة: "ليصبح نصه كما يلي" اخلاصة املتعلقة بالتعبئة

P200،  للغـــازات، انظـــر (التوافـــق املـــادي : "يعـــدل العنـــوان األول الـــذي نـــصه): 4(فقـــرة ال
" ISO 11114-2:2000 وISO 11114-1:1997معيــــاري املنظمــــة الدوليــــة لتوحيــــد املقــــاييس، رقــــم 

  ".التوافق املادي: "ليصبح نصه كما يلي
P200،   تعدل الفقرة الفرعية ): 4(الفقرةaليصبح نصها كما يلي :  

"a:  تخدم أوعية الضغط املصنوعة من سبائك األلومنيومال تس.".  
P200،   تعدل الفقرة الفرعية ): 4(الفقرةdليصبح نصها كما يلي :  

"d:   عند استخدام أوعية الـضغط الفوالذيـة، ال يـسمح إال باألوعيـة الـيت حتمـل العالمـة
"H" ع (4-7-2-2-6، وفقاً للفقرة."(  

P200،  ــــــــــام األمــــــــــم  :2اجلدول ــــــــــة أرق ، 1741و، 1076و، 1008 املتحــــــــــدة يف حال
  ".األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة"يف عمود " a"، يدرج احلرف 2418، و2189و، 1859و

P200،  يـــدرج احلـــرف 1052يف حالـــة رقـــم األمـــم املتحـــدة   :3اجلدول ،"a " يف عمـــود
  ".األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة"
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P201  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P201  التعبئةتوجيه   P201  

  .3169 و3168 و3167األمم املتحدة أرقام ينطبق هذا التوجيه على 
  : العبوات التالية باستخدامرخصي
  . السلطة املختصةعتمدهاواالختبار وامللء اليت تالتصنيع  الغاز املضغوط وأوعية الغاز املطابقة الشرتاطات اسطوانات  )1(
  :3-1-4 و1-1-4 األحكام العامة الواردة يف يفاءاستالعبوات اجلامعة التالية بشرط   )2(

  :عبوات خارجية  
  ؛)1G أو 1D أو   1H2   أو   1H1    أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1   (اسطوانات    
  ؛) 4H2 أو 4H1أو   4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (صناديـق     
  .)  3H2   وأ   3H1   وأ   3B2   وأ   3B1   وأ   3A2   وأ   3A1  (تنكات     
  :عبوات داخلية  
 لـرتات 5 أقـصاها وبـسعة حمكمـة اإلغـالق، زجاجية أو معدنيـة داخليةة، عبوات ييف حالة الغازات غري السم  )أ(  

  ؛لكل طرد
 لــرت واحــد أقــصاها كمــة اإلغــالق، وبــسعةزجاجيــة أو معدنيــة حم، عبــوات داخليــة الــسميةيف حالــة الغــازات   )ب(  

  .لكل طرد
  .’3’مستوى أداء جمموعة التعبئة وجيب أن تستويف العبوات   

P203   يكــون نــصها  ) 8(، تــضاف فقـرة جديــدة "اشــرتاطات األوعيــة القرّيـة املغلقــة"حتـت
  :كما يلي

  الفحص الدوري  )8"(
 للفقـرة  الدورية لصمامات تنفـيس الـضغط وفقـاً يتجاوز تواتر الفحوص واالختبارات ال  

  .". فرتة مخس سنوات6-2-1-6-3
P302  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  

P302  توجيه التعبئة  P302  
  .3269ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

  :3-1-4 و1-1-4 األحكام العامة الواردة يف استيفاء التالية شريطة  اجلامعة باستخدام العبواتيرخص
  :عبوات خارجية  
  ؛)1G أو 1D أو   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1   (اسطوانات    
  ؛) 4H2 أو 4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (ق صنادي    
  ؛)  3H2   وأ   3H1   وأ   3B2   وأ   3B1   وأ   3A2   وأ   3A1  (تنكات     
  :عبوات داخلية  

 مليلــرتاً لكــل عبــوة داخليــة إذا كانــت 125) أكــسيد فــوقي عــضوي(تكــون الكميــة القــصوى للمــادة احلــافزة   
  . غرام لكل عبوة داخلية إذا كانت صلبة500سائلة، و

  .تعبأ املادة األساسية واملادة احلافزة بصورة منفصلة يف عبوات داخلية  
  .املكونات يف نفس العبوة اخلارجية شريطة أال تتفاعل تفاعالً خطراً يف حال حدوث تسربجيوز وضع 

  . على املادة األساسية، بتطبيقها3 وفقاً للمعايري اخلاصة بالرتبة ’3’ أو ’2’مستوى أداء جمموعة التعبئة جيب أن تستويف العبوة 
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P400 (2)   4أو "يف اجلملــــــة األوىل، تــــــدرج عبـــــــارةN " 4"بعــــــدB" ويـــــــستعاض عــــــن عبـــــــارة ،
 بعبــــــــــــــــارة )  3B2   أو   3A2  (أو تنكــــــــــــــــات )   1G   أو   1D   أو   1N2   أو   1B2   أو   1A2   (اســــــــــــــــطوانات"
 أو 3A1( أو تنكات )   1G   أو   1D  و  أ  1N2  أو 1N1أو    1B2  أو 1B1أو    1A2   أو 1A1 (اسطوانات"
  3A2    3أوB1  3  أوB2  (."  

P400 (3)   4"يف اجلملـــة األوىل، يـــستعاض عـــن الرمـــزينA 4 أوB " 4"بــــالرموزA 4 أوB 4 أوN" ،
مـصنوعة مـن )   3B2   أو   3A2  (، أو تنكـات )  1N2   أو   1B2   أو   1A2   (اسـطوانات"ويستعاض عـن عبـارة 

)   1N2    أو 1N1أو    1B2  أو  1B1أو    1A2   أو 1A1 (اســطوانات"بعبــارة " أو األملنيــوم أو املعــدنالفــوالذ 
  ".من الفوالذ أو األلومنيوم أو املعدن) 3B2  أو  3B1أو    3A2   أو 3A1(أو تنكات 

P401   ليصبح نصها كما يلي) 2(تعدل الفقرة:  
  :عبوات جامعة  )2("

  :عبوات خارجية  
   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1   (اســــــــطوانات  

  ؛)1G أو 1D أو
  ؛) 4H2   أو4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو   4Nأو     4B   أو   4A  (صناديق   

  .)  3H2   وأ   3H1   وأ   3B2   وأ   3B1   وأ   3A2   وأ   3A1  (تنكات     
  :عبوات داخلية  

 وبـــــسعة مــــزودة بــــسداداتو الزجــــاج أو املعـــــدن أو البالســــتيك مــــصنوعة مــــن     
  .قصوى مقدارها لرت واحد

المتــــصاص حتــــاط كــــل عبــــوة داخليــــة مبــــادة توســــيد وامتــــصاص خاملــــة بكميــــة تكفــــي   
  . بكاملهااحملتويات

  ". كغ30ة جيب أال تتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة خارجي  

P402   ليصبح نصها كما يلي) 2(تعدل الفقرة:  
  :عبوات جامعة  )2("

  :عبوات خارجية  
   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1   (اســــــــطوانات  

  ؛)1G أو 1D أو
  ؛) 4H2   أو4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو   4Nأو     4B   أو   4A  (صناديق   

  .)  3H2   وأ   3H1   وأ   3B2   وأ   3B1   وأ   3A2   وأ   3A1  (تنكات     
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  :عبوات داخلية ذات كتلة صافية قصوى كالتايل  
   كغ10        زجاج    
   كغ15    معدن أو بالستيك    

  .تزود كل عبوة داخلية بسدادات ملولبة  
المتــــصاص ادة توســــيد وامتـــصاص خاملـــة بكميـــة تكفـــي حتـــاط كـــل عبـــوة داخليـــة مبـــ  

  . بكاملهااحملتويات
  ". كغ125جيب أال تتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة خارجية   

P403   اسـطوانات"  ، تعـدل بنـود ال"عبـوات خارجيـة"، حتـت "العبوات اجلامعـة"يف حالة "
  ): تغيريتظل قيم الكتلة الصافية القصوى دون(ليصبح نصها كما يلي 

  )1A1 ،1A2(فوالذ 
  )1B1، 1B2 (ألومنيوم

  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
 )1H1 ،1H2(بالستيك 

 (1D)خشب رقائقي 

 (1G) كرتون ليفي

P403   ألومنيــوم "، بعــد "صــناديق"، "عبــوات خارجيــة"، حتــت "العبــوات اجلامعــة"يف حالــة
)4B"(يدرج الصف التايل ،:  

   كغ400  (4N)معدن آخر 

P403  تنكـــات"  ، تعـــدل بنـــود ال"عبـــوات خارجيـــة"ت ، حتـــ"العبـــوات اجلامعـــة"لـــة يف حا "
  ):تظل قيم الكتلة الصافية القصوى دون تغيري(ليصبح نصها كما يلي 

  )3A1 ،3A2(فوالذ 
  )3B1، 3B2 (ألومنيوم

 )3H1 ،3H2(بالستيك 

P404 (1)   يلـــي ليـــصبح نـــصه كمـــا" العبـــوات اخلارجيـــة"يعـــدل الـــنص بـــني القوســـني يف حالـــة 
"1A1   1   أوA2   1   أوB1   1   أوB2   1   أوN1   1   أوN2   1   أوH1   1   أوH2   1 أوD 4 أوA   4   أوB    4أوN 

  )".4H2 أو    4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو 
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P405 (1)(a)   4أو " تدرج العبارةN " 4"بعد الرمزB."  
P406 (1)   1"، يستعاض عن الرمزين "العبوات اخلارجية"يف حالةH2 3 أوH2 " 1"بالرموزH1 

  ".3H2 أو 3H1 أو 1H2أو 
P406 (2)   4أو " تدرج العبارةN " 4"بعد الرمزB."  

P407  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P407 توجيه التعبئة  P407  

  .2254 و1945 و1944 و1331ينطبق هذا التوجيه على أرقام األمم املتحدة 
  :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الواردة يف استيفاء وات التالية شريطة  باستخدام العبيرخص
  :عبوات خارجية  

  ؛)1G أو 1D أو   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1   (اسطوانات    
  ؛) 4H2 أو 4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (صناديق     
  .)  3H2   وأ   3H1   وأ   3B2   وأ   3B1   وأ   3A2   وأ   3A1  (تنكات     

  :عبوات داخلية  
  . يف ظروف النقل العاديةيعبوات داخلية مغلقة بإحكام ملنع االشتعال العرضجيب تعبة عيدان الثقاب يف     

  الليفــي كــغ باســتثناء الــصناديق املــصنوعة مــن الكرتــون45قــصوى للعبــوات اخلارجيــة  تتجــاوز الكتلــة الــصافية الجيــب أال  
  . كغ30 زتتجاو  جيب أالاليت 

  .’3’مستوى أداء جمموعة التعبئة جيب أن تستويف العبوات   
  :تعلق بالتعبئةي خاص حكم

PP27  ]يظل دون تغيري[  

P408  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P408  توجيه التعبئة  P408  

  .3292نطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة ي
  :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الواردة يف ستيفاء  باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

  : اخلاليايف حالة  )1(
  ؛)1G أو 1D أو   1H2  أو    1N2   أو   1B2   أو   1A2     (اسطوانات    
  ؛) 4H2  أو4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1   أو 4Nأو    4B   أو   4A  (صناديق     
  .)  3H2   وأ   3B2   وأ   3A2    (تنكات     

 فيمـا بـني اخلاليـا وبـني اخلاليـا والـسطوح الداخليـة للعبـوة اخلارجيـة التمـاسّ مادة توسـيد تكفـي ملنـع ال بد من وجود 
  . العبوة اخلارجية أثناء النقلداخلولضمان عدم حدوث أي حركة خطرة للخاليا 

  .’2’وتكون العبوات مطابقة ملستوى أداء جمموعة التعبئة 
مثــل صــناديق الـشحن املغلقــة متامــاً أو املـصنوعة مــن األلــواح ( غـري معبــأة أو يف تغليفــات واقيـة البطاريــاتجيـوز نقــل   )2(

  .معبأة مع البطاريات حتميل أطراف التوصيل ثقل بطاريات أو مواد أخرى وجيب عدم). اخلشبية
  .3-1-1-4وال بد من أن تستويف العبوات اشرتاطات الفقرة   

  :اشتراط إضافي
  .دارةقصر حاالت وعزهلا على حنو حيول دون حدوث الكهربائية،  الدارةقصر البطاريات من  اخلاليا و جيب وقاية  
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P410   اسـطوانات"  ، تعـدل بنـود ال"ات خارجيـةعبـو "، حتـت "العبوات اجلامعـة"يف حالة "
  ):تظل قيم الكتلة الصافية القصوى دون تغيري(ليصبح نصها كما يلي 

  )1A1 ،1A2(فوالذ 
  )1B1، 1B2 (ألومنيوم

  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
 )1H1 ،1H2(بالستيك 

 (1D)خشب رقائقي 

 (1G) كرتون ليفي

P410   لومنيــوم أ"، بعــد "صــناديق"، "عبــوات خارجيــة"، حتــت "العبــوات اجلامعــة"يف حالــة
)4B"(يدرج الصف التايل ،:  

  كغ400  كغ400 (4N)معدن آخر 

P410   ليــصبح " تنكــات"  ، تعــدل بنــود ال"عبــوات خارجيــة"، "العبــوات اجلامعــة"يف حالــة
  ):تظل قيم الكتلة الصافية القصوى دون تغيري(نصها كما يلي 

  )3A1 ،3A2(فوالذ 
  )3B1، 3B2 (ألومنيوم

 )3H1 ،3H2(بالستيك 

P410   ألومنيوم "، بعد "صناديق"، "العبوات املفردة"يف حالة(4B)c"يدرج الصف التايل ،:  
(4N)معدن آخر 

  كغ400  كغ400 )ج(

P411  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P411 توجيه التعبئة  P411 

  .3270ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :3-1-4و 1-1-4األحكام العامة الواردة يف ء ستيفا باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

  ؛)1G أو 1D أو   1H2  أو    1N2   أو   1B2   أو   1A2     (اسطوانات    
  ؛) 4H2  أو4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (صناديق     
  ؛)  3H2   وأ   3B2   وأ   3A2    (تنكات     
  .انتفاء إمكانية حدوث انفجار بسبب زيادة الضغط الداخلييطة شر   
  . كغ30وال تتجاوز الكتلة الصافية القصوى   
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P500  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P500 توجيه التعبئة  P500 

  .3356ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :3-1-4 و1-1-4مة الواردة يف ء األحكام العاستيفا باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

  ؛)1G أو 1D أو   1H2  أو    1N2   أو   1B2   أو   1A2     (اسطوانات    
  ؛) 4H2 أو 4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (صناديق     
  .)  3H2   وأ   3B2   وأ   3A2    (تنكات     

  .’2’مستوى أداء جمموعة التعبئة  العبوات تستويف
  :أحد املولدات يف الطردُيشّغل  االشرتاطات التالية عندما يستويفيف طرد ) املولدات(ينقل املولد 

    تشَغل املولدات األخرى املوجودة يف الطرد؛أال  )أ(  
   تكون مادة التعبئة غري قابلة لالشعال؛وأن   )ب(  
  .س100ºي للطرد املستكمل  تتجاوز حرارة السطح اخلارجوأال  )ج(  

P501  4أو "، تــــدرج عبــــارة )1(، "العبــــوات اجلامعــــة"  يف الــــنص املتعلــــق بN " بعــــد الرمــــز
"4B" 1   (اســـطوانات"، ويـــستعاض عـــن عبــــارةA2   1   أوB2   1   أوN2    1أوH2  1  أوD     ( أو تنكــــات
)  3A2   3   أوB2   3 أوH2( اسطوانات" بعبارة) 1A1 1   أوA2    1أوB1  1  أوB2    1أوN1  1  أوN2     أو

1H1  1أوH2  1  أوD     ( أو تنكات)3A1 3   أوA2    3أوB1  3  أوB2  3 أوH1 3 أوH2 (."  
P502   ليصبح نصها كما يلي" اسطوانات"، "عبوات خارجية"تعدل البنود حتت:  
  )1A1 ،1A2(فوالذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)قائقي خشب ر 

 (1G) كرتون ليفي

 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P502   4(ألومنيوم "، بعد "صناديق"، "العبوات اجلامعة"يف حالةB"(يدرج الصف التايل ،:  

  كغ125  (4N)معدن آخر 
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P503   ليصبح نصها كما يلي" اسطوانات"، "عبوات خارجية"تعدل البنود حتت:  

  )1A1 ،1A2(فوالذ 
  )1B1، 1B2 (ألومنيوم

  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
 (1D)خشب رقائقي 

 (1G) كرتون ليفي

 )1H1 ،1H2(بالستيك 

P503   4(ألومنيوم "، بعد "صناديق"، "العبوات اجلامعة"يف حالةB"(يدرج الصف التايل ،:  

  كغ125 (4N)معدن آخر 

P504  يعـــدل الـــنص بـــني القوســـني )2(و) 1(، "العبـــوات اجلامعـــة"  يف الـــنص املتعلـــق ب ،
 1D أو   1H2   أو   1H1   أو   1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1: "ليــــــصبح كمــــــا يلـــــــي

  )".4H2 أو 4G أو    4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4Aأو  1G أو
P504  القوســـني ليـــصبح  ، يعـــدل الـــنص بـــني )4(، "العبـــوات اجلامعـــة"  يف الـــنص املتعلـــق ب

 أو   4A أو 1D أو   1H2   أو   1H1   أو   1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1: "كمــا يلــي
  4B    4أوN  4  أوC1   4   أوC2   4   أوD    4أوH2."  

P520 (1)   4أو "تدرج عبـارةN " 4"بعـدB" 1   (اسـطوانات"، ويـستعاض عـن عبـارةA2  1   وB2   
ـــارة )3H2 و  3B2   و  3A2  (أو تنكـــات ) 1D  و1H2 و 1G  و أو 1B1 و  1A2   و1A1 (اســـطوانات " بعب
  1B2  1   وG 1 وH11 وH21   وD    ( أو تنكات)3A13   وA2  3 وB13   وB2  3 وH13 وH2(."  

P600   1: "ليــصبح كمــا يلـــي" العبــوات اخلارجيــة"يعــدل الــنص بــني القوســني بعــدA1   أو 
  1A2   1   أوB1   1   أوB2   1   أوN1   1   أوN2   1   أوH1   1   أوH2   1 أوD 1 أوG 4 أوA   4   أوB    4أوN 

  ".4H2 أو 4G أو 4Fأو    4D   أو   4C2   أو   4C1  أو 
P601 (1) ،"1  "يـستعاض عـن الرمـوز  "النقطة األخـريةA2   1   أوB2   1   أوN2    1  أوH2 " 1"بـالرموزA1   أو 

  1A2   1   أوB1   1   أوB2   1   أوN1   1   أوN2   1   أوH1   1   أوH2" 4أو "، وتدرج العبارةN "4"  بعدB."  
P601 (2)   1  "يــــستعاض عــــن الرمــــوزA2   1   أوB2   1   أوN2    1  أوH2 " 1"بــــالرموزA1   1   أوA2   أو 

  1B1   1   أوB2   1   أوN1   1   أوN2   1   أوH1   1   أوH2" 4أو "، وتدرج العبارةN " 4"بعدB."  
P601 (3)   ــــــة"بعــــــد ــــــارة "عبــــــوات خارجي  مــــــن الفــــــوالذ أو اســــــطوانات"، يــــــستعاض عــــــن عب

 من الفـوالذ أو البالسـتيك اسطوانات"، بعبارة )1H2 أو 1A2(البالستيك، ذات رأس قابلة للنزع 
)1A1   1   أوA2    1  أوH1   1   أوH2."(  
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P602 (1) ،1  "يـستعاض عـن الرمـوز النقطـة األخـريةA2   1   أوB2   1   أوN2   1   أوH2   " 1"بـالرموزA1   أو 
  1A2   1   أوB1   1   أوB2   1   أوN1   1   أوN2   1   أوH1   1   أوH2" 4أو "، وتدرج العبارةN " 4"بعدB."  

P602 (2)   1"يـــستعاض عـــن الرمـــوزA2   1   أوB2   1   أوN2   1   أوH2   " 1"بـــالرموزA1   1   أوA2   أو 
  1B1   1   أوB2   1   أوN1   1   أوN2   1   أوH1   1   أوH2" 4أو "، وتدرج العبارةN " 4"بعدB."  

P620  ليصبح نصها كما يلي-  قبل االشرتاطات اإلضافية - ) ب(تعدل الفقرة الفرعية األوىل :  
  : صلبةعبوة خارجية   )ب("

   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1   (اســــــــــطوانات  
  ؛)1G أو 1D أو

  ؛) 4H2   أو4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو   4Nأو     4B   أو   4A  (ق صنادي  
  .)  3H2   وأ   3H1   وأ   3B2   وأ   3B1   وأ   3A2   وأ   3A1  (تنكات     
  ".. مم100 عن احلد األدىن لبعدها اخلارجي جيب أال يقل  

P621  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P621 توجيه التعبئة  P621  

  .3291ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
-4 اء مـا ورد يفباسـتثن، 3-1-4 و1-1-4 اسـتيفاء األحكـام العامـة الـواردة يف شـريطةالعبـوات التاليـة استخدام  بيرخص

1-1-15:  
  :بقدرة العبوة على االحتفاظ بالسوائلرهناً رهناً بتوافر مادة ماصة تكفي المتصاص جممل كمية السائل املوجودة و   )1(

  ؛)1G أو 1D أو   1H2  أو    1N2   أو   1B2   أو   1A2     (اسطوانات    
  ؛) 4H2 أو 4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D  أو    4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (صناديق     
  .)  3H2   وأ   3B2   وأ   3A2    (تنكات     
  . للمواد الصلبة’2’مستوى أداء جمموعة التعبئة جيب أن تستويف العبوات   

  :يف حالة الطرود اليت حتتوي السائل بكميات أكرب  )2(
  ؛)1G أو 1D أو   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1   (اسطوانات    
  ؛)  3H2   وأ   3H1   وأ   3B2   وأ   3B1   وأ   3A2   وأ   3A1  (تنكات     

 أو   6HD2   أو   6HC   أو   6HB2  أو   6HA2  أو   6HD1   أو 6HH1   أو   6HG1   أو   6HB1   أو   6HA1  (تــــــــــــــــــشكيلة     
  6HG2   6   أوHH2  6     أوPA1  6   أوPB1   6   أوPG1   6   أوPD1   6   أوPH1 6 أوPH2 6   أوPA2   6   أوPB2   أو 
  6PC   6   أوPG2   6   أوPD2.(  

  . للمواد السائلة’2’مستوى أداء جمموعة التعبئة وجيب أن تستويف العبوات   
  :اشتراط إضافي

حتـتفظ بالـسوائل و ثقـب المقاومـة قـادرة علـى  ، من قبيل الزجاج املكسور واإلبـر، حادةتكون العبوات املخصصة الحتواء أشياء
  .1-6 املبينة يف الفصل األداءيف ظروف اختبار 
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P650   ليصبح نصها كما يلي) أ(9تعدل الفقرة:  
عنــــد اســــتخدام اجلليــــد اجلــــاف أو النرتوجــــني الــــسائل كمــــادة تربيــــد، تنطبــــق   )أ"(  

 وعنــد اســتخدام اجلليــد، جيــب أن يوضــع خــارج العبــوات الثانويــة أو .3-5-5اشــرتاطات الفقــرة 
وجيـــب تـــوفري دعامـــات داخليـــة لـــضمان بقـــاء العبـــوات . يف العبـــوة اخلارجيـــة أو يف العبـــوة اجلامعـــة

وإذا اســــتعمل اجلليــــد، جيــــب أن تكــــون العبــــوة اخلارجيــــة أو العبــــوة . الثانويــــة يف مكاــــا األصــــلي
  ."اجلامعة مانعة للتسرب

P800   ليصبح نصها كما يلي" اسطوانات"، "العبوات اخلارجية"تعدل بنود:  

  )1A1 ،1A2(فوالذ 
  )1N1 ،1N2(  غري الفوالذ أو األلومنيوممعدن آخر
 )1H1 ،1H2(بالستيك 

 (1D)خشب رقائقي 

 (1G) كرتون ليفي

P800   4(فوالذ "، بعد "صناديق"   ، يف حالة ال)د) (3(يف الفقرةA"(لتايل، يدرج الصف ا:  
  كغ400 (4N)معدن آخر غري الفوالذ أو األلومنيوم 

P802 (1)   1  "يستعاض عن الرمـوزA2   1   أوB2   1   أوN2   1   أوH2   1   أوD   4   أوA   4   أوB   4   أوC1   
   1H1   أو  1N2   أو   1N1  و  أ  1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1"بــــــــالرموز )"  4H2   أو   4F   أو   4D   أو   4C2  أو 
  )". 4H2 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1   أو   4B   أو   4A أو 1G أو 1D أو   1H2  أو 

P802 (2)   1  "يــــــستعاض عــــــن الرمــــــوزA2   1   أوB2   1   أوN2   1   أوH2   1   أوD    1أوG  4  أوA   أو 
  4B   4   أوC1   4   أوC2   4   أوD   4   أوF    4أوG  4  أوH2  " 1"بــــــــالرموزA1   1   أوA2   1   أوB1   1   أوB2   أو 
  1N1   1   أوN2  1   أوH1   1   أوH2   1 أوD 1 أوG 4 أوA   4   أوB    4أوN  4  أوC1   4   أوC2   4   أوD   4   أوF   

  ". 4H2 أو  4G  أو 
P803 (2)   4أو "تدرج العبارةN " 4"بعد الرمزB."  
P804 (1) ،"1  "يــستعاض عــن الرمــوز  "النقطــة األخــريةA2   1   أوB2   1   أوN2   1   أوH2   1   أوD   1   أوG   

   1B1     أو  1A2   أو   1A1"بـــــــــــــــــــــــالرموز " 4H2   أو   4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1   أو   4B   أو   4A  أو 
   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A أو 1G أو 1D أو   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1  و  أ  1B2    أو
  ". 4H2 أو  4G   أو   4F   أو   4D    أو

P804 (2)   1  "يـــــستعاض عـــــن الرمـــــوزA2   1   أوB2   1   أوN2   1   أوH2   1   أوD   1   أوG   4   أوA   4   أوB   أو 
  4C1   4   أوC2   4   أوD   4   أوF   4   أوG   4   أوH2 " 1"بــــــــــــــالرموزA1   1   أوA2   1   أوB1   1   أوB2   1   أوN1   1   أوN2   

  ". 4H2 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A أو 1G أو 1D أو   1H2   أو   1H1  أو
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P804 (3)   ــــــةع"بعــــــد ــــــارة "بــــــوات خارجي  مــــــن الفــــــوالذ أو اســــــطوانات"، يــــــستعاض عــــــن عب
 من الفـوالذ أو البالسـتيك اسطوانات"بعبارة )" 1H2 أو 1A2(البالستيك، ذات رأس قابلة للنزع 

)1A1   1   أوA2   1   أوH1   1   أوH2."(  
P901  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  

P901 توجيه التعبئة  P901  
  .3316 رقم األمم املتحدة ينطبق هذا التوجيه على

  :3-1-4 و1-1-4استيفاء األحكام الواردة يف شريطة  التالية  اجلامعةالعبواترخص باستخدام ي
  ؛)1G أو 1D أو   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1   (اسطوانات    
  ؛) 4H2 أو 4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1   أو 4Nأو    4B   أو   4A  (صناديق     
  .)  3H2   وأ   3H1   وأ   3B2   وأ   3B1   وأ   3A2   وأ   3A1  (تنكات     

، احلكـم اخلــاص 1- 3- 3انظـر ( ككـل اللــوازم موعـة خصـصةالعبـوات مـستوى األداء املناســب موعـة التعبئـة املجيـب أن تـستويف 
251(.  

) جليـد جـاف(، باسـتثناء كتلـة أي ثـاين أكـسيد الكربـون، اجلامـد  كـغ10 :الكمية القصوى للبـضائع اخلطـرة لكـل عبـوة خارجيـة
  .املستعمل كمربد
  :اشتراط إضافي

 محايتهـا مــن ب وجيـ، غرامـاً 250 مـل أو 250 يف عبـوات داخليـة ال تتجــاوز لـوازم جمموعـة داخــلتعبـأ البـضائع اخلطـرة املوجـودة 
  . عليهااموعة ملتواد األخرى اليت تشامل

P902  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P902 توجيه التعبئة  P902  

  .3268ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :المواد المعبأة

  :3-1-4 و1-1-4الواردة يف العامة  استيفاء األحكام شريطةالعبوات التالية رخص باستخدام ي
  ؛)1G أو 1D أو   1H2  أو    1N2   أو   1B2   أو   1A2     (اسطوانات    
  ؛) 4H2 أو 4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (ق صنادي    
  .)  3H2   وأ   3B2   وأ   3A2    (تنكات     

  . ’3’العبوات مستوى أداء جمموعـة التعبئة جيب أن تستويف 
  . قصد يف ظروف النقل العاديةعن غري تفاعلهاعلى حنو مينع حركة السلع و  تصميم وتصنيع العبوات يتم

  :السلع غير المعبأة
 منــشأةات أو حاويــات مــن مكــان صــنعها إىل شــاحن يف وســائل مناولــة خمصــصة أو غــري معبــأة الــسلع نقــلجيــوز أيــضاً 

  .التجميع
  :اشتراط إضافي

  .ملواد اليت حتتويها هذه األوعيةاملتعلقة بااطات السلطة املختصة اشرت ب وافيةتكون أوعية الضغط 
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P903  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P903 توجيه التعبئة  P903  

  .3481 و3480و 3091 و3090 األمم املتحدة أرقامينطبق هذا التوجيه على 
  :3-1-4 و1-1-4استيفاء األحكام العامة الواردة يف  شريطة العبوات التاليةيرخص باستخدام 

  :يف حالة اخلاليا والبطاريات  )1(
  ؛)1G أو 1D أو   1H2  أو    1N2   أو   1B2   أو   1A2     (اسطوانات    
  ؛) 4H2 أو 4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (ق صنادي    
  .)  3H2   وأ   3B2   وأ   3A2    (تنكات     
مــن العطــب الــذي ميكــن أن تــسببه  حبيــث تــوفر احلمايــة للخاليــا أو البطاريــات بطاريــات يف عبــوات الوأاليــا اخل تعبــأ  

  .اخلاليا أو البطاريات داخل العبوةاحلركة أو وضع 
  .’2’العبوة مستوى أداء جمموعة التعبئة جيب أن تستويف   

 ريـات الـيت تـستخدم غالفـاً خارجيـاً قويـاً ومقاومـاً للـصدمات، كتلتـهوباإلضافة إىل ذلـك، ففـي حالـة اخلاليـا أو البطا  )2(
  : كغ أو أكثر، أو جمموعات هذه اخلاليا أو البطاريات12

صـناديق شـحن مغلقـة متامـاً أو حماطـة بـألواح خـشبية علـى سـبيل (عبوات خارجية قوية يف أغلفـة واقيـة   )أ(  
  ؛)املثال

  .أو صوان أو وسائل مناولة أخرى  )ب(  
ثقــل عناصــر أخـــرى  البطاريــةأطـــراف توصــيل ت اخلاليــا أو البطاريــات ملنــع أيـــة حركــة غــري مقــصودة، وال حتّمـــل تثبــ  

  .موضوعة فوقها
  .3-1-1-4وال بد من أن تستويف العبوات االشرتاطات الواردة يف الفقرة   

  :يف حالة اخلاليا أو البطاريات املعبأة مع املعدة  )3(
من توجيه التعبئة هذا، مع وضعها بعد ذلك مع املعـدة يف عبـوة ) 1(الواردة يف الفقرة عبوات مستوفية لالشرتاطات   

  خارجية؛
أو عبوات تغلف اخلاليا أو البطاريـات متامـاً، مـع وضـعها بعـد ذلـك مـع املعـدة يف عبـوة تـستويف االشـرتاطات الـواردة   

  .من توجيه التعبئة هذا) 1(يف الفقرة 
  .اخل العبوة اخلارجيةتثبت املعدة ملنع أية حركة د  
 أو مـن فلـز الليثيـوماجلهـاز الـذي يـستلزم اخلاليـا أو البطاريـات مـن " معـدة"تعـين كلمـة "ألغراض توجيه التعبئة هذا،   

  . الذي يعبأ معها لتشغيلهأيونات الليثيوم
  :يف حالة اخلاليا أو البطاريات املركبة يف املعدة  )4(

وتــصنع  . العبــوة والقــصد مــن اســتخدامهالــسعة قــوة وتــصميم مناســبني عبــوات خارجيــة قويــة تــصنع مــن مــادة ذات  
ولـيس مـن الـضروري أن تـستويف العبـوات االشـرتاطات الـواردة يف . بطريقة حتول دون التشغيل العرضي يف أثناء النقل

  .3-1-1-4الفقرة 
احلمايـــة املكافئـــة للخاليـــا أو وميكـــن تقـــدمي املعـــدات الكبـــرية للنقـــل غـــري معبـــأة أو علـــى صـــوان إذا كانـــت املعـــدة تـــوفر   

  .البطاريات املركبة فيها
 والـساعات وأجهـزة قيـاس درجـات احلـرارة الـيت ليـست لـديها رتددات الراديووجيوز نقل أجهزة مثل وسائل التعريف ب  

وعنــدما تكــون هــذه . القــدرة علــى توليــد انبعــاث خطــري للحــرارة، وهــي نــشطة عــن قــصد يف عبــوات خارجيــة متينــة
شطة، جيــب أن تــستويف املعــايري احملــددة لإلشــعاع الكهرمغنطيــسي لــضمان عــدم تــسبب تــشغيل اجلهــاز يف األجهــزة نــ

  .تداخل مع نظم تشغيل الطائرات
  :اشتراط إضافي

  .الدارة الكهربية  قصر البطاريات من اخلاليا أو محايةجيب
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P904  يعدل االشرتاط اإلضايف ليصبح نصه كما يلي:  
  :اشتراط إضافي"

  اجلاف والنرتوجني السائلاجلليد 
 تطبيــــــق، جيــــــب كمــــــادة تربيــــــدعنــــــد اســــــتخدام اجلليــــــد اجلــــــاف أو النرتوجــــــني الــــــسائل    

، جيــب وضــعه خــارج العبــوة يف حالــة اســتعمال اجلليــد. 3-5-5الــواردة يف الفقــرة شــرتاطات اال
 وجيـــب تـــوفري دعـــائم داخليـــة تـــضمن ثبــــات. جامعـــةالثانويـــة أو يف العبـــوة اخلارجيـــة أو يف عبـــوة 

 اجلامعـة تكون العبـوة اخلارجيـة أو العبـوة اجلليد وإذا استعمل .العبوات الثانوية يف وضعها األصلي
  "..مانعة للتسرب

  :يضاف توجيها التعبئة اجلديدان التاليان  4-1-4-1
P206  توجيه التعبئة  P206  

  .3505 و،3504، و3503، و3502، و3501، و3500 األمم املتحدة أرقامينطبق هذا التوجيه على 
ما مل تنص هذه الالئحـة علـى خـالف ، 2-6 الضغط املستوفية الشرتاطات الفصل اسطوانات و سطواناتااليرخص باستخدام 

  .ذلك
  .1-6-1-4الواردة يف جيب استيفاء االشرتاطات العامة للتعبئة   )1(
  . سنوات5 الدوري للفحصمدة االختبار القصوى تبلغ   )2(

 يف 95س نــسبة ° 50 الــضغط حبيــث ال تتجــاوز املرحلــة غــري الغازيــة عنــد درجــة حــرارة طواناتاســ و ســطواناتمتــأل اال  )3(
 65و عنــد ملئهــا، جيــب أال يتجــاوز الــضغط الــداخلي عنــد . س° 60املائــة مــن ســعتها املائيــة، وال متــأل بالكامــل عنــد 

خــار والتمــدد احلجمـــي وجيــب أن يؤخــذ يف االعتبـــار ضــغط الب.  الــضغطاســـطوانات و ســطواناتس ضــغط اختبــار اال°
  . الضغطاسطوانات و سطواناتجلميع املواد يف اال

 20 للمـواد الدافعــة، علـى أال يكـون أقـل مــن P200وجيـب أن يكـون أدىن ضـغط لالختبـار متفقــاً مـع توجيـه التعبئـة   )4(
  .بار

  :اشتراط إضافي
ترذيــذ مثــل جمموعــة مكونــة مــن خرطــوم  الــضغط للنقــل عنــدما تكــون مالمــسة ملعــدة اســطوانات و ســطواناتجيــب عــدم عــرض اال

  .ورشاش
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP89   وبـــالرغم مـــن الفقـــرة 3505، و3504، و3503، و3502، و3501، و3500يف حالــة أرقـــام األمـــم املتحـــدة ،
 000 غــري القابلــة إلعـادة املــلء ســعة مائيــة بــاللرتات ال تتجــاوز ســطوانات، جيـوز أن تكــون لال)ب (9- 1- 6- 1- 4
 لــرت مقــسمة علــى ضــغط االختبــار ومعــرباً عنهــا بوحــدات البــار شــريطة اســتيفاء القيــود علــى الــسعة والــضغط املتعلقــة 1

  . لرتا50 الذي يضع حداً للسعة القصوى يبلغ   ISO 11118:1999مبعيار التصنيع للمعيار 
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P207 توجيه التعبئة  P207  
  .1950ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

  :3-1-4 و1-1-4الواردة يف العامة  استيفاء األحكام شريطةالعبوات التالية رخص باستخدام ي
  ؛)1G أو 1D أو   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1     (اسطوانات  )أ(

  .) 4H2 أو 4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D    أو  4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (صناديق   
  .’2’العبوات مستوى أداء جمموعـة التعبئة جيب أن تستويف   

  :عبوات خارجية صلبة تكون كتلتها الصافية القصوى كما يلي  )ب(
   كغ55        ألواح ليفية  
   كغ125    غري األلواح الليفية  
  .3-1-1-4ليس من الضروري استيفاء أحكام الفقرة   

  . قصد يف ظروف النقل العاديةعن غري تفاعلها و اإليروسوالتعلى حنو مينع حركة تم تصميم وتصنيع العبوات يو 
  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة

PP87   تــزود العبــوات 327 نفايــات األيروســوالت الــيت تنقــل وفقــاً للحكــم اخلــاص 1950يف حالــة رقــم األمــم املتحــدة ،
وتوفر ويـة كافيـة . ة ميكن أن يتسرب أثناء النقل، مثل استخدام مادة ماصةبوسيلة احتباس ألي سائل طليق احلرك

  .للعبوة ملنع تكوين جو هلوب وتزايد الضغط

4-1-4-2  
IBC520   5، 5، 3 (-فــوق أكــسيد ثنــائي "، بنــد 3119يف حالـة رقــم األمــم املتحــدة- 

، يف " مــن النــوع ألــف يف مــادة ختفيــفيف املائــة 38، برتكيــز ال يتجــاوز )ثالثــي مثيــل هكــسانويل
  ". يف املائة52"بنسبة "  يف املائة38"، يستعاض عن نسبة "األكاسيد الفوقية العضوية"العمود 

ــــة رقــــم األمــــم املتحــــدة    ــــد 3119يف حال ــــو ديكــــانوات بوتيــــل "، يف بن فــــوق أكــــسي ني
ــــة 52، برتكيــــز ال يتجــــاوز 3، 3، 1، 1 -ترتاميثيــــل  ــــدرج "، مــــشتت ثابــــت يف املــــاءيف املائ ، ي

  :الصف اجلديد التايل
  لطوارئ ادرجة حرارة   لضبط ادرجة حرارة  )باللرت( السعة القصوى   اوية الوسيطةاحلنوع  

31HA1 000 1  -5º5+ سºس 

  :يدرج البندان اجلديدان التاليان  
رقم األمم 

 األكاسيد الفوقية العضوية املتحدة
اوية احلنوع 

  الوسيطة
 السعة القصوى

 )باللرت(
 درجة حرارة

  لضبطا
 درجة حرارة

  لطوارئا
 فــــــوق أكــــــسيد ثنــــــائي أيــــــسوبوتريل 3119

يف شـــكل  يف املائـــة 28يتجـــاوز   ال
 معلق ثابت يف املاء

31HA1 
31A 

000 1  
250 1 

-20ºس  
-20ºس 

-10ºس  
-10ºس 

 فــــــوق أكــــــسيد ثنــــــائي أيــــــسوبوتريل 3119
يف شـــكل  يف املائـــة 42يتجـــاوز   ال

 معلق ثابت يف املاء

31HA1 
31A 

000 1  
250 1 

-25ºس  
-25ºس 

-15ºس  
-15ºس 
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4-1-4-3  
LP02   يضاف حكم خاص جديد يتعلق بالتعبئةL3يكون نصه كما يلي :  

"L3   حيظر النقل البحري يف عبوات كبرية3486 و2208يف حالة رقمي األمم املتحدة ،.".  
LP902   يـضاف عنـوان جديـد يكـون نـصه  ..."يرخص باستخدام العبـوات التاليـة "قبل عبارة ،

، يــدرج فاصــل فقــرات  ..."وجيــوز أيــضاً نقــل الــسلع"، وقبــل عبــارة ":المــواد المعبــأة: "كمـا يلــي
  ":المواد غير المعبأة: "وعنوان جديد يكون نصه كما يلي

ـــــارة   4-1-6-1-5 ـــــضاف عب ـــــة حتـــــت "يف اجلملـــــة األوىل، ت ـــــة املـــــواد الكيميائي ، ويف حال
  ."مسموح به لنقل الغاز"بعد عبارة " الضغط، املادة الدافعة

" ISO 11117:1998"، يــستعاض عــن املعيــار ( ه(يف الفقــرة التاليــة للفقــرة الفرعيــة   8- 1- 6- 1- 4
  ".ISO 11117:2008 + Cor 1:2009 أو املعيار ISO 11117:1998إما املعيار "بعبارة 

 P205 أو " بعبــــــارة "P205أو "يف اجلملــــــة األوىل، يــــــستعاض عــــــن عبــــــارة   4-1-6-1-10
  ".P206 أو

ختــضع صــمامات تنفــيس الــضغط : "ثانيــة جديــدة يكــون نــصها كمــا يلــيوتــضاف مجلــة   
 3- 6- 1- 2- 6 لعمليــات فحــص واختبــار دوريــة وفقــاً لألحكــام الــواردة يف ألوعيــة القريــة املغلقــةل

  "."P203وتوجيه التعبئة 

  2-4الفصل     

  .يف النهاية" واملواد الكيميائية حتت الضغط"يف العنوان، تضاف عبارة   2- 2- 4
  ".املواد الكيميائية حتت الضغط" النهاية تضاف عبارة يف  4-2-2-1
بعـد عبـارة " املـواد الكيميائيـة حتـت الـضغط"يف اجلملة الثانية، تـدرج عبـارة   4-2-2-2
" دةالغازات املسّيلة غري املرب."  
أو املـــادة الدافعـــة للمـــادة الكيميائيـــة حتـــت "يف اجلملـــة األوىل، تـــدرج عبـــارة   1- 7- 2- 2- 4

" أو مبواد كيميائية حتت الضغط"، وتدرج عبارة " فيهالغازات املسيّلة غيـر املربّدة"بارة بعد ع" الضغط
أو املـواد الدافعـة أو "ويف اجلملـة الثانيـة، تـدرج عبـارة ". لة غـري مـربدة حممالً بغازات مـسيّ "بعد عبارة 

  ".دل غري املرب درجة حرارة الغاز املسيّ "بعد عبارة " املواد الكيميائية حتت الضغط
4-2-5-2-6  

T50  ينطبـــق : "يف الـــصف الثـــاين مـــن العنـــوان، تعـــدل اجلملـــة األوىل ليـــصبح نـــصها كمـــا يلـــي
ـــر املــربّدةالــصهاريج النقالــة هــذا توجيــه   واملــواد الكيميائيــة حتــت الــضغط علـــى الغــازات املــسّيلة غي

  ).3505، و3504، و3503، و3502، و3501، و3500أرقام األمم املتحدة (
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T50  املـــــلء القـــــصوىنـــــسبة(، يف العمـــــود األخـــــري 3220لـــــة رقـــــم األمـــــم املتحـــــدة يف حا ( ،
  ".0.87"  ب" 0.95"يستعاض عن 

T50  تضاف البنود اجلديدة التالية:  

م األمم قر 
  املربدة الغازات املسيلة غري  املتحدة

ملسموح ال األقصـى ضغــط التشغي
  ؛)بار(به 

مستوى  حتت الفتحات
  سطح السائل

  الضغط تنفيساشرتاطات 

  امللء القصوىنسبة   )7-3-7-6انظر (
مواد كيميائية حتت الضغط،   3500

  غ م أ
انظــر تعريــف ضــغط التــشغيل األقــصى 

 1- 3- 7- 6  املسموح به يف
TP4 3-7-3-7-6انظر  مسموح ا

  )ج(

مواد كيميائية حتت الضغط،   3501
 غ م أهلوبة، 

انظــر تعريــف ضــغط التــشغيل األقــصى 
 1- 3- 7- 6  املسموح به يف

TP4 3-7- 3- 7-6انظر  مسموح ا
  )ج(

مواد كيميائية حتت الضغط،   3502
 غ م أمسية، 

انظــر تعريــف ضــغط التــشغيل األقــصى 
 1- 3- 7- 6  املسموح به يف

TP4 3-7-3-7-6انظر  مسموح ا
  )ج(

3503  
مواد كيميائية حتت الضغط، 

 غ م أأكالة، 
انظــر تعريــف ضــغط التــشغيل األقــصى 

  1- 3- 7- 6  املسموح به يف
TP4 3-7-3-7-6انظر  سموح ام

  )ج(

مــواد كيميائيـــة حتـــت الـــضغط،   3504
 غ م أهلوبة، مسية، 

انظــر تعريــف ضــغط التــشغيل األقــصى 
  1- 3- 7- 6  املسموح به يف

TP4 3-7-3-7-6انظر  مسموح ا
  )ج(

مــــواد كيميائيــــة حتــــت الــــضغط،   3505
 غ م أهلوبة، أكالة، 

انظــر تعريــف ضــغط التــشغيل األقــصى 
  1- 3- 7- 6   يفاملسموح به

TP4 3-7-3-7-6انظر  مسموح ا
  )ج(

4-2-5-3  TP37  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
"TP37   التوجيــه جيــوز االســتمرار يف تطبيــق T14  كــانون 31 حــىت  املتعلــق بالــصهاريج النقالــة 

  :، باستثناء ما يلي حىت ذلك التاريخ2016ديسمرب /األول
، جيــــوز تطبيــــق 2668، و2474 و،1810يف حالــــة أرقــــام األمــــم املتحــــدة   )أ(  
  ؛  T7 التوجيه 

  ؛  T7 التوجيه جيوز تطبيق ، 2486ويف حالة رقم األمم املتحدة   )ب(  
  .".  T10 التوجيه ، جيوز تطبيق 1838ويف حالة رقم األمم املتحدة   )ج(  

 ويكـون نـصها  بالصهاريج النقالـة املتعلقة TP39 ،TP40، وTP38تدرج األحكام اخلاصة اجلديدة 
  :كما يلي

"TP38   ـــه 2018ديـــسمرب / كـــانون األول31جيـــوز االســـتمرار، حـــىت    T9 ، يف تطبيـــق التوجي
 عــشرة املنقحــة الــسادسةاملتعلــق بالــصهاريج النقالــة، املبــني يف الالئحــة النموذجيــة املرفقــة بالطبعــة 

  .".للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة

__________ 

، ينظــــــر إىل 3505، و3504، و3503، و3502، و3501، و3500يف حالــــــة أرقــــــام األمــــــم املتحــــــدة   )ج(  
 .درجة امللء بدالً من نسبة امللء القصوى
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"TP39   ـــه 2018ديـــسمرب /ول كـــانون األ31جيـــوز االســـتمرار، حـــىت    T4 ، يف تطبيـــق التوجي
 عــشرة املنقحــة الــسادسةاملتعلــق بالــصهاريج النقالــة، املبــني يف الالئحــة النموذجيــة املرفقــة بالطبعــة 

  .".للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة
"TP40  جيب أال تنقل الصهاريج النقالة عندما تكون مالمسة ملعدة ترذيذ.".  
  :ية، تضاف الفقرة اجلديدة التاليةيف النها  4-2-6

 واحلاويــات املتعــددة العناصــر للغــازاتلــيس مــن الــضروري أن تــستويف الــصهاريج النقالــة، "  
  ، )و(1- 13- 2- 7- 6الشـــــرتاطات الــــــواردة يف  ا2014ينـــــاير / كـــــانون الثــــــاين1املـــــصنعة قبـــــل 

ت املتعلقــــة بوضــــع العالمــــا) د(1- 6- 5- 7- 6، ( ه(1- 8- 4- 7- 6، و( ه(1- 9- 3- 7- 6و
  ".على أجهزة تنفيس الضغط

  3-4الفصل     

  :، يدرج ما يليBK2 وBK1بعد وصف معىن حاوييت السوائب   4-3-1-1
"BK3 :يسمح بالنقل يف حاويات السوائب املرنة."  

  : ويكون نصها كما يلي16-1-3-4تضاف الفقرة اجلديدة 
ة للتشغيل تفحص حاوية السوائب بالعني قبل ملئها للتأكد من أا صاحل  4-3-1-16"

، ومن أن حبـال الروافـع، ومحـاالت هيكـل رفـع األمحـال، ونـسيج اجلـسم، وأجـزاء من حيث بنيتها
بطاناــا تلــف، وأن خاليــة مــن أي نتــوءات أو غلــق احلاويــة مبــا فيهــا األجــزاء املعدنيــة والنــسيجية 

  . خالية من الشقوق أو التمزقات أو أي تلفالداخلية
سوائب املرنة، تبلغ فرتة اسـتخدامها املـسموح ـا لنقـل يف حالة حاويات ال  4-3-1-16-1

  .البضائع اخلطرة سنتني من تاريخ صنع حاوية السوائب املرنة
أن حيـــدث يف  بوســـيلة تنفـــيس إذا كـــان ميكـــن حاويـــة الـــسوائب املرنـــةتـــزود   4-3-1-16-2

ظــروف وتــصمم الفتحــة حبيــث مينــع دخــول مــواد مــن اخلــارج يف . داخلهــا تــراكم خطــري للغــازات
  .النقل العادية

الرمــز "(بعــد عبــارة )" BK3الرمــز (وحاويــات الــسوائب املرنــة "تــدرج عبــارة   4-3-2-2
BK2 ."( ويف النهايــة)يــستعاض عــن كلمــة )ال ينطبــق علــى الــنص العــريب ،"watertight" بكلمــة 

"waterproof".  
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  2-5الفصل     

رقـــم األمـــم املتحـــدة تفـــاع ال يقـــل ار : "تـــدرج اجلملـــة الثانيـــة اجلديـــدة التاليـــة  5-2-1-1
 مـم يف حالـة 6 مـم، ولكـن ال يقـل ارتفاعهـا عـن 12 عن ")UN "حرفاً " (األمم املتحدة"وكلمة 

وتكــون ذات حجــم مناســب يف حالــة العبــوات .  كــغ أو أقــل30 لــرتاً أو 30العبــوات الــيت تبلــغ 
  ". كغ أو أقل5 لرتات أو 5اليت تبلغ 
  :التاليةتضاف املالحظة اجلديدة : ويف النهاية  
  1  تطبق االشرتاطات املتعلقة حبجم عالمات أرقام األمم املتحدة اعتباراً مـن:مالحظة"  

  ".2014يناير /كانون الثاين
عبـــــوات "بعـــــد عبـــــارة " وأوعيـــــة الـــــضغط ألغـــــراض اإلنقـــــاذ"تـــــدرج عبـــــارة   5-2-1-3

  ".اإلنقاذ
  :تضاف املالحظة اجلديدة التالية يف النهاية  5-2-1-6-3

 باإلضـــافة إىل أي اشـــرتاط 2-2-5طبـــق أحكـــام وضـــع بطاقـــات الوســـم  تن:مالحظـــة"  
  ".عالمة املواد اخلطرة بيئياً بأن حتمل العبوات 

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  5-2-1-7-2
  :أسهم االجتاه مطلوبة علىليست   5-2-1-7-2"

  العبوات اخلارجية اليت حتتوي على أوعية ضغط باستثناء األوعية القرية؛   )أ(  
ـــــة   )ب(   ـــــى بـــــضائع خطـــــرة يف عبـــــوات داخلي أو العبـــــوات اخلارجيـــــة الـــــيت حتتـــــوي عل

 مـل ومـزودة مبـادة ماصـة بـني العبـوات الداخليـة واخلارجيـة مبقـدار 120 سعة كل منهـا زتتجاو  ال
  يكفي المتصاص احملتويات السائلة بالكامل؛ 

 أوعيـة  يف2-6أو العبوات اخلارجية الـيت حتتـوي علـى مـواد معديـة مـن الـشعبة   )ج(  
   مل؛ 50أولية ال تتجاوز سعة كل منها 

 اليت حتتوي C أو B(M) أو B(U)أو  A أو IP-3 أو IP-2أو العبوات من النوع   )د(  
  ؛ 7على مواد مشعة من الرتبة 

أو العبوات اخلارجية اليت حتتوي على سلع واحملكمة اإلغـالق ملنـع التـسرب مـن   ( ه(  
  ؛)خلإ،  الرتذيذاسطواناتزئبق يف موازين احلرارة و مثل الكحول أو ال(مجيع االجتاهات 

أو العبوات اخلارجية الـيت حتتـوي علـى بـضائع خطـرة يف عبـوات داخليـة حمكمـة   )و(  
  .". مل500اإلغالق ال تتجاوز سعة كل منها 
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  3-5الفصل     

 املـــواد طـــرود أو ،البـــضائع اخلطـــرة املعبـــأة بكميـــات حمـــدودة"حتـــذف عبـــارة   )أ(5-3-1-1-2
  )".7الرتبة (ة املستثناة املشع

  4-5الفصل     

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  5-4-1-5-3
  عبوات اإلنقاذ وأوعية الضغط ألغراض اإلنقاذ  5-4-1-5-3"

عبـــــوة ضـــــغط ألغـــــراض " أو "SALVAGE PACKAGE"" عبـــــوة إنقـــــاذ"درج عبـــــارة تـــــ  
ــــــة نقــــــل البــــــضائع اخلطــــــرة يف" SALVAGE PRESSURE RECEPTACLE" "اإلنقــــــاذ  يف حال

  ".عبوات إنقاذ أو يف أوعية ضغط ألغراض اإلنقاذ
  : ويكون نصها كما يلي10-5-1-4-5وتضاف الفقرة اجلديدة   

  رقم تصنيف األلعاب النارية 5-4-1-5-10"

ــــــد نقــــــل ألعــــــاب ناريــــــة مــــــن أرقــــــام األمــــــم املتحــــــدة    ، 0335، و0334، و0333عن
صنيف صـادر عـن الـسلطة ، جيب أن يتضمن سند نقل البضائع اخلطرة رقم تـ0337، و0336و

  .املختصة
ويعــرب عنــه بالعالمــة املميــزة وجيــب أن يتــألف رقــم التــصنيف مــن دولــة الــسلطة املختــصة،   

، ورقــم مسلــسل عالمــة حتديــد نــوع الــسلطة املختــصة، و للمركبــات ذات احملركــات يف املــرور الــدويل
  :ومن األمثلة على أرقام التصنيف. فريد

  GB/HSE123456  
  D/BAM1234  
  USA EX20091234.".  

  5-5الفصل     

  :يضاف القسم اجلديد التايل  
أحكام خاصة تطبق على العبوات ووحدات نقل البضائع التي تحتوي   5-5-3"

مثـــل (علـــى مـــواد تـــشكل خطـــر االختنـــاق عنـــد اســـتخدامها ألغـــراض التبريـــد أو التكييـــف 
ـــد الجـــاف  رقـــم األمـــم (أو النتـــروجين، ســـائل مبـــرد ) 1845رقـــم األمـــم المتحـــدة (الجلي

  ))1951رقم األمم المتحدة (، سائل مبرد األرغون، أو )1977 المتحدة
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  النطاق  5-5-3-1
ال ينطبــق هــذا القــسم علــى املــواد الــيت ميكــن اســتخدامها ألغــراض التربيــد أو   1- 1- 3- 5- 5

ويف حالــة نقــل هــذه املــواد يف شــكل . التكييــف يف حالــة نقلهــا يف شــكل رســالة مــن البــضائع اخلطــرة
 مبـا يتفـق 2- 3الة، فيجب نقلها يف إطار البند ذي الصلة من قائمة البـضائع اخلطـرة يف الفـصل رس

  .وظروف النقل املرتبطة ا
  .ال ينطبق هذا القسم على الغازات يف دورات التربيد  5-5-3-1-2
ال ختــــضع هلــــذا القــــسم البــــضائع اخلطــــرة املــــستخدمة يف تربيــــد أو تكييــــف   5-5-3-1-3

  .لة يف أثناء النقلالصهاريج النقا
  عام  5-5-3-2
 اليت حتتوي على مـواد مـستخدمة ألغـراض وحدات نقل البضائعال ختضع   5-5-3-2-1

يف أثناء النقل ألي من أحكام هذه الالئحة غـري تلـك الـواردة ) غري التدخني(التربيد أو التكييف 
  .يف هذه القسم

 املـــربدة أو املكيفـــة، عنـــد حتميـــل بـــضائع خطـــرة يف وحـــدات نقـــل البـــضائع  5-5-3-2-2
ينطبق أي من أحكـام هـذه الالئحـة ذات الـصلة ـذه البـضائع اخلطـرة باإلضـافة إىل أحكـام هـذا 

  .القسم
تفـــق عليهـــا بـــني املرســـل جيـــب أن تتخـــذ ترتيبـــات يُ يف حالـــة النقـــل اجلـــوي،   5-5-3-2-3

  .والناقل لضمان اتباع إجراءات أمان التهوية
ص الــذين يعملــون يف جمــال مناولــة وحــدات نقــل جيــب أن يتلقــى األشــخا  5-5-3-2-4

  .شى مع مسؤولياماتدريباً يتماملربدة أو املكيفة البضائع 
  العبوات التي تحتوي على مادة تبريد أو تكييف  5-5-3-3
اً أو تكييفـــــاً جيـــــب أن تـــــستويف البـــــضائع اخلطـــــرة املعبـــــأة الـــــيت تـــــستلزم تربيـــــد  1- 3- 3- 5- 5

 الواردة يف P904 أو P901 أو P800 أو P650 أو P620 أو P203ة لتوجيهات التعبئاً واملخصصة وفق
  . لالشرتاطات املناسبة لتوجيهات التعبئة هذه1- 4- 1- 4الفقرة 

اً واملخصـــصة وفقـــاً أو تكييفـــاً يف حالـــة البـــضائع اخلطـــرة الـــيت تـــستلزم تربيـــد  5-5-3-3-2
اً حـرارة منخفـضة جـدلتوجيهات تعبئة أخرى، جيب أن تكون العبوات قادرة على حتمـل درجـات 

وجيــــب تـــصميم العبـــوات وصــــنعها . وأال تتـــأثر أو تـــضعف بـــشدة مــــن مـــادة التربيـــد أو التكييـــف
وجيـب تعبئـة . ط الذي قد يؤدي إىل متـزق العبـواتتزايد الضغبأسلوب يسمح بتسريب الغاز ملنع 

  .البضائع اخلطرة بطريقة متنع احلركة بعد تبدد أي مادة تربيد أو تكييف
جيــب نقـــل العبــوات الـــيت حتتــوي علـــى مــادة تربيـــد أو تكييــف يف وحـــدات   5-5-3-3-3

  .لنقل البضائع جيدة التهوية
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  تكييف وضع العالمات على العبوات التي تحتوي على مادة تبريد أو  5-5-3-4

توضع على العبوات اليت حتتوي علـى بـضائع خطـرة مـستخدمة يف التربيـد أو   1- 4- 3- 5- 5
كمـادة "السـم الرمسـي للنقـل اخلـاص ـذه البـضائع اخلطـرة، تليـه عبـارة التكييف عالمات تشري إىل ا

  .، حسب االقتضاء"AS CONDITIONER" "كمادة تكييف"أو " AS COOLANT" "تربيد
وحبجـــــم ثابتـــــة ومقــــروءة وموضـــــوعة يف موقـــــع جيــــب أن تكـــــون العالمـــــات   5-5-3-4-2

  .تكون ظاهرة للعيانيتناسب مع حجم العبوة حبيث 
  ت نقل البضائع التي تحتوي على جليد جاف غير معبأوحدا  5-5-3-5

إذا استخدم اجلليد اجلـاف يف شـكل غـري معبـأ، جيـب أال يـدخل يف تالمـس   1- 5- 3- 5- 5
وجيــب اختــاذ تــدابري لتــوفري . مباشــر مــع اهليكــل املعــدين لوحــدة نقــل البــضائع تالفيــاً لتقــصف املعــدن

 مــم كحــد 30ع عــن طريــق تــوفري فاصــل مــن العــزل املناســب بــني اجلليــد اجلــاف ووحــدة نقــل البــضائ
  ).خلرة مثل ألواح اخلشب أو الصواين، إباستخدام مواد مناسبة ضعيفة توصيل احلرا(أدىن 

حيثما وضع اجلليد اجلاف حول العبوات، جيب اختـاذ تـدابري لـضمان بقـاء   5-5-3-5-2
  .العبوات يف مكاا األصلي يف أثناء النقل بعد تبدد اجلليد اجلاف

  وضع العالمات على وحدات نقل البضائع  5-5-3-6

جيـــب أن توضـــع علـــى وحـــدات نقـــل البـــضائع الـــيت حتتـــوي علـــى بـــضائع خطـــرة   1- 6- 3- 5- 5
  عنــد، 2- 6- 3- 5- 5مــستخدمة ألغــراض التربيــد أو التكييــف عالمــات حتــذير علــى النحــو املبــني يف 

وتبقــى . ا أو يـدخلوبـسهولة األشــخاص الـذين يفتحـون الوحــدةفيــه يراهـا نقطـة وصــول يف موقـع كـل 
  : حىت تستوىف األحكام التاليةوحدة نقل البضاعةهذه العالمة على 

أن تكون قد متت ويـة وحـدة نقـل البـضاعة إلزالـة الرتكيـزات الـضارة مـن مـواد   )أ(  
  التربيد أو التكييف؛

  .وأن يكون قد مت تفريغ السلع املربدة أو املكيفة  )ب(  
ال يقـــــل عرضـــــها وأمـــــستطيلة الـــــشكل، التحـــــذير جيـــــب أن تكـــــون عالمـــــة   2- 6- 3- 5- 5

  : وجيب أن تتضمن عالمة التحذير. مم250ارتفاعها عن و  مم 150  عن
بـاللون األمحــر أو األبـيض علــى أال يقـل ارتفــاع " WARNING" "حتــذير"كلمـة   )أ(  

   مم؛25احلروف عن 
ــــه عبــــارة   )ب(   ــــد"واالســــم الرمســــي للنقــــل تلي أو " AS COOLANT" "كمــــادة تربي

ــــى أن يظهــــرا أســــفل الرمــــز "AS CONDITIONER" "دة تكييــــفكمــــا" ــــضاء، عل ، حــــسب االقت
  . مم25حبروف سوداء على خلفية بيضاء ال يقل ارتفاع احلرف فيها عن 

  .ثاني أكسيد الكربون، صلب، كمادة تبريد: مثال  
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  : عرض هلذه العالمة2-5-5ويرد يف الشكل   
  2-5-5الشكل 

  
ــــه عبــــارة يــــدرج االســــم الرمســــي للنقــــل ت  * " كمــــادة تكييــــف"أو " AS COOLANT" "كمــــادة تربيــــد"لي
"AS CONDITIONER"حسب االقتضاء ،  

  الوثائق  5-5-3-7
املرافقـــــة ) كـــــسند الـــــشحن أو بيـــــان الـــــشحنة(وثـــــائق التـــــشتمل جيـــــب أن   5-5-3-7-1

ومل يــتم ويتهــا بالكامــل قبــل النقــل علــى البــضائع الــيت جــرى تربيــدها أو تكييفهــا لوحــدات نقــل 
  :علومات التاليةامل

  ؛")UNحرفا " ("األمم املتحدة"بعبارة اً رقم األمم املتحدة مسبوق  )أ(  
ــــه عبــــارة   )ب(   ــــد"واالســــم الرمســــي للنقــــل تلي أو " AS COOLANT" "كمــــادة تربي

  .، حسب االقتضاء"AS CONDITIONER" "كمادة تكييف"
  .".ريد، ثاني أكسيد الكربون، صلب، كمادة تب1845األمم المتحدة : مثال  

  مم150ال يقل عن 

ن 
ل ع

 يق
ال

25
0

مم
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شتمل علــــى جيــــوز أن يكــــون مــــستند النقــــل يف أي شــــكل، شــــريطة أن يــــ  5-5-3-7-2
وجيـــــب أن تكـــــون هـــــذه املعلومـــــات ســـــهلة التحديـــــد  .1-7-3-5-5املعلومـــــات املطلوبـــــة يف 

  "..ومقروءة وثابتة

  1-6الفصل     

، يــضاف " بالســتيكH "، بعــد بنــدي " صــناديق-4"يف اجلــدول، حتــت   6-1-2-7
  :الصف التايل

N 4   الفوالذ أو األلومنيومغري دن، معN  6 -1-4-14  

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  6-1-4-14
  صناديق من الفوالذ أو األلومنيوم أو معدن آخر  6-1-4-14"

  4Aصناديق من الفوالذ   
  4Bصناديق من األلومنيوم   
  "4Nصناديق من معدن آخر غري الفوالذ أو األلومنيوم   

  2-6الفصل     

علــى جيــرى اختبـار الـضغط  :"اجلملـة األوىل ليـصبح نــصها كمـا يلـيتعـدل   6-2-1-1-5
أو، يف حالـة املــواد  P200 وفقــاً لتوجيـه التعبئـة سـطوانات واألنابيـب والرباميـل ورزم االسـطواناتالا

  .".P206لتوجيه التعبئة اً وفقالكيميائية حتت الضغط، 
  :يف النهاية، تعدل املالحظة ليصبح نصها كما يلي  6-2-1-6-1

فيما يتعلـق بـالفحص الـدوري وتـواتر االختبـارات، يُرجـع إىل توجيـه التعبئـة  :مالحظة"  
P200 أو، يف حالة املواد الكيميائية حتت الضغط، إىل توجيه التعبئة P2064  يف إطار الفقرة-

1 -4 -1.".  
  : ويكون نصها كما يلي3-6-1-2-6وتضاف الفقرة اجلديدة 

 لعمليــات فحــص ألوعيــة القرّيــة املغلقــةغط لختــضع صــمامات تنفــيس الــض  6-2-1-6-3"
  .".واختبار دورية



ST/SG/AC.10/38/Add.1 

GE.11-21068 60 

 ليـصبح ISO 11117:1998يف اجلدول األول، يعدل الصف املتعلق باملعيار   6-2-2-3
  :نصه كما يلي

ISO 11117:1998 + 

Cor 1:2009 

التصميم  -الصمامات وواقيات  أغطية محاية الصمامات - الغاز اسطوانات
  والتصنيع واالختبارات

 حىت ISO 11117:1998  جيوز االستمرار يف التصنيع مبا يتفق مع املعيار:مالحظة
  .2014ديسمرب / كانون األول31

  :يف اية اجلدول األول، يضاف صف جديد يكون نصه كما يلي  
ISO 13340:2001  غــري القابلــة ســطوانات لالاســطوانات صــمامات - الغــاز القابلــة للنقــل اســطوانات 

  النموذج البدئي املواصفات واختبار -إلعادة امللء 

  :يدرج الصف اجلديد التايل يف اجلدول  6-2-2-4
ISO 10460:2005  فحـــص -الفـــوالذ  -  غـــاز ملحومـــة مـــن الكربـــوناســـطوانات -  الغـــازاســـطوانات 

  واختبار دوريان
.  مـن هـذا املعيـار1-12 ال يسمح بإصالح اللحامات املذكور يف البنـد :مالحظة

 اعتمـــــاد الـــــسلطة املختـــــصة الــــــيت 2-12حات املبينـــــة يف البنـــــد وتـــــستلزم اإلصـــــال
  .6-2-2-6للفقرة اً اعتمدت هيئة الفحص واالختبار الدوريني وفق

 ســــطواناتوحــــزم اال"بعبــــارة " ســــطواناتوحــــزم اال"يــــستعاض عــــن عبــــارة   6-2-3-3
  ".وأوعية الضغط ألغراض اإلنقاذ

  :ي ويكون نصها كما يل5-3-2-6وتضاف الفقرة اجلديدة   
  أوعية الضغط ألغراض اإلنقاذ  6-2-3-5"

للــــسماح مبناولــــة أوعيــــة الــــضغط املنقولــــة والــــتخلص منهــــا بطريقــــة مأمونــــة داخــــل وعــــاء   
الــــضغط ألغـــــراض اإلنقـــــاذ، ميكـــــن أن يتـــــضمن التـــــصميم معـــــدة ال تـــــستخدم خبـــــالف ذلـــــك يف 

 والفتحـات يف  الضغط مثل الرؤوس املنبسطة، ووسائل الفتح السريعة،اسطوانات أو سطواناتاال
  .اجلزء االسطواين

وجيــــب أن تكــــون التوجيهــــات املتعلقــــة باملناولــــة واالســــتخدام املــــأمونني ألوعيــــة الــــضغط   
ألغــراض اإلنقــاذ ظــاهرة بوضــوح يف وثيقــة تقــدمي الطلــب إىل الــسلطة املختــصة، وأن تــشكل جــزءاً 

خص بنقلهـا يف وعـاء وجيب أن تذكر يف شهادة االعتماد أوعية الضغط املر . من شهادة االعتماد
وجيــب أيــضاً إدراج قائمــة مبــواد صــنع مجيــع األجــزاء احملتمــل مالمــستها . الــضغط ألغــراض اإلنقــاذ

  .للبضائع اخلطرة
وجيـب أن يــسلم الــصانع نـسخة مــن شــهادة االعتمــاد إىل مالـك وعــاء الــضغط ألغــراض   

  .اإلنقاذ
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 الــضغط ألغــراض وجيــب أن حتــدد الــسلطة املختــصة عمليــة وضــع العالمــات علــى أوعيــة  
 7-2-2-6 مـع أخـذ أحكـام وضـع العالمـات الـواردة يف 3-2-6اإلنقاذ مبا يتفـق مـع الفقـرة 

وجيــب أن يتــضمن وضـع العالمــات الــسعة املائيـة واختبــار الــضغط . يف االعتبـار حــسب االقتـضاء
  .اخلاص بوعاء الضغط ألغراض اإلنقاذ

لضغط ألغراض اإلنقاذ على أوعية  جيوز تطبيق هذه األحكام املتعلقة بأوعية ا:مالحظة  
يرخص خبالف  مل ، ما2013يناير / كانون الثاين1من اً الضغط ألغراض اإلنقاذ اجلديدة اعتبار 

 كــانون 1مــن اً ذلــك، وجيــب تطبيقهــا علــى مجيــع أوعيــة الــضغط ألغــراض اإلنقــاذ اجلديــدة اعتبــار 
 املعتمدة مبا يتفق مع اللوائح وجيوز استخدام أوعية الضغط ألغراض اإلنقاذ. 2014يناير /الثاين

  .".الوطنية مبوافقة السلطات املختصة يف البلدان املستخدمة هلا

  5-6الفصل     

  :تعدل الرموز ليصبح نصها كما يلي  6-5-2-2-2

 

   
  
  
  ".4-6-5-6"بالرقم " 5-6-5-6"يستعاض عن الرقم   6-5-6-2-1

  6-6الفصل     

عالمــــــات مــــــستدمية ومقــــــروءة  "يف الفقـــــرة األوىل، يــــــستعاض عــــــن عبــــــارة  6-6-3-1
وال يقل ارتفاع احلروف . عالمات دائمة مقروءة توضع يف مكان تسهل رؤيته"بعبارة " وموضوعة

  ": مم، وأن تبني ما يلي12واألرقام والرموز عن 
  :يف النهاية، تضاف املالحظة اجلديدة التالية  
اً كبرية املصنوعة اعتبار  على العبوات الالعالمات األولية ينطبق اشرتاط حجم :مالحظة"  

  .".2014يناير / كانون الثاين1من 

 البعد األدىن البعد األدىن
  مم100  مم100
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  : ويكون نصها كما يلي3-3-6-6وتضاف الفقرة اجلديدة 
 العبــوات الكبــريةيبــني احلــد األقــصى حلمــل التنــضيد املنطبــق عنــدما تكــون   6-6-3-3"

  :قيد االستخدام برمز كما يلي
 

   
  

وتكــون . مياً ومرئيــاً بوضــوحمــم وأن يكــون مــستد100× مــم 100وال يقــل الرمــز عــن   
  . مم على األقل12احلروف واألرقام اليت تشري إىل الكتلة بارتفاع 

وال تتجاوز الكتلة املبينة أعلى الرمـز احلمـل املفـروض خـالل اختبـار النمـوذج التـصميمي   
  .1.8مقسوماً على ) 4-3-3-5-6-6انظر (

العبـــوات الكبـــرية الـــيت  علـــى مجيـــع 3-3-6-6تنطبـــق األحكـــام الـــواردة يف  :مالحظـــة  
  .".2015يناير /صنعت أو أصلحت أو أعيد تصنيعها اعتباراً من أول كانون الثاين

  7-6الفصل     

  :التالية) و(، تضاف الفقرة الفرعية ( ه(بعد الفقرة الفرعية   6-7-2-13-1
 الـضغط احململـة بنـابض أو تنفـيس  لوسائلاملقطع العرضي للتصريفمساحات   )و"(  

  .".املربعة باملليمرتاتقصمة أو العناصر القابلة لالنصهار، األقراص ال
  ).ز(والفقرة الفرعية ) و(ويعاد ترقيم الفقرة الفرعية   

ـــــــــــــستعاض  2-6-5-7-6، و2-8-4-7-6، و2-9-3-7-6، و6-7-2-13-2 ي
  ".ISO 4126-7:2004 وISO 4126-1:2004"باملعيارين " ISO 4126-1:1991"عن املعيار 

  :ن، تدرج املالحظة اجلديدة التاليةبعد العنوا  6-7-3
 تنطبــق هــذه االشــرتاطات علــى الــصهاريج النقالــة املعــدة لنقــل املــواد الكيميائيــة :مالحظــة"  

ــــــــــضغط  ، 3504، و3503، و3502، و3501، و3500أرقــــــــــام األمــــــــــم املتحــــــــــدة (حتــــــــــت ال
  ).".3505و
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ية، تـدرج عبـارة ، يف اجلملة الثاندرجة احلرارة املرجعية التصميميةيف تعريف   6-7-3-1
للغــاز "، بعــد "أو املــواد الدافعــة مــن الغــاز املــسيل للمــواد الكيميائيــة حتــت الــضغط املتــوخى نقلهــا"

  ".املسيل غري املربد املتوخى نقله
، ضــغط التــشغيل األقـصى املــسموح بــهمــن تعريـف ) ب(يف الفقـرة الفرعيــة   6-7-3-1

  :لي ويكون نصها كما ي’3’تضاف الفقرة الفرعية اجلديدة 
ضــــــغط التــــــشغيل األقــــــصى يف حالــــــة املــــــواد الكيميائيــــــة حتــــــت الــــــضغط،   ’3’"

 للجـــزء اخلـــاص بالغـــازات T50 املبـــني يف توجيـــه الـــصهاريج النقالـــة) بوحـــدات بـــار(واملـــسموح بـــه 
  ".؛6-2-5-2-4 الوارد يف الفقرة T50املسيلة من املواد الدافعة املدرجة يف التوجيه 

بعـد عبـارة " أو مواد كيميائية حتت الـضغط"درج عبارة يف اجلملة األوىل، ت  6-7-3-5-4
  ".ازات مسيلة غري مربدةغ"
 ( ه(  ، تضاف الفقرة الفرعية اجلديـدة)د(بعد الفقرة الفرعية  1- 8- 4- 7- 6، و1- 9- 3- 7- 6

  :التالية
 الـــضغط احململـــة بنـــابض تنفـــيسمـــساحة املقطـــع العرضـــي للتـــصريف يف وســـيلة   ( ه"(  

  .".ملربع باملليمرت اقرص القصمالو 
  ).و( والفقرة الفرعية ( ه(ويعاد ترقيم الفقرة الفرعية   

  :التالية) د(، تضاف الفقرة الفرعية اجلديدة )ج(بعد الفقرة الفرعية   6-7-5-6-1
 الــــضغط احململـــة بنــــابض تنفـــيسســـاحة املقطـــع العرضــــي للتـــصريف يف وســــيلة   )د"(  
  .".ة باملليمرت املربع القصمواألقراص

  8-6الفصل     

  :يضاف التعريف اجلديد التايل  6-8-1
 وتتــضمن بطانــات 3 م15 هــي حاويــة مرنــة ال تتجــاوز ســعتها حاويــة الــسوائب املرنــة"  

  .".ووسائل مناولة مربوطة ا ومعدات تشغيل
  :يف اجلدول، يضاف الصف اجلديد التايل  6-8-2-3

 BK3 حاوية سوائب مرنة

كحاويـات "بعد عبارة " BK2و  أBK1 من النوع"يف العنوان، تدرج عبارة   6-8-3
  ".سوائب

حاويــات "بعــد عبــارة " BK2 أو BK1 مــن النــوع"يف العنــوان، تــدرج عبــارة   6-8-4
  ".السوائب
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  : ويكون نصه كما يلي5-8-6ويضاف الفرع اجلديد 
 المرنـة  وفحص واختبار حاويـات الـسوائبتصنيعاشتراطات تصميم و   6-5-8"

  BK3من النوع 

  يم والتصنيعاشتراطات التصم  6-8-5-1
  .جيب أن تكون حاويات السوائب املرنة مانعة للتنخيل  6-8-5-1-1
  .جيب أن تكون حاويات السوائب املرنة مغلقة متاماً ملنع تسرب احملتويات  6-8-5-1-2
  .جيب أن تكون حاويات السوائب املرنة مانعة لتسرب املياه  6-8-5-1-3
ة املالمــسة للبــضائع اخلطــرة بــصورة جيــب يف أجــزاء حاويــات الــسوائب املرنــ  6-8-5-1-4

  :مباشرة
  أال تتأثر أو تضعف بدرجة ملحوظة بفعل تلك البضائع اخلطرة؛  )أ(  

  أال تسبب تأثرياً خطراً، مثل حفز عملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع اخلطرة؛  )ب(   
أال تــسمح بتــسرب البــضائع اخلطــرة الــيت مــن شــأا تــشكيل خطــر يف ظــروف   )ج(  
  .عاديةالنقل ال

  معدات التشغيل ووسائل المناولة  6-8-5-2
 وســائل املــلء والتفريــغ حبيــث تكــون حمميــة مــن العطــب أثنــاء النقــل تــصنع  6-8-5-2-1

  .ويكون باإلمكان تأمني وسائل امللء والتفريغ ضد فتحها عن غري قصد. واملناولة
ركبــة، قــادرة جيــب أن تكــون محــاالت حاويــات الــسوائب املرنــة، إذا كانــت م  2- 2- 5- 8- 6

  .على حتمل الضغط والقوى الدينامية اليت ميكن أن تظهر يف ظروف املناولة والنقل العادية
  .جيب أن تكون وسائل املناولة قوية مبا يكفي لتحمل االستخدام املتكرر  6-8-5-2-3
  الفحص واالختبار  6-8-5-3
تـــاز بنجـــاح  أن جيحلاويـــات الـــسوائب املرنـــةجيـــب يف كـــل منـــوذج تـــصميمي   6-8-5-3-1

  .االختبارات املوصوفة يف هذا الفصل قبل استخدامها
حاويــة يغــري تــصميم لنمــوذج التــصميم تكــرر االختبــارات بعــد كــل تعــديل   6-8-5-3-2

  .أو املواد اليت تصنع منها أو طريقة تصنيعهاالسوائب املرنة 
أل ومتــــ. جتــــرى االختبــــارات علــــى حاويــــات الــــسوائب املرنــــة املعــــدة للنقــــل  6-8-5-3-3

. بـشكل منـتظم، وتـوزع احملتويـات ىت السعة القصوى الـيت تـستخدم ـاححاويات السوائب املرنة 
إذا كــان  مبــواد أخــرى إالحاويــات الــسوائب املرنــة جيــوز أن يــستعاض عــن املــواد املعتــزم نقلهــا يف و 

ة وعنــد اســتخدام مــادة أخــرى يف حالــة املــواد الــصلبة، تكــون للمــاد. هــذا ســيبطل نتــائج التجــارب
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الــيت تتــصف ــا املــادة املقــرر ) خلإيبــات، الكتلــة، حجــم احلب(البديلــة نفــس اخلــصائص الفيزيائيــة 
ويـسمح باســتخدام أوزان إضـافية مثـل األكيــاس اململـوءة حببيبـات الرصــاص، لبلـوغ الكتلــة . نقلهـا

  .الكلية املطلوبة للطرد، شريطة أال توضع بطريقة تؤثر على نتائج االختبار
 وختتــرب مبوجــب برنــامج للتأكــد مــن اجلــودة تقبلــه حاويــات الــسوائب املرنــةنع تــص  4- 3- 5- 8- 6

  .الشرتاطات املبينة يف هذا الفصلحاوية مصنعة منها لالسلطة املختصة بغية ضمان استيفاء كل 
  اختبار السقوط  6-8-5-3-5
  نطاق التطبيق  6-8-5-3-5-1

  .للنموذج التصميمياً بار مجيع أنواع حاويات السوائب املرنة بوصفه اختينطبق على   
   اإلعداد لالختبار  6-8-5-3-5-2

  . املسموح ا القصوىحىت كتلتها اإلمجاليةحاوية السوائب املرنة متأل   
. يتم إسقاط حاوية السوائب املرنة على سطح مـستهدف غـري مـرن وأفقـي  6-8-5-3-5-3

  :ويكون السطح املستهدف
  ه؛متكامًال وضخماً مبا يكفي لعدم حترك  )أ(  
منبــسطاً بــسطح حيفــظ خاليــاً مــن العيــوب املوضــعية الــيت ميكــن أن تــؤثر علــى و    )ب(  

  نتائج االختبار؛
صلباً مبا يكفي لعدم تشوهه حتت ظروف االختبار وغري قابل للعطب بسبب و   )ج(  

  االختبارات؛
  . على السطحابكاملهحاوية السوائب املرنة سقط تواسعاً مبا يكفي لضمان أن و   )د(  
  . اإلسقاط، تعاد حاوية السوائب املرنة إىل الوضع القائم ملعاينتهاوعقب  

  : مبوجبحيسب ارتفاع السقوط  6-8-5-3-5-4
  . م0.8: ’3’جمموعة التعبئة   

  :معايري اجتياز االختبار  6-8-5-3-5-5
وحدوث تسرب طفيف بسبب االصطدام، . جيب أال حيدث فقد يف احملتويات  )أ(  

البــــضائع حاويــــة يف اً يعتــــرب قـــصور  ســــبيل املثـــال، الب الغـــرز علــــى مـــن مواضــــع اإلغـــالق أو ثقــــو 
  ؛إىل الوضع القائماحلاوية إعادة ، شريطة عدم حدوث مزيد من التسرب بعد السائبة

 غـري مـأمون نقلهـا ألغـراض حاوية الـسوائب الـسائلةعدم حدوث عطب جيعل   )ب(  
  .اإلنقاذ أو التصريف

  اختبار الرفع من أعلى  6-8-5-3-6
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  نطاق التطبيق  6-8-5-3-6-1
  .للنموذج التصميمياً مجيع أنواع حاويات السوائب املرنة بوصفه اختبار ينطبق على 

  اإلعداد لالختبار  6-8-5-3-6-2
القصوى، مع توزيع احلمولة  كتلتها اإلمجالية حاوية السوائب املرنة مبقدار ستة أمثالمتأل   

  .بشكل منتظم
 بالطريقــــة املــــصممة لرفعهــــا حــــىت ترتفــــع عــــن ملرنــــةحاويــــة الــــسوائب اترفــــع   6-8-5-3-6-3

  .مخس دقائق األرض وتبقى يف هذا الوضع ملدة
 حاويــــة الــــسوائب املرنــــةعــــدم حــــدوث عطــــب يف : معــــايري اجتيــــاز االختبــــار  4- 6- 3- 5- 8- 6
  .، وعدم حدوث فقد يف احملتويات غري مأمونة يف النقل أو املناولة احلاويةمرابط رفعها جيعل  أو
  اختبار االنقالب  6-8-5-3-7
  نطاق التطبيق  6-8-5-3-7-1

  .للنموذج التصميمياً مجيع أنواع حاويات السوائب املرنة بوصفه اختبار ينطبق على   
  اإلعداد لالختبار  6-8-5-3-7-2

  .املسموح االقصوى حىت كتلتها اإلمجالية حاوية السوائب املرنة متأل   
 أي جزء من سـطحها العلـوي عـن طريـق على حاوية السوائب املرنة تقلب  6-8-5-3-7-3

. رفــع اجلــزء اجلــانيب إىل أبعــد مــسافة مــن حافــة اإلســقاط علــى ســطح مــستهدف غــري مــرن وأفقــي
  :ويكون السطح املستهدف

  متكامًال وضخماً مبا يكفي لعدم حتركه؛  )أ(  
منبــسطاً بــسطح حيفــظ خاليــاً مــن العيــوب املوضــعية الــيت ميكــن أن تــؤثر علــى و    )ب(  
  ختبار؛نتائج اال
صلباً مبا يكفي لعدم تشوهه حتت ظروف االختبار وغري قابل للعطب بسبب و   )ج(  

  االختبارات؛
  . على السطحابكاملهحاوية السوائب املرنة سقط تاسعاً مبا يكفي لضمان أن و و   )د(  

  :حيدد ارتفاع االنقالب جلميع حاويات السوائب املرنة على النحو التايل  4- 7- 3- 5- 8- 6
  . م0.8: ’3’تعبئة جمموعة ال  

وحــــدوث . جيـــب أال حيـــدث فقــــد يف احملتويـــات: معـــايري اجتيـــاز االختبــــار  6-8-5-3-7-5
ســبيل املثــال، ال تــسرب طفيــف بــسبب االصــطدام، مــن مواضــع اإلغــالق أو ثقــوب الغــرز علــى 

  .، شريطة عدم حدوث مزيد من التسربالسوائب املرنةحاوية يف اً يعترب قصور 
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  ستقامةاختبار اال  6-8-5-3-8
  نطاق التطبيق  6-8-5-3-8-1

 املــصممة للرفــع مــن أعلــى أو مــن اجلانــب، حاويــات الــسوائب املرنــةينطبــق علــى مجيــع   
  .للنموذج التصميمي بوصفه اختباراً 

  اإلعداد لالختبار  6-8-5-3-8-2
ايل كتلتهـا  يف املائـة مـن سـعتها وحـىت إمجـ95 مبـا ال يقـل عـن حاوية السوائب املرنـةمتأل   
  . املسموح االقصوى

ــــسوائب امللقــــاةترفــــع حاويــــة   6-8-5-3-8-3 ــــسرعة ال تقــــل عــــن ال  0.1 علــــى جانبهــــا، ب
  . مرابط الرفعما ال يتجاوز نصف عددثانية إىل وضع قائم بعيداً عن األرض، بواسطة /مرت
 أو حاويـة الـسوائب املرنـةعدم حـدوث عطـب يف : معايري اجتياز االختبار  6-8-5-3-8-4

  . غري مأمونة يف النقل أو املناولة احلاويةعل جيمرابط رفعها
  التمزقاختبار   6-8-5-3-9
  نطاق التطبيق  6-8-5-3-9-1

  .للنموذج التصميمياً مجيع أنواع حاويات السوائب املرنة بوصفه اختبار ينطبق على   
  اإلعداد لالختبار  6-8-5-3-9-2

  .سموح ا امل القصوىحىت كتلتها اإلمجاليةحاوية السوائب املرنة متأل   
 مـــم يف حاويــة الــسوائب املرنـــة وهــي ملقـــاة 300يــتم إحــداث حـــز طولــه   6-8-5-3-9-3

ويكــون .  أحــد اجلوانــب العريــضة احلاويــة مــنجــدارعلــى األرض، خيــرتق بالكامــل مجيــع طبقــات 
منتـــصف املـــسافة بـــني الـــسطح الـــسوائب املرنـــة، يف اويـــة احملـــور الرئيـــسي حلمـــن  45ºاحلـــز بزاويـــة 
حلمــل مــضاف الـسوائب املرنــة ض حاويــة وبعـد ذلــك تعــر . ستوى العلــوي للمحتويــاتالـسفلي واملــ

 هــذه جيــب اإلبقــاء علــىو . للعبــوةالقــصوى اإلمجاليــة مــوزع توزيعــاً منتظمــاً يعــادل ضــعف الكتلــة 
حاوية من األرض  ترفعبعد إزالة احلمولة اإلضافية، و . عشرة دقيقةاحلمولة ملدة ال تقل عن مخس 

عشرة مخس ملدة املصممة للرفع من أعلى أو من اجلانب، وتبقى على هذا الوضع  السوائب املرنة
  .دقيقة

 يف املائــة مــن طولــه 25ال ميتـد احلــز ألكثــر مـن : معـايري اجتيــاز االختبــار  6-8-5-3-9-4
  .األصلي

  اختبار التنضيد  6-8-5-3-10
  نطاق التطبيق  6-8-5-3-10-1

  .للنموذج التصميمياً رنة بوصفه اختبار مجيع أنواع حاويات السوائب املينطبق على   
  اإلعداد لالختبار  6-8-5-3-10-2
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  . املسموح ا القصوىحىت كتلتها اإلمجاليةحاوية السوائب املرنة متأل   
 لقوة توضع على سطحها العلوي تعـادلتعرض حاوية السوائب املرنة   6-8-5-3-10-3

  . ساعة24سعة التحميل اخلاصة بالتصميم ملدة  أربعة أمثال
ال حيدث فقد يف احملتويات يف أثناء االختبار : معايري اجتياز االختبار  6-8-5-3-10-4

  .أو بعد إزالة احلمل
  تقرير االختبار  6-8-5-4
يصاغ تقرير عن نتائج االختبار يتضمن التفاصـيل التاليـة علـى األقـل،   6-8-5-4-1

  :حاوية السوائب املرنةويتاح ملستخدمي 
  مرفق االختبار؛اسم وعنوان   -1  
  ؛)حيثما كان ذلك مناسباً (اسم وعنوان مقدم الطلب   -2  
  رمز وحيد مميز لتقرير االختبار؛  -3  
  تاريخ تقرير االختبار؛  -4  
  ؛حاوية السوائب املرنةصانع   -5  
مثـل األبعـاد واملـواد ووسـائل  (حلاوية الـسوائب املرنـةوصف النموذج التصميمي   -6  

  ؛)صور(أو صورة /و) ذلك وما إىل سمكاإلغالق وال
  ؛الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح ا/السعة القصوى  -7  
  ؛خصائص احملتويات املختربة، مثل حجم اجلسيمات يف حالة املواد الصلبة  -8  
  وصف االختبار ونتائجه؛  -9  
  .توقيع تقرير االختبار واسم املوقع وصفته  -10  

ــــات  6-8-5-4-2 ــــر االختبــــار بيان ــــضمن تقري ــــأن يت ــــسوائب املرنــــة  تفيــــد ب حاويــــة ال
ــــيت  هــــذا الفــــصل مــــن املناســــبة لألحكــــام قــــد جــــرى اختبارهــــا وفقــــاً مــــن أجــــل النقــــلأعــــدت  ال
وتقـــدم نـــسخة مـــن تقريـــر . اســـتخدام طرائـــق تعبئـــة أو مكونـــات أخـــرى قـــد يبطـــل صـــالحيتها وأن

   .املختصة االختبار للسلطة
  وضع العالمات  6-8-5-5
 مـصنوعة ومعـدة لالسـتخدام وفقـاً سـوائب مرنـةاويـة كـل حجيب أن حتمل    6-8-5-5-1

  ال يقل ارتفاع جيب أو . هلذه الالئحة عالمات دائمة مقروءة توضع يف مكان تسهل رؤيته
   : مم، وأن تبني ما يلي24احلروف واألرقام والرموز عن 

      رمز األمم املتحدة للعبوات  )أ(   
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ــــوة ال يــــستخدم هــــذا     ــــات أن عب ــــة  الرمــــز يف أي غــــرض آخــــر غــــري إثب أو حاوي
أو حاويـة غـازات متعـددة العناصـر متتثـل لالشـرتاطات ذات الـصلة  نقـاالً اً أو صـهرجيسوائب مرنة 

  ؛8-6 أو 7-6 أو 6 -6 أو 5 -6 أو 3 -6 أو 2 -6 أو 1 -6الواردة يف الفصل 
  ؛BK3الرمز   )ب(  
ـــة الـــيت اعتمـــد هلـــا النمـــوذج ) تجمموعـــا(حـــرف كبـــري يـــشري إىل جمموعـــة   )ج(   التعبئ

   :التصميمي
     Z  موعة التعبئة  ’3’ فقط؛   
  ؛)آخر رقمني(شهر وسنة الصنع   )د(  
ص بتخــصيص العالمــة، ويعــّرب عنهــا بالعالمــة  املــرخ احلــروف الدالــة علــى البلــد   ( ه(   

   احملركات يف نظام املرور الدويل؛ املميزة للمركبات ذات
الــسوائب رمــز الــصانع وغــري ذلــك مــن عالمــات التعــرف علــى حاويــة اســم أو   )و(   

  كما حتددها السلطة املختصة؛املرنة  
  ؛ محل اختبار التنضيد بالكيلوغرام  )ز(   
  .الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح ا بالكيلوغرامات  )ح(   

 ويتم الفـصل )ح(إىل ) أ( من  توضع العالمات وفقاً للتسلسل الوارد يف الفقرات الفرعية   
مـثًال بـشرطة مائلـة  بني كل عنصر من عناصر العالمات املطلوبة يف هذه الفقرات الفرعيةبوضوح 

  .سافة وتعرض بطريقة تتيح سهولة التعرف على مجيع أجزاء العالمةمبأو 
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  مثال على العالمات  6-8-5-5-2

  
BK3/Z/11 09  

RUS/NTT/MK-14-10  
56000/14000."  

   :تعديالت تبعية
- 1- 2- 5- 6و ،)أ (2- 4- 3- 6و  ،)أ (- 2- 9- 2- 2- 6و  ،)أ (2- 7- 2- 2- 6و  ،)أ (1- 3- 1- 6
- 4- 7- 6، و’1’) ج (1- 16- 3- 7- 6، و’1’) ج (1- 20- 2- 7- 6، )أ (- 1- 3- 6- 6، و)أ (1

ال : "ليــصبح نــصها كمــا يلــيتعــدل اجلملــة الثانيــة   ’1’) ج (1- 13- 5- 7- 6، و’1’) ج (1- 15
اً أو صــهرجيأو حاويــة ســوائب مرنــة لرمــز يف أي غــرض آخــر غــري إثبــات أن عبــوة يــستخدم هــذا ا

 -6حاويــة غــازات متعــددة العناصــر متتثــل لالشــرتاطات ذات الــصلة الــواردة يف الفــصل  أو نقــاالً 
  .".8-6 أو 7-6 أو 6 -6 أو 5 -6 أو 3 -6 أو 2 -6  أو1

  1-7الفصل     

  :يلي ويكون نصه كما 11-1-1-7يضاف القسم الفرعي 
جيــب نقــل حاويــات الــسوائب املرنــة داخــل رســالة ذات جوانــب وايـــات   7-1-1-11"

  .صلبة متتد ملا ال يقل عن ثلثي ارتفاع حاوية السوائب املرنة
عنـــد حتميـــل حاويـــات الـــسوائب املرنـــة يف حاويـــة شـــحن علـــى النحـــو املبـــني  :مالحظـــة  

 بوحـدات نقـل البـضائع املـشار إليـه ، جيب إيالء عناية خاصـة لتوجيـه التعبئـة املتعلـق2-4-5 يف
 IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing Cargo ، وخباصـة2، املالحظة 10-1-1-7 يف

Transport Units (CTUs)  الــــــــــــيت يتــــــــــــضمنها ملحــــــــــــق املدونــــــــــــة الدوليــــــــــــة للبــــــــــــضائع اخلطــــــــــــرة ،
 International Maritime Dangerous.  

ســــائل مناســـبة قـــادرة علـــى منـــع حركــــة تثبـــت حاويـــات الـــسوائب املرنـــة بو   7-1-1-11-1
تـسبب هلـا   أواحلاويـة أثناء النقل من شأا أن تغـري اجتـاه حركةمتنع أية احلاوية يف الرسالة بطريقة 

كــذلك مبــلء أي فراغــات باســتخدام حــشوات رِفــد أو حبــصر احلاويــات  وميكــن منــع حركــة . عطبــاً 
ل أحزمــة التطويــق أو الــسيور، ال تــشد ويف حالــة اســتخدام وســائل الــربط مثــ. الطــرود أو بتكتيفهــا

  . أو تشويههاحاويات السوائب املرنةإلعطاب اً هذه األربطة بإفراط حتاشي
ال تنضد حاويات السوائب املرنة من أجل النقل الربي أو النقل بالـسكك   7-1-1-11-2

  .".احلديدية
        


