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 1-1الفص    
يف الفقررر)ة ، ت، ف ررراة "،ررراية و، وع يسرررتويف فعررراييف ومعررراي  ال)فررر ،  ررر ة  4-4-4-6

 و.0-4-1-0-7-0بعد "،اية واجلدول  ، أو الشع ، كما هي مع)فة يف اجلزء الثاينو7ال)ف،ة 
 فديج فق)ة جديدة ويكون نصها كما يلي: 4-4-4-9
 بح اليحتوية على لربال خ   اليصبل 9-4-4-4و

ع خت ررا املصررابيت التاليررة الررة  ال ةحررة  رر)ي ة أن ع دترروة "لررت مررواد مشررعة وع دترروة  
 :6-6يف الفصل الوايد  666"لت الزة،ق بكميات فتجاوز فلك احملددة يف احلكم اخلاص 

املصرررابيت الرررم امرررا م،ا ررر)ة مرررع األ رررااص واأل ررر) "نرررد نقلهرررا     ،أت 
 جميا أو  "ادة املعاجلة؛م)فق الت

غ مررع ال، رراةا اخل رر)ة وفكررون  4املصررابيت الررم  ترروة كررل منهررا "لررت  ، ت 
 غ،  )ي ة ما يلي: 62مع،أة حبيث ع يتعدى وزن ال، اةا اخل )ة يف ال )د 

 ؛أن فكون املصابيت حاةزة "لت  هادة نظام املصّنا إلداية النو"ية '1'
الررررةا  روعا مق،رررر ISO 9001:2008 املعيرررراي م حظررررة: اكررررع ا"ت،رررراي ف ،يررررق

 الغ)ض.
وأن يكرررون كرررل مصررر،اك مع،رررأ بشررركل  فررر)ادة يف "،ررروات دا ليرررة ففصرررل  '2'

بينها فواصل، أو حماطاا مبادة فو يد حلماية املصرابيت ومع،رأ دا رل "،روات 
وقرررادية  4-4-4-1 ايجيرررة متينرررة فسرررتويف األحكرررام العامرررة الررروايدة يف 

 .م4.0"لت اجتياز ا ت،اي السقوط مع ايففاع 
املعي،ررة الررم ع  ترروة أة منهررا "لررت أو  التالفررةاملصررابيت املسررتعملة أو  ،جت 
غ "نرد 62غ مرع ال، راةا اخل ر)ة وع  تروة ال ر)د الواحرد "لرت أكثر) مرع 4أكثر) مرع 

نقلهررا مرررع م)فررق التجميرررا أو  "رررادة املعاجلررة. وفع،رررأ املصرررابيت يف "،رروات  ايجيرررة متينرررة 
النقرل العاديرة الرم فسرتويف األحكرام العامرة الروايدة  فكفي ملنا در)ي احملتويرات يف ور)وة

وفكرررون قرررادية "لرررت اجتيررراز ا ت،ررراي السرررقوط مرررع ايففررراع ع يقرررل "رررع  4-4-4-1يف 
 م. 4.0
 مشعةو.املصابيت الم دتوة "لت مواد ، ت 0-0-0-7-0فتناول الفق)ة م حظة: 

 2-1الفص    
وجرردت، أينمررا و، 7واد ال)ف،ررة يف التعرراييف، يسررتعاض "ررع "،رراية وأل رر)اض نقررل مرر 4-0-4

 بع،اية وأل )اض نقل املواد املشعةو.
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 فعدل التعاييف الوايدة أدنا  كما يلي: 4-0-4
-0-7-0 ايية املستثناة مبوجر  ادة اعنشراية واملرفديج "، يف اجلملة األو ،  :التصميم

 بعد كلمة ووصفو.،وت 6-5
التحميرررلو بع،ررراية  "مليرررات مجيرررا فيهرررا يسرررتعاض "رررع "،ررراية واررر)ة :احلص)ة اع تادام

بعرد  "،راية وحيثمرا فقت ريذ هرة  ال ةحرةو التحميل والشحعو، وفديج "مليات مجيا فيها وا)ة
 "،اية وامل) ل  ليذو. 

 يستعاض "ع الفق)ة األ  ة مبا يلي: :حاوية الشحع
وباإلضررافة    كلررك، حاويررة الشررحع الصررغ ة فعررال حاويررة  ررحع ع يقررل حجمهررا الرردا لي  

 و.6م 6. وفعال حاوية الشحع الك، ة حاوية  حع يزيد حجمها الدا لي "لت 6م 6"ع 
 ووحزمو بع،اية وأو حزمو. يستعاض "ع كلمة :تعددة العناص)املغاز ال حاويات

فعررردل ةايرررة التع)يرررف ليصررر،ت نصرررذ كمرررا يلررري: وبرررامللي  ررريف)ت يف السرررا"ة أو  :مستوى اإل عاع
 يف السا"ة؛وف)ت بامليك)و  ي

 ف اة التعاييف اجلديدة التالية بالرتفي  األلف،اةي: 4-0-4
 هي الع،وات اخلاصة الم اإلنقاك الك، ة ات"،و و

 فصمم للمناولة امليكانيكية؛ ،أت 

رتاا ولكررررع حجمهررررا لرررر 152كرررر  أو  ررررعتها   122ا الصررررافية وفتجرررراوز كتلتهرررر ، ت 
 ؛6م 6يتجاوز  ع

أو املسررر)ّبة، أو ال، ررراةا اخل رررر)ة عي،رررة وفوضرررا فيهرررا طررر)ود ال، ررراةا اخل ررر)ة التالفرررة أو امل 
 املنسك،ة أو املس)ّبة، وكلك أل )اض النقل مع أجل ا تعادهتا أو التالص منها؛و.

يعررررال، أل رررر)اض نقررررل املررررواد اإل ررررعا"ية، امو"ررررة مررررع العناصرررر) املرتاب ررررة  نظررررام اإلدايةو 
حقيررق األهررداة بتات واألهررداة وفسررمت وضررا السيا رر الررم هترردة   املتفا"لررة ،منظومررةت  أو

 و؛ب )يقة كات كفاءة وفعالية
هررو جهرراز يكشررف   ررعاع النوف)ونررات. وفيررذ اكررع وضررا  نوف)ونرراتكا ررف   ررعاع الو 

 از يف حمول طاقرة كة أن،رو   لكررتوين حمكرم  رول   رعاع النوف)ونرات      راية كه)باةيرة قابلرة 
 و؛للقياس

 ضمع مكونافذو. مع  عاع  هو جهاز  توة "لت كوا ف نظام كشف اإل عاعو 
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 5-1الفص    
 يستعاض "ع العنوان مبا يلي: واألحكام العامة املتعلقة باملواد املشعةو.  4-5
 فعدل اجلملتان الثانية والثالثة ويكون نصهما كما يلي: 4-5-4-4

وفستند هة  ال ةحرة    عةحرة الوكالرة الدوليرة لل اقرة الةييرة للنقرل اومرع للمرواد املشرعة و 
ت. واكررع اعطرر ع 0240، ، فيينرراSSR-6, IAEAت، و لسررلة معرراي  األمررران يقرررم 0240،ط،عرة 

 ةحررة الوكالررة الدوليررة لل اقررة الةييررة للنقررل اومررع للمررواد ل"لررت املررواد التفسرر ية يف واملررواد اإلي ررادية 
 و.ت0240، فيينا ،TS-G-1.1 (Rev.2), IAEAاملشعة، و لسلة معاي  األمان يقم 

و بف)ض اع ررتاطات"،اية ويستعاض "ع  ،ملة الثانية مع الفق)ة األ  ةيف اجل 4-5-4-0
 الش)وطو.بف)ض بع،اية و

أة  ع فن ،رق هرة  ال ةحرة "لرتفعدل اجلملة األو  ليص،ت نصها كما يلي: و 4-5-4-1
 و:مما يلي

فررررديج الفقرررر)ة الف)"يررررة اجلديرررردة ،دت ويكررررون نصررررها كمررررا يلرررري، ويعرررراد ف)فيرررر   4-5-4-1
 ،دت    ،وت ف،عاا لةلك: الفق)ات مع

املررواد املشررعة الررم فوجررد دا ررل  رراص أو "لررت  رراص  رر  نقلررذ  و،دت 
للعررررر ج ال ررررر  ألنرررررذ فعررررر)ض    امتصررررراص ")ضررررري أو متعمرررررد ملرررررادة   رررررعا"ية أو    

 هبا؛و. فلوث
 ليص،ت نصها كما يلي: تتهفعدل الفق)ة الف)"ية ،وت ، ابقاا ،

يف  موجررررودةتويررررة "لررررت نويرررردات مشررررعة املررررواد وال)كررررازات ال ،يعيررررة احمل و،وت 
 اإل ررعا"ي طاف)كيررز النشرر رر)ي ة أن ع يتجرراوز    ررعمل ملعاجلررةت،كررون ،قررد فال ،يعررة 
، أو احملسرروبة وفقررراا 4-0-0-7-0 اجلررردول املررواد "شررر)ة أمثررال القررريم احملررددة يفجل)"ررات 
. وبالنسرررر،ة 6-0-0-7-0    6-0-0-7-0ومررررع  ،أت0-0-0-7-0للفقرررر)ات 

عررة وليسررمل يف يف ال ،ي موجررودةمشررعة  نويرردات زات ال ،يعيررة احملتويررة "لررتللمررواد وال)كررا
 و.1-0-0-7-0وفقاا للفق)ة  ف)كيز النشاطزمال  س  فوازن 

 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 4-5-4-5-4
ع خت ررررا ال رررر)ود املسررررتثناة الررررم اكررررع أن دترررروة "لررررت مررررواد مشررررعة بكميررررات  4-5-4-5-4و

 4-1-0-7-0ملصرررررررنعة والع،ررررررروات الفاي رررررررة املنصررررررروص "ليهرررررررا يف واألجهرررررررزة واملرررررررواد ا ،حمررررررردودة
 :7    5ألحكام التالية الوايدة يف األجزاء ل  ع

-4-5و 0-0-5-4-5و 0-6-4-5و 0-4-4-5املن ،قرررررررة احملرررررررددة يف  حكررررررراماأل ،أت 
-6-8-4-7و 1-5-8-4-7    4-5-8-4-7و 4-6-8-4-7و 7-4-0-5و 5-1
 ؛4
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 ؛1-1-6ة احملددة يف وا رتاطات ال )ود املستثنا ، ت 
 ع "ندما فتسم املواد املشعة خبصراةص   ر)ة أ ر)ى و ر  فصرنيفها يف يف،رة  ر  ال)ف،رة  

، حيث  ن األحكام املديجرة يف 6-6الوايد يف الفصل  669أو  092وفقاا للحكم اخلاص  7
لشرررع،ة ا ،أت و، ت أ"ررر   ع فن ،رررق  ع حسررر،ما ينا ررر  وباإلضرررافة    فلرررك املتعلقرررة بال)ف،رررة أو

 ال)ةيسية.و.
 فديج مجلة ثانية جديدة ويكون نصها كما يلي: 4-5-4-5-0

و كا كانررررررمل ال رررررر)ود املسررررررتثناة دترررررروة "لررررررت مررررررواد انشرررررر ايية، ين ،ررررررق "ليهررررررا أحررررررد و 
 .و.6-1-8-4-7"لت أن فستويف ا رتاطات  5-6-0-7-0اع تثناءات امل،ينة يف 

 ع ين ،ق 4-5-0-0
ته لية ليصرر،ت نصررها وحيررث يقررّدي أن اجل)"ررة الفعالررة اع ررفعرردل ةايررة اجلملررة  4-5-0-1

  ما أن:و. وفديج كلمة وأوو يف بداية الفق)ة الف)"ية ، ت.
 .ولل اقة الةييةو، الوكالة الدولية   بو IAEA يستعاض "ع "،اية ويقم 4-5-0-5
 يعدل ليص،ت نصذ كما يلي: 4-5-6
  نظام اإلداية 6-5-4و
ستند    املعاي  الدولية أو الوطنية أو   ها مرع ي ايةنظام لإلدوضا ي   أن  4-5-6-4

يف مجيررا األنشرر ة ضررمع ن رراال هررة  ال ةحررة،  نفررة يسررل ة املاتصررة وأن املعرراي  املق،ولررة لرردى ال
ل مان اعمتثال لألحكام كات الصلة يف هة  ال ةحة. و   ، 6-4-5-4كما هو حمدد يف 

ف،ررأ أن مواصررفات التصررميم منفررةة جيامرراا. و رر  أن ) للسررل ة املاتصررة الشررهادات الررم وف  أن ف رر
 :يكون الصانا أو امل) ل أو املستادم "لت ا تعداد ألن

 ؛يوف) التسهي ت للسل ة املاتصة للقيام بالتفتيش أثناء الصنا واع تادام ،أت 
  اعمتثال الة  ال ةحة. اتصةاملسل ة لويظه) ل ، ت 
،  رر  أن فأ ررة هررة  املوافقررة يف احلسرر،ان كفرراءة وحيثمررا فلررزم موافقررة السررل ة املاتصررة 

 ..ووأن فكون م)ف، ة بذ نظام اإلداية
 م)فأ.و بع،اية واملواد اإل عا"يةو، 7ال)ف،ة يستعاض "ع "،اية و 4-5-1-0
 .ع ين ،ق 4-5-6
ع ين ،ررق الشرر ) األول مررع التصرروي . ويف الفقرر)ة الف)"يررة ،أت، فعرردل اجلملررة  4-5-6-4

 ،ت نصها كما يلي:ليص اع ته لية
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يترأث)وا، يف النقل اكرع أن منظمة مشرتكة وامل)َ ل  ليذ والناقل وأة  ل    ب غ امل)   و 
 و:بعدم اعمتثال حس  اعقت اء،

 يف الفق)فأ الف)"يتأ ، ت و،جت،  ةة احل)ة ووو مع ال،داية. 
 .، ع فن ،ق4-6-5-4باقي التعدي ت األ )ى يف  

 يف  -2الفص    
 ف اة الفق)ة اجلديدة التالية يف النهاية: 0-2-4-6

وع فصررنف السررلا حبسرر  امو"ررات التع،اررة. وأل رر)اض التع،اررة  رردد اع رررتاط املتعلررق  
 و.بعينذ يف فوجيذ التع،اة املنا  مبستوى أداء "،وات 

 فعدل اجلملة األ  ة ليص،ت نصها كما يلي: 0-2-6-0
"لررررت املررررواد املشررررعة املع،ررررأة يف  6-6صررررل الرررروايد يف الف 092ين ،ررررق احلكررررم اخلرررراص و 

 رررادس فلوييرررد ، 6527ال، ررراةا الررروايدة درررمل يقرررم األمرررم املتحررردة با رررتثناء  ،"،ررروات مسرررتثناة
 اةو.مستثن "،وة مادة مشعة،، اليويانيوم

 1-2الفص    
 ليص،ت نصها كما يلي: 5-5-6-4-0يف  0فعدل امل حظة  

مرررررواد ناييرررررة يف  ررررركل     اجلررررردول هرررررةا يفو الوم ررررري املكرررررونو "،ررررراية فشررررر  :2يالح ة ال"
مسحوال أو كوحدات نايية حس،ما فظهر) يف األلعرا  الناييرة، الرم فسرتادم إلنتراج فرأث  صرو  

افعررة،  ع  كا ث،ررمل أن الوقررمل املسررتغ)ال لزيررادة ال ررغ  دأو فسررتادم كحشرروة متفجرر)ة أو حشرروة 
الروايد يف  HSL،اي املكون الوم ي النايية يف ا ت املادةملي ثانية لكل نصف  )ام مع  6يتجاوز 
 و.دليل اع ت،ايات واملعاي  مع 7التةييل 

 2-2الفص    
 ويكون نصها كما يلي: تهالنق ة اجلديدة ،  اةف 0-0-4-0

ترز ، "نرد فع،اترذ لغر)ض النقرل،  راز - ممتز از  ته،و  صرل،ة مسرامية حبيرث  يف مرادةا 
كيلرو  033و"ع  س02لو با كال "ند كي  424.6يقل ال غ  الدا لي النافج للو"اء "ع 

 .وس52با كال "ند 
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 3-2الفص    
 يعدعن ليص،ت نصهما كما يلي: 6-0-6-0و 0-6-0-0
مثررررل ال رررر ء واملينررررا واللررررّك ،ال كيررررذت  ،اللزجررررة سررررواةل اللهوبررررةاكررررع فصررررنيف ال 0-0-6-0و

، يف س06هات أقرل مرع والوينيش واملواد ال صقة ومواد التلميا، الم فكون ديجة ا رتعاالا ،ومي ر
الثالرررث، الفررر)ع  ، اجلرررزءدليرررل اع ت،رررايات واملعررراي ط،قررراا لإلجررر)اءات امل،ينرررة يف  ‘6‘امو"رررة التع،ارررة 

 : )ي ة ما يلي، 60-6
ونق رة الروميو وفقرراا  ديجرة اللزوجرة معررباا "نهرا برزمع التردفق برالثواينأن فكرون  ،أت 

 ؛للجدول التايل

 ستºبوفقة مغلقة ، ميو،و نق ة ال ثاال ،ممتاعن،ق )  ز ،ثانيةت زمع التدفق
 47لت مع "أ  62 1> ز  02

 42أ"لت مع   422 4> ز  62

 5أ"لت مع   60 6> ز  02

 4-"لت مع أ  11 6> ز  60

 5-أ"لت مع   422 6> ز  11

 بدون حدود 6 > ز 422

فصررررل  يف املاةررررة مررررع ط،قررررة املررررةي  ال)اةررررق يف ا ت،رررراي 6أن ينفصررررل أقررررل مررررع  ، ت 
 املةي ؛

 4-6أن ع يكررون املالرروط أو أة مررةي  منفصررل مسررتوفياا ع رررتاطات الشررع،ة  ،جت 
 ؛8أو ال)ف،ة 
 لرتاا. 152أن فكون املواد مع،أة يف أو"ية ع فتجاوز  عتها  ،دت 

 و.حمجوز 0-6-0-6
 يف ال،داية، يستعاض "ع "،اية واملواد اللزجرةو بع،راية والسرواةل اللزجرةو. فعردل 0-6-0-5

 النق ة ال)ابعة ليص،ت نصها كما يلي:
 لرتااو. 152وفكون مع،أة يف أو"ية ع فزيد  عتها "لت  -و 

 4-2الفص    
 ليص،ت كما يلي: 4-1-0يعدل اجلزء الثاين مع الشكل  
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 5-2الفص    
 ليص،ت كما يلي: 4-5-0يعدل اجلزء الثاين مع الشكل  

 44امل)با 

هل ينظ) يف نقل املادة 
الةافية التفا"ل يف 
حاويات و ي ة أو 

 ؟ "فاةها ييج أوصها
 نعم 44-4

 40امل)با  ع 44-0

ما هي قديهتا 
 ع 6-40    مناف ة 4-40 ؟اعنفجايية

 ما هو فأث   مناف ة 40-0
فساينها يف و)وة 
 ؟اعحتواء املعّ)ة

 فستعمل مادة
 نق ة  لياةا ختفيف 
<452o؟س 

 هل املادة صل،ة؟

 يق،ل للنقل يف "،وات ع فزيد ينظ) يف  "فاةذ
 لرتاا  152كغم أو   122"لت 

 46امل)با 
 Eاع ت،اي 

 45امل)با 

 46امل)با 

 مناف ة 46-4

 41امل)با  ع  46-0
 عالةا  التساي احن الا   ديجة ح)اية هل Hاع ت،اي 

<62
o س يف ط)د مع 
 ؟كغم 52

 نعم 41-4

 ع 41-0

 نعم 45-4

 هل

 ع 45-0

 نعم 46-4

 ع 46-0

 م)با اخل)وج زاة م)با اخل)وج واو م)با اخل)وج هاء

 نقلذ يف حاويات اكع النظ) يف
  واة  و ي ة أو صهاييج 

 9مع امل)با 
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 فعدل لتص،ت كما يلي: 0-5-0-0-4-4
 ارر)ى ا ت،ررايات لقيرراس قرردية املررادة الصررل،ة "لررت زيررادة معرردل احرررتاال 4-4-0-0-5-0و

دليررل يف  ل رراا فامرراا. وفرر)د ال )يقررة  املادفررانمررادة قابلررة ل حرررتاال "نرردما ختلرر   أو  رردة احرررتاال
يف لرةلك أو ك،رديل  ت،4- رأ،اع ت،راي  4-1-61الثالث، الف)ع  ، اجلزءاع ت،ايات واملعاي 

 44امل)با 

هل ينظ) يف نقل املادة 
الةافية التفا"ل يف 
حاويات و ي ة أو 

 ؟ "فاةها صهاييج أو
 نعم 44-4

 40امل)با  ع 44-0

ما هي قديهتا 
 ع 6-40    مناف ة 4-40 ؟اعنفجايية

 ما هو فأث   مناف ة 40-0
فساينها يف و)وة 
 ؟اعحتواء املعّ)ة

 عمل مادةفست
 نق ة  لياةا ختفيف 
<452o؟س 

 هل املادة صل،ة؟

 يق،ل للنقل يف "،وات ع فزيد ينظ) يف  "فاةذ
 لرتاا  152كغم أو   122"لت 

 46امل)با 
 Eاع ت،اي 

 45امل)با 

 46امل)با 

 مناف ة 46-4

 41امل)با  ع  46-0
 عالةا  التساي احن الا   ديجة ح)اية هل Hاع ت،اي 

<62
o س يف ط)د مع 
 ؟كغم  52

 نعم 41-4

 ع 41-0

 نعم 45-4

 هل

 ع 45-0

 نعم 46-4

 ع 46-0

 م)با اخل)وج زاة م)با اخل)وج واو م)با اخل)وج هاء

اكع النظ) يف نقلذ يف حاويات 
  واة  و ي ة أو صهاييج 

 9مع امل)با 
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امل لرو  فقييمهرا ولوطرة  وار)ى اع ت،رايات "لرت املرادةت. 6- أ،اع ت،اي  6-1-61الف)ع 
. وفقرررراين 4:1و 4:4مررررا  ررررليلوز ليفرررري جرررراة يف نسرررر   لرررر  وزنيررررة بررررأ املررررادة والسررررليلوز 

 : صاةص احرتاال املاالي 
 مرررا ولررروط م)جعررري مرررع ب)ومرررات ال،وفا ررريوم، 4- رررأيف اع ت،ررراي  ،أت 

. فإكا فساوى زمع اعحررتاال مرا زمرع احررتاال هرةا املالروط 7:6والسليلوز بنس،ة وزنية 
امل)جعي أو كان أقرل منرذ، فإنرذ يتعرّأ مقاينرة أزمنرة اعحررتاال مرا أزمنرة احررتاال املارالي  

للتصرنيف يف امو"رة  6:0و 0:6امل)جعية لربومات ال،وفا يوم والسرليلوز بنسر  وزنيرة 
 ؛ أو"لت التوايل ‘0‘التع،اة  وامو"ة ‘4‘التع،اة 

 فوال أكسيد الكالسيومما ولوط م)جعي مع ، 6- أيف اع ت،اي  ، ت 
. فإكا فساوى زمع اعحررتاال مرا زمرع احررتاال هرةا املالروط 0:4والسليلوز بنس،ة وزنية 

منذ، فإنذ يتعّأ مقاينة أزمنرة اعحررتاال مرا أزمنرة احررتاال املارالي   كربامل)جعي أو كان أ
للتصرررنيف يف  4:4و 4:0سررريوم والسرررليلوز بنسررر  وزنيرررة فررروال أكسررريد الكالجعيرررة لامل) 

 و."لت التوايل ‘0‘وامو"ة التع،اة  ‘4‘امو"ة التع،اة 

 فعدل لتص،ت كما يلي: 0-5-0-0-4-0
 يتم فقييم نتاةج ا ت،ايات التصنيف "لت أ اس ما يلي: 0-4-0-0-5-0و

عرردل ت أو م4- ررأ  ت،رراي ،بالنسرر،ة ل مقاينررة متو رر  زمررع اعحرررتاال ،أت 
املارررررالي   مرررررا متو رررر ات أزمنرررررة اعحرررررتاال يف ت6- ررررأاعحرررررتاال ،بالنسرررر،ة ل  ت،ررررراي 

 امل)جعية؛

 و.ط املادة والسليلوز يشتعل و رتالوما  كا كان ولو  ، ت 
 فعدل لتص،ت كما يلي: 0-5-0-0-4-6
 4:1وزنيرة  كا كانرمل النسر،ة ال 4-5فصنف املادة الصل،ة يف الشرع،ة  6-4-0-0-5-0و
 :مع العّينة    السليلوز املاتربة فع ي 4:4أو 

متو رررر  زمررررع احرررررتاال يسرررراوة أو يقررررل "ررررع ، 4- ررررأيف اع ت،رررراي  ،أت 
 مع ب)ومات ال،وفا يوم والسليلوز. 7:6متو   زمع احرتاال ولوط نس،تذ الوزنية 

أكررررب مررررع متو رررر  زمرررع احررررتاال يسرررراوة أو ، 6- رررأيف اع ت،ررراي  ، ت 
 و.سيوم والسليلوزكالال فوال أكسيدمع  0:4رتاال ولوط نس،تذ الوزنية متو   زمع اح
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 يعدل ليص،ت كما يلي: 0-5-0-0-0
 فعيأ امو"ات التع،اة 0-0-0-5-0و

ررردة ط،قررراا إل    ررروات اع ت،ررراي امل،ينرررة حررردى فعرررّأ امو"رررة فع،ارررة للمرررواد الصرررل،ة امل كس 
ت 4- ررررررررأ،اع ت،رررررررراي  4-1-61 ، اجلررررررررزء الثالررررررررث، الفرررررررر)عدليررررررررل اع ت،ررررررررايات واملعرررررررراي  يف
 ، وكلك وفقاا للمعاي  التالية:ت6- أ،اع ت،اي  6-1-61 الف)ع أو

 :4- أي اع ت،ا ،أت 
 4:1: أة مرادة يع ري ولوطهرا مرا السرليلوز بنسر،ة وزنيرة ‘4‘امو"ة التع،ارة  '1'

متو   زمع احرتاال يف اع ت،اي أقل مع متو   زمع احرتاال ولوط  4:4أو 
 مع ب)ومات ال،وفا يوم والسليلوز؛ 0:6بنس،ة وزنية 

 4:1: أة مرادة يع ري ولوطهرا مرا السرليلوز بنسر،ة وزنيرة ‘0‘امو"ة التع،اة  '2'
متو رر  زمررع احرررتاال يف اع ت،رراي يسرراوة أو يقررل "ررع متو رر  زمررع  4:4أو 

فسرتويف  مع ب)ومات ال،وفا ريوم والسرليلوز وع 6:0احرتاال ولوط بنس،ة وزنية 
 ؛‘4‘،اة معاي  امو"ة التع

 4:1: أة مرادة يع ري ولوطهرا مرا السرليلوز بنسر،ة وزنيرة ‘6‘امو"ة التع،اة  '3'
متو رر  زمررع احرررتاال يف اع ت،رراي يسرراوة أو يقررل "ررع متو رر  زمررع  4:4أو 

فسرتويف  مع ب)ومات ال،وفا ريوم والسرليلوز وع 7:6احرتاال ولوط بنس،ة وزنية 
 ؛‘0‘و ‘4‘معاي  امو"م التع،اة 

: أة مادة ع يشتعل أو  ررتال يف اع ت،راي 4-5ملديجة يف الشع،ة املواد    ا '4'
يع ررري  "لرررت حرررد  رررواء، أو 4:4و 4:1ولوطهرررا مرررا السرررليلوز بنسررر،ة وزنيرررة 

 7:6متو   زمرع احررتاال أكررب مرع متو ر  زمرع احررتاال ولروط بنسر،ة وزنيرة 
 .مع ب)ومات ال،وفا يوم والسليلوز

 :6- أاع ت،اي  ، ت 
 4:1: أة مرادة يع ري ولوطهرا مرا السرليلوز بنسر،ة وزنيرة ‘4‘امو"ة التع،ارة  '1'

مرررع متو ررر  زمرررع احرررررتاال  كررررربمتو ررر  زمرررع احررررتاال يف اع ت،ررراي أ 4:4أو 
 والسليلوز؛ فوال أكسيد الكالسيوممع  4:0ولوط بنس،ة وزنية 

 4:1: أة مرادة يع ري ولوطهرا مرا السرليلوز بنسر،ة وزنيرة ‘0‘امو"ة التع،ارة  '2'
متو رر  زمررع  أكرررب مررعحرررتاال يف اع ت،رراي يسرراوة أو متو رر  زمررع ا 4:4أو 

والسررررليلوز  فرررروال أكسرررريد الكالسرررريوممررررع  4:4احرررررتاال ولرررروط بنسرررر،ة وزنيررررة 
 ؛‘4‘فستويف معاي  امو"ة التع،اة  وع
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 4:1: أة مرادة يع ري ولوطهرا مرا السرليلوز بنسر،ة وزنيرة ‘6‘امو"ة التع،ارة  '3'
متو رر  زمررع  أكرررب مررعأو متو رر  زمررع احرررتاال يف اع ت،رراي يسرراوة  4:4أو 

والسررررليلوز  فرررروال أكسرررريد الكالسرررريوممررررع  0:4احرررررتاال ولرررروط بنسرررر،ة وزنيررررة 
 ؛‘0‘و ‘4‘فستويف معاي  امو"م التع،اة  وع

: أة مادة ع يشرتعل أو  ررتال يف اع ت،راي 4-5املواد    املديجة يف الشع،ة  '4'
يع ررري  "لرررت حرررد  رررواء، أو 4:4و 4:1ولوطهرررا مرررا السرررليلوز بنسررر،ة وزنيرررة 

 0:4مررع متو رر  زمررع احرررتاال ولرروط بنسرر،ة وزنيررة  قررلمتو رر  زمررع احرررتاال أ
 .والسليلوز فوال أكسيد الكالسيوممع 

 6-2الفص    
 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 0-6-6-0-6-5
ع خت ررا الررة  ال ةحررة بقررا الرردم اجلافررة، الررم امررا بوضررا نق ررة دم  5-6-0-6-6-0و

 و."لت مادة ماصة
ويكررون نصررا ا  7-6-0-6-6-0و  6-6-0-6-6-0فان اجلديرردفررديج الفق)فرران  

 كما يلي، ويعاد ف)في  الفق)ات وفقاا لةلك:
 ع خت ا الة  ال ةحة "ينات فحص الدم يف الرباز. 6-6-0-6-6-0و
عررمل أل رر)اض ع خي ررا الررة  ال ةحررة  0-6-6-0-6-7 الرردم أو مكّونررات الرردم الررم مج 

سررررتادمة يف نقررررل الرررردم أو زيع األ" رررراء وأة أنسررررجة نقررررل الرررردم أو إل"ررررداد منتجررررات الرررردم امل
ات الم ف  ة مرع أجرل هرة  وكةلك العين أ" اء يعتزم ا تادامها يف "مليات زيع األ" اء أو

 و. األ )اض

 7-2الفص    
 ع ين ،ق التعديل األول 

 فعدل التعاييف الوايدة أدنا  لتص،ت كما يلي: 0-7-4-6
 لفق)ة ، ت،  ةة احل)ة ووو.يف بداية ا :النويدات اعنش ايية 
 فديج الفق)فان الف)"يتان اجلديدفان التاليتان والنص اجلديد التايل: 
 غ؛ 2.05املواد الم يكون اموع وزن النويدات اعنش ايية فيها أقل مع  و،جت 
 أة فوليفة مع ،أت و/أو ، ت و/أو ،جت. ،دت 
شررررحنة،  كا قرررردممل للنقررررل  رررر   كا كرررران ال رررر)د أو ال وع فسرررر)ة هررررة  اع ررررتثناءات  ع 

 مع،أة، ع  توة "لت مادة أ )ى كات نويدات انش ايية.و.
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 يستعاض يف النهاية "ع كلمة و  وحذو بكلمة و  حذو. :(SCO)اجلسم امللوث الس ت 
فنررديج املرررادة املشررعة دررمل يقرررم مررع أيقررام األمرررم فعرردل ليصرر،ت نصررها كمرررا يلرري: و 0-7-0-4-4

 0-1-0-7-0وفقرراا لألحكررام املنصرروص "ليهررا يف  4-4-0-7-0 املتحرردة احملررددة يف اجلرردول
 .و.6-0-7-0وما م)ا"اة اخلصاةص املادية احملددة يف  0-7-0-5   

 ي اة   ) جديد للعنوان ويكون نصذ كما يلي: 4-4-0-7-0اجلدول 
،أتاع م ال)مسي للنقل والوصف يقم األمم املتحدة

 

، 6600، و6604، و0940املتحرررررردة مررررررم األيف حالررررررة أيقررررررام  4-4-0-7-0اجلدول 
، 0978، و0949، و6606، و0947، و0946، و6660، و0945، و0946و

 فديج  حالة    امل حظة اجلديدة و، تو بعد "،اية وانش ايية بكميات مستثناةو.
وو ادس فلوييد اليويانيومو ي اة  وال )ود املستثناةودمل "نواين  4-4-0-7-0اجلدول 

 :ال،ند اجلديد التايل
  2.4طرر)د مسررتثق، أقررل مررع  ررادس فلوييررد اليويانيرروم، مررادة مشررعة،  6527ويقم األمم املتحدة 

  .، ت،جتوك  بالع،وة،    انش ايية أو انش ايية بكميات مستثناة
دررمل "نرروان وال رر)ود املسررتثناةو، التعرردي ت يف حالررة أيقررام األمررم  4-4-0-7-0اجلدول 
 فن ،ق ع 0944و 0942و 0929املتحدة 
 بعرررد اجلررردول امل حظرررات التاليرررة و،أتو وو، تو وو،جتو ف ررراة 4-4-0-7-0اجلدول 

 التابعة للجدول:
يوجد اع م ال)مسي للنقرل يف "مرود واع رم ال)مسري للنقرل والوصرفو ويقتصر) "لرت  و،أت 

، 6606و 0946و 0944و 0929. ويف حالررررة أيقررررام األمررررم املتحرررردة ك،رررر ة  اجلررررزء امل،ررررأ بررررأح)ة
 وأوو بأ األمساء ال)مسية للنقل، يستادم فق  اع م ال)مسي للنقل كة الصلة؛ حيث ففصل كلمة

-0فش  "،اية وانش ايية بكميات مستثناةو فق     املادة املستثناة مبوج  ال)قم  ، ت 
7-0-6-5. 

الررروايد يف  669، انظررر) أي ررراا احلكرررم اخلررراص 6527يف حالرررة يقرررم األمرررم املتحررردة  ،جت 
 .6-6الفصل 

 يف الفق)ة ، ت، فديج كلمة وحدودو ق،ل كلمة وف)كيزو. 0-7-0-0-4
 كلمة وف)كيزو. ، فديج كلمة وحدودو ق،ل1يف "نوان العمود  4-0-0-7-0اجلدول 
و الوليدة املشعة النويداتاع ته لية، يستعاض "ع "،اية وفق)ة ،أت بعد اجلدول، يف اجلملة يف ال

 بكلمة و  عهتاو.
 اجلدول ليص،ت كما يلي:يعدل النص ق،ل  0-7-0-0-0
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 :فيما يتعلق بف)ادى النويدات املشعة 0-0-0-7-0و
، يت لررررر  فعيرررررأ القررررريم 4-0-0-7-0 ررررر  املديجرررررة يف اجلررررردول  ،أت 

 موافقرة متعرددة األطر)اة. 4-0-0-7-0األ ا ية للنويدات املشعة املشراي  ليهرا يف 
اد املسررتثناة وحرردود وبالنسرر،ة الررة  النويرردات املشررعة، دسرر  حرردود ف)كيررز النشرراط للمررو 

معرراي  األمرران األ ا ررية الدوليررة النشرراط للشررحنات املسررتثناة وفقرراا للم،رراد  امل ررو"ة يف و
للوقايررررررة مررررررع اإل رررررعا"ات امل ينرررررة وألمررررران املصرررررادي اإل رررررعا"يةو،  لسرررررلة معررررراي  األمررررران 

 A2ويسررمت با ررتادام قيمررة  .ت4996، الوكالررة الدوليررة لل اقررة الةييررة، فيينررا ،445 يقررم
احملسوبة با تادام معامل ج)"ة لنوع اعمتصاص ال)ةوة املنا   الرةة فوصري برذ اللجنرة 
الدوليرررة للوقايرررة مرررع اإل رررعاع،  كا أ رررةت يف اع"ت،ررراي األ ررركال الكيمياةيرررة لكرررل نويررردة 

حرروادث "لررت حررد  ررواء. وك،ررديل املف ررية     ظرر)وةالمشررعة يف ورر)وة النقررل العاديررة و 
بررردون  0-0-0-7-0يررردات املشرررعة امل،ينرررة يف اجلررردول لرررةلك،  ررروز ا رررتادام قررريم النو 

 ؛احلصول "لت موافقة السل ة املاتصة

يف األجهررررررزة أو السرررررررلا الررررررم فشرررررررتمل "لررررررت مرررررررادة مشررررررعة أو الرررررررم  ، ت 
ة أ ر)ى فسرتويف الر)قم فيها املادة املشرعة كجرزء مكرون مرع جهراز أو  رلعة مصرنع فد ل

شررررعة بديلررررة "ررررع القرررريم ،جت، يسررررمت بقرررريم أ ا ررررية للنويرررردات امل0-7-0-1-4-6
اخلاصرة حبردود النشراط للشرحنة املسرتثناة وفت لر   4-0-0-7-0الوايدة يف اجلردول 

موافقة متعرددة األطر)اة. ودسر  قريم حردود النشراط للشرحنة املسرتثناة وفقراا للم،راد  
معرررراي  األمرررران األ ا ررررية الدوليررررة للوقايرررررة مرررررع اإل ررررعا"ات امل ينررررة وألمرررران يف و املوضررررو"ة
، الوكالررررة الدوليررررة لل اقررررة الةييررررة، 445اإل ررررعا"يةو،  لسررررلة معرررراي  األمرررران يقررررم  املصررررادي

 .و.ت4996، فيينا

 ، فديج كلمة وحدودو ق،ل كلمة وف)كيزو.1يف "نوان العمود  0-0-0-7-0اجلدول 
 ع ين ،ق التعديل األول "لت النص الع)يب. 0-7-0-0-1

 ة وحدود ف)كيزو.، يستعاض "ع كلمة وف)كيزو بع،اي Xmو X(i)يف  )ك  
والررررررم فعرررررراه ع ررررررتادام هررررررة  و ، دررررررةة "،رررررراية‘4‘يف الفقرررررر)ة ،أت 0-7-0-6-4-0

 و.النويدات املشعة
أو املرواد املشرعة الرم ‘ 6‘و ليص،ت نصها كما يلي: ‘6‘،أتفعدل الفق)ة  0-7-0-6-4-0

مسررررتثناة  مل ع  كا كانرررراملررررواد اعنشرررر ايية  . وع اكررررع  دياج رررر  حمرررردودة A2فكرررررون فيهرررررا قيمرررررة 
 و.5-6-0-7-0مبوج  الفق)ة 

، با رررتثناء املرررواد اعنشررر ايية ، يسرررتعاض "رررع "،ررراية و‘1‘،أتيف الفقررر)ة  0-7-0-6-4-0
 كا    عاملواد اعنشر ايية  . وع اكع  دياجبع،اية و و5-6-0-7-0   املستثناة مبوج  الفق)ة 

 .و.5-6-0-7-0مستثناة مبوج  الفق)ة  كانمل
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 ، دةة كلمة وأوو.‘0‘فق)ة ، تيف ال 0-7-0-6-4-0
 يف الفق)ة ،جت، اجلملة اع ته لية، ع ين ،ق 0-7-0-6-4-0
 ، دةة "،اية و، وما    كلكو مع ةاية اجلملة.‘4‘يف الفق)ة ،جت 0-7-0-6-4-0
الفقررررر)فأ و  ‘6‘و ‘0‘ رررررةة احلررررر)ة ووو مرررررع بدايرررررة الفقررررر)فأ الفررررر)"يتأ ،أت 0-7-0-6-0

 .‘6‘و ‘0‘الف)"يتأ ، ت
 ع ين ،ق ،دت0-7-0-6-6-5
اع رررته لية. فعررردل الفقررر)ة ،أت ليصررر،ت ع ين ،رررق التعرررديل يف اجلملرررة  0-7-0-6-6-6

 نصها كما يلي:
 ،أت و، ت،  رررر)ي ة أن 5-6-6-0-7-0اع ت،ررررايات امل،ينررررة يف  ،أتو 

 ISO 2919:2012امل،رررررأ يف املعيررررراي  ك،رررررديل لرررررةلك ع ت،ررررراي الصررررردم خت رررررا العينرررررات
  :اع رتاطات العامة والتصنيفو -املصادي املشعة املاتومة  - عاع واحلماية مع اإل

 غ022ل مررررع فكررررون كتلررررة املررررادة املشررررعة كات الشرررركل اخلرررراص أقرررر '1'
 ؛1بال)ف،ة ع ت،اي الصدم املتعلق 

وأقرل  غ022مع  كربفكون كتلة املادة املشعة كات الشكل اخلاص أ '2'
 و.؛5بال)ف،ة ع ت،اي الصدم املتعلق  غ522مع 

باملعيرررراي  وISO 2919:1999ويف الفقرررر)ة ، ت، يسررررتعاض "ررررع املعيرررراي  0-7-0-6-6-6
2919:2012" ISOو. 

و بع،رراية و رر)ي ة يكررون مق،رروعا يف الفقرر)ة ، ت، يسررتعاض "ررع "،رراية و 0-7-0-6-6-8
 و.يكون مق،وعا أن 
 فعدل الفق)ة األو  ليص،ت نصها كما يلي: 0-7-0-6-5

 دتررروة "لرررت مرررواد انشررر ايية درررمل ال،نرررد كة ال ررر)ود الرررمو نشررر ايية اعواد املرررفصرررنف و 
ت، انشر ايية، وFISSILEو ، الرم يشرتمل وصرفها "لرت كلمرة4-4-0-7-0الصلة مع اجلدول 

وفنقررل   مررا ت فكررع مسررتثناة مبوجرر  أحررد األحكررام الرروايدة يف الفقرر)ات الف)"يررة ،أت    ،وت أدنررا
 ع "لررت املررواد املع،ررأة يف فن ،ررق مجيررا األحكررام وع . 6-1-8-4-7مبوجرر  ا رررتاطات الرر)قم 

 ع  كا أجراز احلكرم بوجرذ  راص املرواد  ر  ، 0-7-1-6ط)ود فستويف اع رتاطات الروايدة يف 
 و.املع،أة

درررةة الفقررر)ات الف)"يرررة ،أت    ،دت. وفصررر،ت الفق)فررران احلاليتررران ، ت و،جت  0-7-0-6-5
 الفق)فأ اجلديدفأ ،أت و، ت "لت التوايل.

 )ات اجلديدة التالية ،جت    ،وت:فديج الفق 0-7-0-6-5



ST/SG/AC.10/40/Add.1 

GE.13-20965 16 

يف املاةرة حسر   5حبرد أقصرت  065-اليويانيوم املاّص  براليويانيوم تج،و 
  )ي ة أن: الكتلة،

 ؛065 - اليويانيوم غ مع6.5ع  توة ال )د "لت أكث) مع  '1'
يف  4 يف ال رر)د 066 - ليويانيررومع يتجرراوز احملترروى الكلرري لل،لوفونيرروم وا '2'

 ؛065-ويانيوماليمع كتلة  املاةة
 ،جت؛6-1-8-4-7لوايدة يف خي ا نقل ال )د    حدود الشحنة ا '3'
غ 0.2لتهرا اإلمجاليرة يف ال ر)د "لرت النويدات اعنش ايية الرم ع فزيرد كت ،دت 

 ،دت؛6-1-8-4-7دود الشحنة الوايدة يف  )ي ة أن خي ا نقل ال )د    ح
غ مع،رأة  15الية "لرت النويدات اعنش ايية الم ع فزيد كتلتها اإلمج ته، 

 ؛ته،6-1-8-4-7أو    مع،أة وخت ا للحدود الوايدة يف 
، ت 6-1-8-4-7ويف الشررر)وط الررروايدة يف املرررواد اعنشررر ايية الرررم فسرررت ،وت 

 .و.4-0-5-4-5و 6-6-0-7-0و
  ةة.  5-6-0-7-0اجلدول 
 ويكون نصها كما يلي: 6-6-0-7-0فديج الفق)ة اجلديدة  

 وFISSILEوكمرررررررادة   هاواد اعنشررررررر ايية املسررررررتثناة مرررررررع فصرررررررنيففكررررررون املررررررر 6-6-0-7-0و
،وت يف احلالة دون احل)جية دومنا حاجة مل)اق،ة اّما ال ر)ود 5-6-0-7-0،انش اييةت مبوج  

 مبوج  الش)وط التالية:
 ،أت؛4-44-1-6ط الوايدة يف الش)و  ،أت 

ت ، 40-44-1-6ام التقيريم الروايدة يف الش)وط الم فتسرق مرا أحكر ، ت 
 ، ت واملتعلقة بال )ود؛46-44-1-6و

،أت، يف حالررة ال ررر)ود 44-44-1-6نصرروص "ليهرررا يف الشرر)وط امل ،جت 
 الم فنقل باجلو.و.

 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 0-7-0-1-4-4
فسررررتويف أحررررد   رررروز أن فصررررنف ال رررر)ود ك رررر)ود مسررررتثناة  كا كانررررمل 4-4-1-0-7-0و

 :الش)وط التالية
 وة "لت مادة مشعة؛ كانمل دت  ةفاي  ط)ود ،أت 
ع فتجرررراوز حرررردود النشرررراط امل،ينررررة يف أو  ررررلا  أدواتأو دترررروة "لررررت  ، ت 
 ؛0-4-1-0-7-0اجلدول  مع 6و 0العموديع 
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أو اليويانيرررروم  رررلا مصررررنعة مررررع اليويانيررروم ال ،يعرررري  "لررررت دتررروة أو ،جت 
 املستنفد أو الثوييوم ال ،يعي؛ 

 د النشاط امل،ينة يف العمودع فتجاوز حدو مشعة  مادةأو دتوة "لت  ،دت 
 .0-4-1-0-7-0اجلدول  مع ت1،

كرر  مررع  ررادس فلوييررد اليويانيرروم الررةة ع   2.4أو دترروة "لررت أقررل مررع  ته، 
 .و.0-4-1-0-7-0ت مع اجلدول 1يتجاوز حدود النشاط امل،ينة يف العمود ،

اليررةو اع رته لية، يسرتعاض "ررع "،راية و ع يف احلراعت التيف اجلملرة  0-7-0-1-4-6
 بع،اية و )ي ة أنو.

 فعديل الفق)ة ،أت، ع ين ،ق 0-7-0-1-4-6
 ذ رر ح"لررت يف الفقرر)ة ، ت، يسررتعاض "ررع كلمررة ومررا "ررداو بع،رراية و 0-7-0-1-4-6

 و:ثناء ما يليتبا  اخلايجي
ليصررر،ت  ‘0‘، تع ين ،رررق. فعررردل الفقررر)ة  ،‘4‘فعرررديل الفقررر)ة ، ت 0-7-0-1-4-6

 نصها كما يلي:
ع ررته كية الررم فكررون  مررا قررد حصررلمل "لررت موافقررة قانونيررة وفقرراا املنتجررات ا ‘0‘و 
ة يف نرررأو الرررم ع فتجررراوز  ف)اديررراا حررردود النشررراط للشرررحنة املسرررتثناة امل،ي ،هت1-4-5-4 للفقررر)ة

 رررر)ي ة أن فنقررررل مثررررل هررررة  املنتجررررات يف طرررر)د  مررررل  ت،5العمررررود ، 4-0-0-7-0اجلرررردول 
دا لي حبيث يكون التحةي) مع وجود ال ذ"لت   ح وRADIOACTIVEو " مة ومادة مشعةو

 ؛ومادة مشع ة م)ةياا لدى فتت ال )د
 دمل ، ت ويكون نصها كما يلي: ‘6‘فديج الفق)ة الف)"ية اجلديدة  0-7-0-1-4-6

األدوات واألجهرررزة األ ررر)ى الرررم فكرررون صرررغ ة جرررداا حبيرررث ع دمرررل " مرررة  ‘6و‘ 
 )د  مرررررل " مرررررة ومرررررادة مشرررررعةويف طررررر،  ررررر)ي ة أن فنقرررررل وRADIOACTIVEو ومرررررادة مشرررررعةو

ادة مشررع ة م)ةيرراا دا لي حبيررث يكررون التحررةي) مررع وجررود مررالرر ذ"لررت  رر ح وRADIOACTIVEو
 ؛ولدى فتت ال )د

 فعدل الفق)ة ، ت ليص،ت نصها كما يلي: 0-7-0-1-4-1
 :وRADIOACTIVEو وأن  مل ال )د " مة ومادة مشعةو ، تو 
مررع وجرود مررادة مشررعة  ر ت دا لرري حبيررث يكرون التحررةي)  مرا "لررت  '1'

  ؛م)ةياا لدى فتت ال )د
أو  ررايج ال رر)د،  كا كرران مررع  رر  العملرري وضررا " مررة "لررت  رر ت  '2'

 دا لي.و.
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 ويكون نصها كما يلي: 5-4-1-0-7-0ة فديج الفق)ة اجلديد 
 وز فصنيف  رادس فلوييرد اليويانيروم الرةة ع يتجراوز احلردود امل،ينرة  5-4-1-0-7-0و

،  ادس فلوييد 6527دمل يقم األمم املتحدة  0-4-1-0-7-0 مع اجلدول 1يف العمود 
انشرر ايية  كرر  يف ال رر)د،  رر  انشرر ايية أو  2.4اليويانيرروم، مررادة مشررعة، طرر)د مسررتثق، أقررل مررع 

 بكميات مستثناة،  )ي ة أن:
 ك ؛  2.4فكون كتلة  ادس فلوييد اليويانيوم يف ال )د أقل مع  ،أت 

،أت 1-4-1-0-7-0و 4-5-1-0-7-0يدة يف فسرررتول الشررر)وط الررروا ، ت 
 و، ت.و.

 .7-4-1-0-7-0احلالية الفق)ة اجلديدة  5-4-1-0-7-0فص،ت الفق)ة  
 التعدي ت األ )ى ع فن ،ق. 

يسررتعاض "ررع "،رراية و ع  كا كررانو بع،رراية و رر)ي ة أن يكررونو. التعررديل  0-7-0-1-4-6
 الثاين ع ين ،ق.

اع ته لية، دةة كلمرة وعو ة يف اجلمل ت5-4-1-0-7-0، ابقاا  0-7-0-1-4-7
و بع،اية و )ي ةو. التعدي ت األ )ى ع  ع يف احلاعت التاليةمع ال،داية، ويستعاض "ع "،اية و

 فن ،ق.
أنشررر ة يف اجلملرررة الرررم فسررر،ق الفقررر)ة الف)"يرررة ،أت، يسرررتعاض "رررع "،ررراية و 0-7-0-1-1

 و بع،اية وأنش ة فتجاوز أياا مما يليو.فتجاوز ما يلي
 يف الفق)ة ، ت، دةة كلمة وأوو.  0-7-0-1-1
 ، ع ين ،ق.C(j)يف  )ك  0-7-0-1-1
 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 0-7-0-1-5
 فصنيف  ادس فلوييد اليويانيوم 5-1-0-7-0و
 :ع يديج  ادس فلوييد اليويانيوم  ع 0-7-0-1-5-4

، مرررررواد مشرررررعة،  رررررادس فلوييرررررد 0977درررررمل يقرررررم األمرررررم املتحررررردة  ،أت 
 ؛يوم، مادة انش اييةاليويان

، مواد مشعة،  ادس فلوييد اليويانيوم، 0978يقم األمم املتحدة  أو ، ت 
 ؛مستثناةبكميات مادة    انش ايية أو انش ايية 

 ،  ادس فلوييد اليويانيوم، مواد مشعة،6527يقم األمم املتحدة أو  ،جت 
انشرر ايية  ايية أومررادة  رر  انشرر  كرر  بررال )د،  2.4طرر)د مسررتثق  ترروة "لررت أقررل مررع 

 .مستثناةبكميات 
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ال )ود الم دتوة "لت  ادس فلوييد اليويانيوم  خت ا حمتويات   أن  0-7-0-1-5-0
 :   اع رتاطات التالية
، ين،غررررررري أن ع 0978و 0977بالنسررررررر،ة ل)قمررررررري األمرررررررم املتحررررررردة  ،أت 
لنسرر،ة لررر)قم ، وباكتلررة  ررادس فلوييررد اليويانيرروم "رررع املرر) ص هبررا لتصررميم ال رر)دختتلررف  

  2.4أقررل مررع  كتلررة  ررادس فلوييررد اليويانيرروم، ين،غرري أن فكررون  6527األمررم املتحرردة 
 ك ؛

كتلة  ادس فلوييرد اليويانيروم أكررب مرع فلرك الرم   وين،غي أن ع فكون ، ت 
يف املاةررة يف امررت ء ال رر)د "نررد ديجررة احلرر)اية القصرروى الررم  5فرر دة    نقررص يقررل "ررع 
 هو حمدد يف أنظمة املصنا الةة  ي ستادم فيذ؛ يتعّ)ض الا ال )د حس،ما 

وأن  رررررادس فلوييرررررد اليويانيررررروم يف  ررررركل صرررررل  وين،غررررري أن يكرررررون  ،جت 
 و.يكون "ند ضغ  دا لي أ"لت مع ال غ  اجلوة "ندما يقدم للنقل. ع

 ع ين ،ق 0-7-0-1-6-4
 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 0-7-0-1-6-0
"لررت  Cأو  B(M)أو  B(U)ال رر)د مررع النرروع  ين،غرري أن فكررون حمتويررات 0-6-1-0-7-0و

 النحو احملدد يف  هادة ا"تماد و.
 فعدعن لتص،حا كما يلي: 1-6-1-0-7-0و 0-7-0-1-6-6
 و.حمةوة   1-6-1-0-7-0و 6-6-1-0-7-0و

 9-2الفص    
املررواد الررم اكررع أن فشرركل   رر)اا "لررت الصررحة يف حالررة ا تنشرراقها  دررمل "نرروان و 0-9-0

 يستعاض "ع ال،نود الث ثة مبا يلي: و،كأ ربة دقيقة
 أكتينوليمل، أنثوفيليمل، ك)و يدوليملت أموزيمل، ف)اوليمل، ،، أمفي،ول أ ،ستوس 0040و

 ، ك)يزوفيلو.أ ،ستوس 0592
و بكلمررررررررة املكثفررررررررات كات ال ،قررررررررة الكه)باةيرررررررة املزدوجررررررررةيسرررررررتعاض "ررررررررع "،ررررررراية و 0-9-0

 واملكثفاتو، ودمل هةا العنوان:
 اةم بال،نديع التاليأ:يستعاض "ع ال،ند الق

  ا"ةت - طوا 2.6ط،قة كه)باةية مزدوجة ،بسعة ختزيع لل اقة أكرب مع  وك ،مكثف 6199و
 و. ا"ةت - طوا 2.6،بسعة ختزيع لل اقة أكرب مع متناو)     ،مكثف 6528
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و، يسررتعاض "ررع ال،نررود الث ثررة اخلاصررة برر)قم األمررم أدوات  نقرراك احليرراةو "نررواندررمل  0-9-0
 مبا يلي: 6068ة املتحد

 ، فشّغل كه)باةيااو.الس مةأجهزة  6068و
ولكررررع املررررواد أو السررررلا األ رررر)ى الررررم فشرررركل   رررر)اا  رررر ل النقررررل، دررررمل "نرررروان و 0-9-0
 و، ي اة ال،ند اجلديد التايل:فستويف فعاييف يف،ة أ )ى ع
 ، فاي ة،    منظّفةو.مرتوكة "،وة، 6529و
 لنص اجلديد التايل ق،ل امل حظة:يف ةاية الفق)ة ،أت، يديج ا 0-9-1

واكع اع تم)اي يف نقل اخل يا وال، اييات املصنعة وفقاا لنوع يستويف ا ررتاطات الفر)ع  
فعرديل عحرق  و أو أة م)اجعة أو4 ، التعديل6امل)اجعة  ،اع ت،ايات واملعاي دليل  مع 68-6

 هة  ال ةحة.ين ،ق يف فاييخ ا ت،اي النوع، ما ت ينص "لت   ة كلك يف 
دليرررررل اع ت،رررررايات و ع اع ررررررتاطات الررررروايدة يف فسرررررتويف أمرررررا اخل يرررررا وال، اييرررررات الرررررم ع  
و فلررم فعررد  ررايية. ومررا كلررك اكررع اع ررتم)اي بنقررل اخل يررا وال، اييررات املصررنعة 6امل)اجعررة ، واملعرراي 

 املن ،قة األ )ى.و.  كا ا توفيمل مجيا اع رتاطات 0226جيوز/يوليذ  4ط،قاا الة  األنواع ق،ل 
 فعدل امل حظة ليص،ت نصها كما يلي: ،أت0-9-1
 ررر  أن فكرررون ال، اييرررات مرررع نررروع أث،رررمل أنرررذ يسرررتويف ا ررررتاطات اع ت،ررراي  مالح ة:و

و، بغو النظ) "ما  كا كانرمل 6-68الوايدة يف ودليل اع ت،ايات واملعاي ، اجلزء الثالث، الف)ع 
 اترب.و.اخل يا املكونة الا مع النوع امل

 2-3الفص    
 قاةمة ال، اةا اخل )ة 
، 9، العمرررود 2660، و2664، و2014، و2280يف حالرررة أيقرررام األمرررم املتحررردة  
 .وPP65ودةة 
ليصر،ت نصررذ كمرا يلرري: ونرررتات  0، يعردل العمررود 2000يف حالرة يقررم األمرم املتحرردة  

. ويف وIBC100وال)مررز  ، يررديج8. ويف العمررود و672و، يررديج الرر)قم 6األمونيررومو. ويف العمررود 
 .وB2, B3, B17و، فديج ال)موز 9العمود 
، يعدل اع رم ليصر،ت مرا يلري: وأجهرزة 0العمود  ،2526يف حالة يقم األمم املتحدة  

 و.†الس مة، نايية ح)ّاقة
 .و676و، يديج ال)قم 6، العمود 4228يف حالة يقم األمم املتحدة  
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امو"رة  4289، و‘4‘امو"رة التع،ارة  4254، و4216يف حالة أيقام األمم املتحدة  
امو"ررررة  4064، و‘4‘امو"ررررة التع،ارررة  4059، و‘0‘امو"ررررة التع،ارررة  4008، و‘4‘التع،ارررة 
امو"ررررة  4664، و‘4‘امو"ررررة التع،ارررة  4628، و‘0‘امو"ررررة التع،ارررة  4078، و‘0‘التع،ارررة 
 4661، و‘6‘ارررررة امو"رررررة التع، 4666، و‘6‘و ‘0‘امو"ترررررا التع،ارررررة  4664، و‘6‘التع،ارررررة 

 4676، و‘6‘امو"رررة التع،اررررة  4676، و‘6‘امو"رررة التع،اررررة  4665، و‘6‘امو"رررة التع،اررررة 
 4686، و‘6‘امو"رررة التع،اررررة  4679، و‘0‘امو"رررة التع،اررررة  4678، و‘6‘امو"رررة التع،اررررة 
 4569، و‘4‘امو"رررة التع،اررررة  4562، و‘0‘امو"رررة التع،اررررة  4515، و‘6‘امو"رررة التع،اررررة 

 4646، و‘0‘امو"رة التع،ارة  4626مجيرا امو"رات التع،ارة، و 4586، و‘0‘لتع،اة امو"ة ا
 4670، و‘4‘امو"رررة التع،اررررة  4619، و‘4‘امو"رررة التع،اررررة  4641، و‘4‘امو"رررة التع،اررررة 
، ‘4‘امو"ررررررة التع،اررررررة  4691، و‘0‘و ‘4‘امو"تررررررا التع،اررررررة  4696، و‘4‘امو"ررررررة التع،اررررررة 

، ‘4‘امو"رررة التع،اررررة  4699، و‘4‘امو"رررة التع،اررررة  4698، و‘0‘امو"رررة التع،اررررة  4697و
، ‘0‘امو"رررة التع،اررررة  4760، و‘4‘امو"رررة التع،اررررة  4700، و‘0‘امو"رررة التع،اررررة  4724و
، ‘0‘امو"رررة التع،اررررة  4820، و‘0‘امو"رررة التع،اررررة  4796، و‘0‘امو"رررة التع،اررررة  4790و
، ‘0‘امو"رررة التع،اررررة  4806، و‘0‘امو"رررة التع،اررررة  4828، و‘0‘امو"رررة التع،اررررة  4826و
، ‘0‘امو"رررة التع،اررررة  4868، و‘0‘امو"رررة التع،اررررة  4867، و‘0‘امو"رررة التع،اررررة  4860و
، ‘6‘امو"رررة التع،اررررة  4960، و‘0‘امو"رررة التع،اررررة  4926، و‘4‘امو"رررة التع،اررررة  4889و
، ‘6‘ امو"رررة التع،اررررة 0226، و‘6‘امو"رررة التع،اررررة  0220، و‘0‘امو"رررة التع،اررررة  4969و
امو"ررررررة  0047، ‘0‘امو"ررررررة التع،اررررررة  0040، و0276، و‘0‘امو"ررررررة التع،اررررررة  0262و

امو"ررررة  0095، و‘6‘امو"ررررة التع،ارررة  0051، و‘4‘امو"ررررة التع،ارررة  0019، و‘6‘ التع،ارررة
امو"ررررة  0121، و‘0‘امو"ررررة التع،ارررة  0684، و‘4‘امو"ررررة التع،ارررة  0666، و‘4‘التع،ارررة 
امو"ررررة  0116، و‘0‘امو"ررررة التع،ارررة  0110، و‘4‘"ررررة التع،ارررة امو  0168، و‘0‘التع،ارررة 
امو"ررررة  0694، و‘0‘امو"ررررة التع،ارررة  0606، و‘4‘امو"ررررة التع،ارررة  0558، و‘0‘التع،ارررة 
امو"ررررة  0719، و‘0‘امو"ررررة التع،ارررة  0716، و‘4‘امو"ررررة التع،ارررة  0712، و‘0‘التع،ارررة 
امو"ررررة  0806، و‘0‘امو"ررررة التع،ارررة  0799، و‘0‘امو"ررررة التع،ارررة  0798، و‘4‘التع،ارررة 
امو"ررررة  0956، و‘0‘امو"ررررة التع،ارررة  0884، و‘0‘امو"ررررة التع،ارررة  0865، و‘0‘التع،ارررة 
 6422، و‘6‘و ‘0‘امو"ترررررا التع،ارررررة  6297، و‘4‘امو"رررررة التع،ارررررة  6218، و‘6‘التع،ارررررة 

 6406، و‘4‘امو"رررة التع،ارررة  6400، و ‘0‘امو"رررة التع،ارررة  6404، و‘0‘امو"رررة التع،ارررة 
، ‘0‘امو"ررررررة التع،اررررررة  6409، و‘6‘و ‘0‘امو"تررررررا التع،اررررررة  6407، و‘4‘امو"ررررررة التع،اررررررة 

امو"رررررررررة  6028، و‘6‘و ‘0‘امو"ترررررررررا التع،ارررررررررة  6466، و‘0‘امو"رررررررررة التع،ارررررررررة  6462و
امو"ررررة  6091، و‘6‘امو"ررررة التع،ارررة  6054، و‘0‘امو"ررررة التع،ارررة  6010، و‘0‘ التع،ارررة
امو"ررررة  6146، و‘4‘امو"ررررة التع،ارررة  6666، و‘4‘امو"ررررة التع،ارررة  6645، و‘4‘التع،ارررة 
 6186، و‘4‘امو"رررررة التع،ارررررة  6152، و‘0‘و ‘4‘امو"ترررررا التع،ارررررة  6118، و‘0‘التع،ارررررة 

 .وE0و  ليص،ت 7، يعدل ال)مز يف العمود ‘0‘امو"ة التع،اة  6198، و‘4‘امو"ة التع،اة 
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 .وPP91و، يديج ال)مز 9ود ، العم4211يف حالة يقم األمم املتحدة  
تو R 1113، ف راة "،راية و، راز فربيرد 0، العمود 4280يف حالة يقم األمم املتحدة  
 يف النهاية.
، 6172، و6169، و6266، و4066، و 4042يف حالررة أيقررام األمررم املتحرردة  
 .و667و، يديج ال)قم 6العمود 
، 6294، و6292، و0247، و0246، و4722يف حالرررة أيقرررام األمرررم املتحررردة  

، دةة امو"ة التع،ارة مرع 6526، و6184، و6182، و6656، و6090، و6068و
 .5العمود 

 نررررتات أمونيررررومليصررر،ت نصررررذ و 0، يعرررردل العمرررود 4910يف حالرررة يقرررم األمررررم املتحررردة  
مبررا فيهررا أة مررادة " رروية  ،يف املاةررة 2.0دترروة "لررت مررواد قابلررة ل حرررتاال بنسرر،ة ع فزيررد "لررت 

 و. اس حمتوى الك)بون، با تثناء أة مادة أ )ى م افةحمسوبة "لت أ
، أ ،سررررتوس، يعرررردل اع ررررم ليصرررر،ت و0، العمررررود 0040يف حالررررة يقررررم األمررررم املتحرررردة  
، يرديج الر)قم 6و. ويف العمود أكتينوليمل، أنثوفيليمل، ك)و يدوليملأموزيمل، ف)اوليمل، ،أمفي،ول 

 .و071و
،  أ ،سرررتوسيعررردل اع رررم ليصررر،ت و، 0، العمرررود 0592يف حالرررة يقرررم األمرررم املتحررردة  

 ك)يزوليملو.
 ، ع ين ،ق.0929يف حالة يقم األمم املتحدة  
 .0، ع ين ،ق فعديل اع م يف العمود 0942يف حالة يقم األمم املتحدة  
ويررررررديج  و605و،  ررررررةة الرررررر)قم 6، العمررررررود 0942يف حالررررررة يقررررررم األمررررررم املتحرررررردة  

 .و668و ال)قم
 .0، ع ين ،ق فعديل اع م يف العمود 0944يف حالة يقم األمم املتحدة  
 .و675و، يديج ال)قم 6، العمود 6280و 6277يف حالة يقمي األمم املتحدة  
، يسررتعاض "ررع 8، العمررود ‘6‘، امو"ررة التع،اررة 6289يف حالررة يقررم األمررم املتحرردة  
 .وB2, B4و، يديج ال)مزان 9. ويف العمود وIBC08وال)مز ب وIBC06وال)مز 

، 6، العمرررود 6184، و6182، و6294، و6292يقرررام األمرررم املتحررردة يف حالرررة أ 
 .وLP903ووال)مرررز  وP908, P909و، يررديج ال)مرررزان 8. ويف العمرررود و677وو و676ويررديج ال)قمرران 
 .وP908 LP904و، يديج ال)مز 9ويف العمود 
 .و674و، يديج ال)قم 6، العمود 6461يف حالة يقم األمم املتحدة  
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، يعدل اع م ليص،ت وأجهزة الس مة، 0، العمود 6068م املتحدة يف حالة يقم األم 
 فشّغل كه)باةيااو.

 "ع ال،ند القاةم بال،نود اجلديدة التالية: ، يستعاض6646ملتحدة يف حالة يقم األمم ا 
 (11) (11) (9) (8) (ب7) أ(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)

664

6 

 أوحضبب        ة مس        تل مبت  بيبباب         ة 
 ت إسةبفبت أ لبةحضببة مستل مب

9  ‘0‘ 054 
612 

انظررررررررر) احلكرررررررررم اخلررررررررراص 
 6-6يف الفصل  054

انظرررررررررر) احلكررررررررررم اخلرررررررررراص 
 6-6يف الفصل  612

P901       

664

6 

 أوحضبب        ة مس        تل مبت  بيبباب         ة 
 حضببة مستل مبت إسةبفبت أ لبة

9  ‘6‘ 054 
612 

انظررررررررر) احلكرررررررررم اخلررررررررراص 
 6-6يف الفصل  054

انظرررررررررر) احلكررررررررررم اخلرررررررررراص 
 6-6يف الفصل  612

P901       

 وP099 IBC99و، يسررتعاض "ررع ال)مررز 8، العمررود 6675دة ريف حالررة يقررم األمررم املتحرر 
 .وIBC02وأمام ال)مز  وB16و، يديج ال)مز 9. ويف العمود وP505 IBC02وال)مز ب

، 6697، و6696، و6695، و6691، و6696يف حالرررة أيقرررام األمرررم املتحررردة  
 .وTP41و، يديج ال)مز 44العمود ،مجيا امو"ات التع،اةت،  6699، و6698و

، يعررردل اع رررم ال)مسررري للنقرررل ليصررر،ت  0، العمرررود 6199يف حالرررة يقرررم األمرررم املتحررردة  
 و. ا"ةت - طوا 2.6ط،قة كه)باةية مزدوجة ،بسعة ختزيع لل اقة أكرب مع  ،مكثف يلي: كما

 ف اة ال،نود اجلديدة التالية    قاةمة ال، اةا اخل )ة: 
 ت44، ت42، ت9، ت8، ت 7، أت7، ت6، ت5، ت1، ت6، ت0، ت4،

652

7
 

 رررادس فلوييرررد اليويانيررروم، مرررادة مشرررعة، طررر)د 
كرررررر  بررررررال )د،  رررررر    2.4أقررررررل مررررررع ، مسررررررتثق

 انش اية أو انش اية بكميات مستثناة

8
 

7
 

4
 

647 
669

 

 صف)
E0 P805 

 

     

652

8 

،بسعة  زن لل اقة أكرب  مكثف،    متناو)
  ا"ةت - واط 2.6مع 

9 
  

670
        E0 P003 صف) 

652

9 

 9 "،وة مرتوكة، فاي ة،  رب منظفة
  

671
   E0 صف) 

 

    

654

2 

 4-0  از ممتز، الو ، غ م أ
  

071
       E0 P208 صف) 

654

4 

 0-0  از ممتز، غ م أ
  

071
 

 E0 P208      

654

0 

 6-0  از ممتز، مسي، غ م أ
  

071
      E0 P208 صف) 

654

6 

-5 0-0 أ از ممتز، م كسد، غ م 
4

 

 
071

       E0 P208 صف) 

654

1 

-0 6-0  از ممتز، مسي، الو ، غ م أ
4

 

 
071

       E0 P208 صف) 
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 ت44، ت42، ت9، ت8، ت 7، أت7، ت6، ت5، ت1، ت6، ت0، ت4،

654

5 

-5 6-0  از ممتز، مسي، م كسد، غ م أ
4

 

 
071

      E0 P208 صف)  

654

6 

 8 6-0 ، غ م أأكال از ممتز، مسي، 
 

      E0 P208 صف) 071

654

7 

-0 6-0 غ م أ، أكال از ممتز، مسي، الو ، 
4 
8 

 
      E0 P208 صف) 071

654

8 

-5 6-0 ، غ م أأكال،  از ممتز، مسي، م كسد
4 
8 

 
 E0 P208 صف) 071

 

 

 

    

654

9 

 8 6-0 ممتز ،ونث ثي فلوييد ال،وي 
 

       E0 P208 صف) 

650

2 

-5 6-0  كلوي، ممتز
4 
8 

 
       E0 P208 صف) 

650

4 
    E0 P208 صف)   8 6-0 يابا فلوييد السيليكون، ممتز

650

0 
-0 6-0 أي أ، ممتز

4 
    E0 P208 صف)  

650

6 
-0 6-0 ج)مان، ممتز

4 
    E0 P208 صف)  

650

1 
    E0 P208 صف)   8 6-0  امس فلوييد الفو فوي، ممتز

650

5 
-0 6-0 فو فأ، ممتز

4 
    E0 P208 صف)  

050

6 
-0 6-0  يلينيد االيديوجأ، ممتز

4 
    E0 P208 صف)  

 3-3الفص    
SP66 الزافررر) ، رررام و بع،ررراية والكلوييرررد الزة،قررري والزافررر) ، رررام الزة،رررقتيسرررتعاض "رررع "،ررراية و
 و.الزة،قت
SP122 فوجيرررذ التع،اررررة  0-1-4-1ف ررراة يف النهايرررة "،ررراية ووIBC520 6-0-5-0-1و 

 .و.T23فوجيذ الصهاييج النقالة 
SP135 :يعدل ليص،ت نصذ كما يلي 
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ملرررررررررت الصررررررررروديوم الثنررررررررراةي االديفرررررررررة ،الثنررررررررراةي التميّررررررررر ت حلمرررررررررو ثنررررررررراةي   سرررررررررتويفع ي 465و
 ع  كا ا ررررتول وع خي ررررا الررررة  ال ةحررررة  4-5شررررع،ة معرررراي  اإلدياج يف ال كلويوأيسو رررريانوييك

 .معاي  اإلدياج يف  ع،ة أو يف،ة أ )ى
SP172 :يعدل ليص،ت نصذ كما يلي 

 ، ضافيةت:  ضايفت ،أ  اياملشعة "لت   )  ةدااملحيثما فن وة   470و
 حسرر ، ‘6‘أو  ‘0‘أو  ‘4‘ يف  حرردى امو"ررات التع،اررة رر   دياج املررادة  ،أت 

التصررنيف املنصرروص "ليهررا يف اجلررزء الثرراين مبررا يتنا رر  وط،يعررة اخل رر)  اعقت رراء، بت ،يررق معرراي 
 ؛اإلضايف الساةد

لكررل   رر)  ضررايف فن رروة  "لررت الع،رروات  رر  وضررا ب اقررات ورراط)  ضررافية ، ت 
يررذ املررادة؛ و رر  وضررا لوحررات اإل"رر ن اخلايجيررة املقابلررة "لررت وحرردات النقررل وفقرراا لألحكررام "ل

 ؛4-6-5كات الصلة الوايدة يف 

أل رر)اض  "ررداد املسررتندات ووضررا الع مررات "لررت الع،رروات،  رر  ا ررتكمال  ،جت 
 ،املااط)ت  )هةا ،هة ت اخليف الم فسهم يف الغال  العناص)  أمساءاع م ال)مسي للنقل بإضافة 

 اإلضايف ،اإلضافيةت ووضعها بأ قو أ؛
 ررر  أن يشررر  مسرررتند نقرررل ال، ررراةا اخل ررر)ة    ال)ف،رررة أو الشرررع،ة اإلضرررافية،  ،دت 

 ت.ه،دت و،4-1-4-1-5اة حس،ما يشرتطذ ال)قم وحيثما  دد    امو"ة التع،
 .و.5-4-9-4-1يف حالة التع،اة، انظ) أي اا  

SP225 ص، ي اة:يف ةاية احلكم اخلا 
وفصرررنا أجهرررزة  طفررراء احل)يرررق وففحرررص وفعتمرررد وفوضرررا "ليهرررا ب اقرررات الو رررم ط،قررراا  

 هةا ال،ند "لت:مبقت ت ألحكام بلد الصنا. وفشتمل أجهزة  طفاء احل)يق 
 أجهزة  طفاء احل)يق احملمولة للمناولة اليدوية والتشغيل؛ ،أت 

 ؛  يف ال اة)اتكّ وأجهزة  طفاء احل)يق الم ف)  ، ت 

 وأجهزة  طفاء احل)يق امل)ك،ة "لت "ج ت للمناولة اليدوية؛ جت، 

واهيزات أو معردات  طفراء احل)يرق امل)ّك،رة "لرت "جر ت أو "لرت املنصرات أو  ،دت 
 الوحدات كات العج ت الم فنقل مثل املق ويات ،الصغ ةت؛

اهيزاهترا، وأجهزة  طفاء احل)يق املكونة مع أ  وانة ضغ     قابلة للدويان مرا  ته، 
 فف)يغها.و.  والم فتم مناولتها مث ا بوا  ة ال)افعة الشوكية أو ال)افعة "ند دميلها أو

SP235 :يعدل ليص،ت نصذ كما يلي 
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والرم اكرع  4وة "لرت مرواد انفجاييرة مرع ال)ف،رة ين ،ق هةا احلكم "لرت السرلا الرم دتر 065و
لتحسرأ السر مة يف تادم هرة  السرلا أن دتوة "لت ب اةا   )ة مع يف  أ )ى أي اا. وفسر

وحدات أكياس اإلنقاك  وأا ات ألكياس اإلنقاك االواةية كنف -امل)ك،ات أو السفع أو ال اة)ات 
  و..وقادةية اللأو األجهزة او و اةل  د أحزمة املقا"دأو واةية اال

SP251 مررع مرواد امو"ررة ألة مرادة "لررت حردة فرديج الفقر)ة اجلديرردة الثالثرة التاليررة ،بعرد "،رراية و
 .وت:املستلزمات
و"نرررردما ع دترررروة امو"ررررة املسررررتلزمات  ع "لررررت ب رررراةا   رررر)ة ع فررررديج يف أة مررررع  

 .و.ع فلزم اإل اية    امو"ة التع،اة يف مستند نقل ال، اةا اخل )ةامو"ات التع،اة، 
SP280 :يعدل ليص،ت نصذ كما يلي 

كنفا رات امل)ك،رات أو السرفع أو ال راة)ات،  أجهرزة السر مة يف ين ،ق هةا احلكم "لرت  082و
أو  ألكيررراس اإلنقررراك االواةيرررة أو وحررردات أكيررراس اإلنقررراك االواةيرررة أو و ررراةل  رررد أحزمرررة املقا"رررد

أو يف يفرر  أ ررر)ى  4، الررم دترروة "لرررت ب رراةا   رر)ة مديجررة يف ال)ف،ررة األجهررزة اوليررة الوقررادة
ا تررربت بالشرركل املقدمررة بررذ للنقررل  "نرردما فنقررل كررأجزاء مكونررة، و"نرردما فكررون هررة  السررلا قررد

، اجلرررزء األول، دون أن  ررردث دليرررل اع ت،رررايات واملعررراي ،جت مرررع 6وفقررراا عمو"رررة اع ت،رررايات 
انفجاي يف اجلهاز ودون أن  دث فصردع يف "ل،رة اجلهراز أو يف و"راء ال رغ ، ودون أن دردث 

 اا ملكافحرررة احل)اةرررق أو أة أة وررراط)   رررقاطية أو رثررراي ح)اييرررة مرررع  رررأةا أن فشررركل "اةقررراا ك،ررر
وع ين ،ررق هررةا ال،نررد "لررت أدوات اإلنقرراك الرروايدة يف احلكررم  جهررود أ رر)ى ل  ررتجابة لل ررواي .

 ت.و.6270و 0992،يقما األمم املتحدة  096اخلاص 
SP289 :يعدل ليص،ت نصذ كما يلي 

باةيرراا، والسررلا أجهررزة السرر مة، وأجهررزة السرر مة الررم فشررّغل كه)  ع خت ررا الررة  ال ةحررة 089و
أو يف مكونرات مكتملرة مثرل أ"مردة القيرادة  النايية احل)اقة امل)ك،ة يف م)ك،ات أو  رفع أو طراة)ات

 و.وألواك األبوا ، واملقا"د، وما    كلك.
SP306 :يعدل ليص،ت نصذ كما يلي 

فكررون قليلررة احلسا ررية جررداا لكرري  رروز ا ررتادام هررةا احلكررم فقرر  يف حالررة املررواد الررم  626و
، دليررل اع ت،ررايات واملعرراي ،انظرر)  0 اع ت،ررايات ة"نررد ا ت،ايهررا وفقرراا عمو"رر 4،ررة يف ال)ف فررديج

 و.اجلزء األولت.
SP309 :فعدل اجلملة األ  ة ليص،ت نصها كما يلي 

،أت و، ت و،جت مرررررع  8و ررررر  أن اتررررراز هرررررة  املرررررواد بنجررررراك امو"رررررة اع ت،رررررايات و 
، وأن دصرل 48، اجلزء األول، الف)ع ل اع ت،ايات واملعاي دليالوايدة يف  8 امو"ة اع ت،ايات

 و."لت موافقة السل ة املاتصة.
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SP363 و بع،اية وموّجهة بشكلو.حمّملة يف ااا يف الفق)ة الف)"ية ،جت، يستعاض "ع "،اية و 
 ف اة األحكام اخلاصة اجلديدة التالية: 

 :ع،واتتندات ووضا الع مات "لت الأل )اض  "داد املس 667و
اكررع ا ررتادام اع ررم ال)مسرري للنقررل ومررواد متصررلة بررال  ءو يف  ررحنات ال رر)ود الررم  

 دتوة "لت وط ءو وومواد متصلة بال  ءو يف ال )د نفسذ؛
واكع ا تادام اع م ال)مسي للنقل ومرواد متصرلة برال  ء، أّكالرة، الوبرةو يف  رحنات  

وومررررواد متصررررلة بررررال  ء، أّكالررررة، الوبررررةو يف  ال رررر)ود الررررم دترررروة "لررررت وطرررر ء، أّكررررال، الررررو و
 نفسذ؛ ال )د

واكع ا تادام اع م ال)مسي للنقل ومرواد متصرلة برال  ء، الوبرة، أكالرةو يف  رحنات  
أّكررررالو وومررررواد متصررررلة بررررال  ء، الوبررررة، أّكالررررةو يف  ال رررر)ود الررررم دترررروة "لررررت وطرررر ء، الررررو ،

 نفسذ؛ ال )د
قررل ومررواد متصررلة حبرررب ال ،ا"ررةو يف  ررحنات ال رر)ود واكررع ا ررتادام اع ررم ال)مسرري للن 

 وومواد متصلة حبرب ال ،ا"ةو يف ال )د نفسذ.و. الم دتوة "لت وحرب ال ،ا"ةو
يف حالرررة  رررادس فلوييرررد اليويانيررروم  ررر  اعنشررر اية أو اعنشررر اية بكميرررات مسرررتثناة،  668و

 .و.0978املتحدة أو يقم األمم  6527   أن فصنف املادة دمل يقم األمم املتحدة 
، فصرنف هرة  املرادة املع،رأة يف طر)د مسرتثق يتسرم خبصراةص 0-6-2-0وفقاا للفق)ة   669و

 و. ) اإلضايف ومادة مشعةما ب اقة التع)يف باخل 8أكالة يف ال)ف،ة 
يف  اكررع فصررنيف  ررادس فلوييررد اليويانيرروم دررمل هررةا ال،نررد فقرر   كا ا ررتوفيمل الشرر)وط الرروايدة 

 6-6-0-7-0، ويف 0-5-1-0-7-0و 5-4-1-0-7-0و 0-7-0-1-4-0
 بالنس،ة للمادة اعنش ايية بكميات مستثناة.

-5 ، فن ،ررق األحكررام الرروايدة يف8ل مررواد ال)ف،ررة رو ضررافة    األحكررام الررم فن ،ررق "لررت نقرر 
 1-5-8-4-7    4-5-8-4-7، ت و4-1-5-4-5و 0-0-5-4-5و 4-6-0
 .4-6-8-4-7و

 .و.7م لل)ف،ة وع يشرتط وضا أة ب اقات و  
 ين ،ق هةا احلكم "لت: 672و

يف املاةرررة مررع مرررواد قابلررة ل حررررتاال،  2.0نرررتات األمونيرروم الرررم دترروة "لرررت أكثرر) مررع  •
فيها أة مادة " وية حمسوبة "لت أ اس حمتوى الك)بون، با تثناء أة مادة م افة  مبا

 ؛أ )ى
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يف  2.0بنسرر،ة ع فزيررد "لرررت دترروة "لررت مرررواد قابلررة ل حرررتاال نرررتات األمونيرروم الررم و  •
مبا فيها أة مادة " وية حمسوبة "لت أ راس حمتروى الك)برون، با رتثناء أة مرادة  املاةة،

"نررد ا ت،ايهررا  4والررم ع فكررون  ررديدة احلسا رية لكرري فق،ررل يف ال)ف،ررة  ،أ ر)ى م ررافة
) أي راا ت. انظر، اجلرزء األولدليل اع ت،ايات واملعراي  ،انظ) 0وفقاا عمو"ة اع ت،ايات 

 .و.4910يقم األمم املتحدة 

ين ،ق هةا احلكم أي اا "لت السلا الرم دتروة "لرت و"راء ضرغ  صرغ  اهرز  ت674،4و
 بصمام  "تاال. و   أن خت ا هة  السلا ل  رتاطات التالية:

لرررررت وأن ع يتجرررراوز ضررررغ   2.5أن ع فتجرررراوز السررررعة املاةيررررة لو"رررراء ال ررررغ   ،أت 
 ؛س45باي "ند  05التشغيل 

نفجاي األدىن لو"راء ال رغ  "لرت األقرل أيبرا أمثرال ضرغ  اعأن يكون ضغ   ، ت 
 ؛س45 الغاز "ند

أن فكون كل  لعة مصنو"ة ب )يقرة يرتم فيهرا انر  اإل رعال أو التسر)  "رع  ،جت 
 رر ة ا رر  قصررد يف ورر)وة املناولررة والتع،اررة والنقررل واع ررتعمال العاديررة. واكررع دقيررق كلررك بو 

 ضافية متصلة باملادة احلفازة؛و يلة  قفال  

ال ررررغ  أن فكررررون كررررل  ررررلعة مصررررنو"ة ب )يقررررة جينررررا اعنتثرررراي اخل رررر) لو"رررراء  ،دت 
 ألجزاء مع و"اء ال غ ؛ أو

 أن يكون كل و"اء ضغ  مصنو"اا مع مادة ع فتشظت "ند التمزال؛ ته، 
  ت،راي ح)يرق. وفن ،رق مرعقرد أ  را عأن يكون النمروكج التصرميمي للسرلعة  ،وت 
با ررتثناء احلرر)ة ،زت، والفقرر)ات  0-4-6-46هررةا اع ت،رراي األحكررام الرروايدة يف الفقرر)ة أجررل 
 8-6-4-6-46، ت و7-6-4-6-46و 46-6-4-6-6    46-6-4-6-4
أن يث،ررمل أن السررلعة فصررّ)ة ضررغ ها "ررع ط)يررق  رردادة و رر   .دليررل اع ت،ررايات واملعرراي مررع 

يتشظت و"راء ال رغ  وع فن لرق السرلعة  ع أو أداة أ )ى لتص)يف ال غ ، حبيث فتحلل بالناي
 أمتاي؛ 42أو  ظايا السلعة أكث) مع 

و ر  أن يكون النموكج التصرميمي للسرلعة قرد أ  را ع ت،راي فع،ارة واحرد.  ،زت 
 ررلعة واحرردة يف و رر  الع،رروة. و رر  أع يكررون هنررا  رثرراي   رر ة  لتفعيررلليررة فن،يررذ را ررتادام 

 .دنية أو  )وج و"اء مع الع،وة ايج الع،وة كتمزال ال )د أو  ظايا مع
 رررر  أن ينررررتج املصررررنا املسررررتندات التقنيررررة للنمرررروكج التصررررميمي والتصررررنيا ف رررر ا "ررررع  ت0،

اع ت،رررايات ونتاةجهرررا. و ررر  "لرررت املصرررنا أن ي ،رررق اإلجررر)اءات الرررم فكفرررل أن فكرررون السرررلا 
دية "لررت وفكررون قررا املنتجررة بشرركل متسلسررل بنو"يررة جيرردة، وأن فت ررابق مررا النمرروكج التصررميمي

ت. و رررر  أن يرررروف) املصررررنا مثررررل هررررة  املعلومررررات    السررررل ة 4 ررررتيفاء اع رررررتاطات الرررروايدة يف ،ا
 املاتصة بناء "لت ال ل .و.
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 2.6كات  ررعة ختررزيع لل اقررة أكرررب مررع ين ،ررق هررةا ال،نررد "لررت املكثفررات  رر  املتنرراو)ة  670و
أو أقررررل   ررررا"ة - طوا 2.6  لل اقررررة املسررراوية ا. أمررررا املكثفرررات كات  ررررعة خترررزيع  رررا"ة - طوا
 خت ا الة  ال ةحة. ف 

 ويقصد بسعة ختزيع ال اقة ال اقة املازنة يف املكثف احملسوبة وفقاا للمعادلة التالية، 
 Wh = 1/2CN(UR

2
-UL

2
) × (1/3600) 

 .(UL)وفل ية احلد األدىن اع"ت،ايية  (UR)والفل ية اعمسية  (CN)با تادام السعة اعمسية  
فسررررررتويف مجيررررررا املكثفررررررات  رررررر  املتنرررررراو)ة الررررررم ين ،ررررررق "ليهررررررا هررررررةا ال،نررررررد  و رررررر  أن 
 التالية: الش)وط
 أن فكون املكثفات أو الق ا حممية مع دواة) القص) الكه)باةية؛ ،أت 

أن فصمم املكثفات وفصنا حبيث فرنفسس بأمران ال رغ  الرةة قرد ينشرأ أثنراء و  ، ت 
احترررواء أة يتسرررق ،رررة املكثرررف. و ررر  أن اع رررتادام، "رررع ط)يرررق فتحرررة أو نق رررة ضرررعف يف "ل

 ة الم ي كس  فيها املكثف؛املعدّ "ع ط)يق الع،وة أو ضمع  اةل يتس)  بس،  التنفيس 

 ؛ ا"ة - طأن فوضا " مة "لت املكثف فش      عة ختزيع ال اقة بالواو  ،جت 
يسرررتويف معررراي  التصرررنيف الرررم دتررروة "لرررت  لكرتوليرررمل  وأن فصرررمم املكثفرررات ،دت 

 .با كال كيلو  95لتتحمل فايال ضغ  ي،ل   ألة مع يف  ال، اةا اخل )ة أو  ع،ها
ة  ال ةحررررة املكثفررررات الررررم دترررروة "لررررت  لكرتوليررررمل األ رررر)ى الررررحكررررام ألع خت ررررا ل 

فكررون  يسررتويف معرراي  فصررنيف أة مررع يفرر  ال، رراةا اخل رر)ة أو  ررع،ها، مبررا يف كلررك "نرردما ع
 .م)ك،ة يف معدات مشكلة يف وحدة أو

وع خت رررررا لألحكررررررام األ رررررر)ى الررررررة  ال ةحررررررة املكثفررررررات الررررررم دترررررروة "لررررررت  لكرتوليررررررمل  
 02 معاي  فصنيف أة مرع يفر  ال، راةا اخل ر)ة أو  رع،ها، الرم الرا  رعة خترزيع لل اقرة ف،لر  يستويف

"نرردما فكررون وهرري  رر  مع،ررأة  مبررا يف كلررك "نرردما فكررون مشرركلة يف وحرردة،  ررا"ة أو أقررل، - طوا
 .مرت "لت   ت صل  دون فقد يف احملتويات 4.0ا ت،اي  قوط مع ايففاع  قادية "لت دمل

وخت ررا ألحكررام هرررة  ال ةحررة املكثفرررات الررم دتررروة "لررت  لكرتوليرررمل يسررتويف معررراي   
فصنيف أة مع يف  ال، اةا اخل )ة و ع،ها، الم ليسمل م)ك،ة يف معدات والم الرا  رعة خترزيع 

 . ا"ة - طوا 02لل اقة ف،ل  أكث) مع 
وع خت ررا ألحكررام هررة  ال ةحررة املكثفررات امل)ك،ررة يف معرردات ودترروة "لررت  لكرتوليررمل  

مع،أة يف  ة و ع،ها،  )ي ة أن فكون املعداتيستويف معاي  فصنيف أة مع يف  ال، اةا اخل ) 
فصررررنا مررررع مررررادة كات قرررروة وفصررررميم منا رررر،أ ل اقررررة الع،رررروة والقصررررد مررررع "،رررروة  ايجيررررة قويررررة 

املعرردات املتينررة  دررول دون التشررغيل الع)ضرري للمكثفررات يف أثنرراء النقررل. أمرراوب )يقررة  ا ررتادامها
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ال امة الم دتوة "لت مكثفات، فيجوز  "دادها للنقل  ر  مع،رأة أو "لرت صروان مرت كانرمل 
 املكثفات فتمتا حبماية مكافاة مع   ل املعدات الم هي م)ك،ة فيها.

الك)برون  ر   - اص، فنقل مكثفرات النيكرلبص)ة النظ) "ع أحكام هةا احلكم اخل  مالح ة:
، 0795درررمل يقرررم األمرررم املتحررردة  8املتنررراو)ة الرررم دتررروة "لرررت  لكرتوليرررمل قلررروة مرررع ال)ف،رررة 

 .و.مع،أة بالقلوة ،ب اييات ،م)اكم كه)باةيةت،  اةلة
 روز نقررل كا ررفات   ررعاع النوف)ونرات الررم دترروة "لررت  راز ثالررث فلوييررد ال،ررويون  رر   676و

 دمل هةا ال،ند  )ي ة ا تيفاء األحكام التالية. امل غوط
    أن يستويف كا ف اإل عاع الش)وط التالية: ،أت 

 ؛س02كيلو با كال م لق "ند   425أن ع يتجاوز ال غ  يف كل كا ف  '1'
 غ؛46فتجاوز كمية الغاز يف الكا ف  أن عو  '2'

 مبوج  ب)نامج مسجل ل مان اجلودة؛ اا أن يكون كل كا ف مصنو"و  '3'

 مق،وعا الةا الغ)ض. ISO 9001:2008اكع ا"ت،اي ف ،يق املعياي   ة:مالح

يشرتمل أن يكون كل كا ف إل عاع النوف)ونات مصنو"اا مع معدن ملحروم و و  '4'
و رر  أن موصرر ت للتغةيررة اّمعررة ب )يقررة حلررام السرر اميك مررا املعرردن. "لررت 

وبا ركال كيل  4 822يكون ال غ  اعنفجاية املانومرتة األدىن الرة  الكوا رف 
 كما هو م،أ يف ا ت،اي فأهيل النموكج التصميمي؛

أن يكون كل كا ف قد أ  ا ق،ل ملاذ ع ت،اي منا فسر)  معيراية بقيمرة و  '5'
4x42-42 بالثانية. 6 م 

    أن فنقل كا فات اإل عاع املنقولة كمكونات  ف)ادية "لت النحو التايل: ، ت 

حمكمررة مررا مررادة ماصررة كافيررة  الكا ررفات يف ب انررة ب  ررتيكية و رري ة فع،ررأأن  '1'
 عمتصاص حمتويات الغاز بكاملها؛

فع،رررأ يف "،ررروة  ايجيرررة متينرررة. و ررر  أن يكرررون ال ررر)د املكتمرررل قرررادياا "لرررت أن  '2'
مررررت دون فسررر)  حملتويرررات الغررراز مرررع  4.8دمرررل ا ت،ررراي  رررقوط مرررع ايففررراع 

 الكوا ف؛ 
ة  ايجيررة مجيررا الكوا ررف لكررل "،ررو الكميررة اإلمجاليررة للغرراز يف  فتجرراوزأن ع  '3'

 غ.50
 رر  أن فنقررل األنظمررة املكتملررة لكشررف   ررعاع النوف)ونررات الررم دترروة "لررت   ،جت 

 كوا ف فستويف الش)وط الوايدة يف ،أت "لت النحو التايل:
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 الكوا ف حمتواة دا ل "،وة  ايجية حمكمة ومتينة؛ فكونأن  '1'
 ا؛أن  توة الغ ة "لت مادة ماصة كافية عمتصاص حمتويات الغاز بكامله '2'
املكتملرررة يف "،ررروات  ايجيرررة متينرررة قرررادية "لرررت دمرررل ا ت،ررراي  األنظمرررةأن فع،رررأ  '3'

مررررت دون فسررر)   ع  كا فررروف)ت ةايرررة كافيرررة للع،ررروة  4.8 رررقوط مرررع ايففررراع 
 اخلايجية للنظام.

 و.676و   أن يت مع مستند النقل ال،يان التايل والنقل وفقاا للحكم اخلاص  
غ 4أكثر) مرع  رعاع النوف)ونرات الرم ع دتروة "لرت ع خت را الرة  ال ةحرة كا رفات   

مع ثالث فلوييد ال،ويون، مبا يف كلرك فلرك الرم يكرون الرا وصر ت زجاجيرة،  ر)ي ة أن فسرتويف 
ا رتاطات الفق)ة ،أت وأن فكون مع،أة وفقراا للفقر)ة ، ت. وع خت را الرة  ال ةحرة أنظمرة كشرف 

ة أن فكرررون مع،ررأة وفقررراا للفقررر)ة ،جت. وع اإل ررعاع الرررم دترروة "لرررت مثررل هرررة  الكوا رررف  رر)ي 
 .و.4-1-4-1الوايد يف الفق)ة  P200ين ،ق فوجيذ التع،اة 

ع  وز ا تعمال هةا ال،ند، "لت النحو امل) ص برذ مرع السرل ة املاتصرة،  ع للع،روات  671و
أو الع،ررروات الك،ررر ة أو احلاويرررات الو ررري ة للسرررواة  أو ألجرررزاء منهرررا، فكرررون قرررد احتررروت "لرررت 

 رررراةا   رررر)ة،  رررر  املررررواد املشررررعة، نقلررررمل بغرررر)ض الررررتالص منهررررا أو  "ررررادة معاجلررررة مادهتررررا أو ب
ا ررتعادهتا، ولرريس بغرر)ض  "ررادة صررنعها أو  صرر حها أو صرريانتها الدوييررة أو  "ررادة ا ررتادامها، 
وأف) مل حبيث ع ي،قت فيها "ند فسليمها للنقل  وى ف ر ت مرع مرواد مشرعة ملتصرقة برأجزاء 

 الع،وة.و.
ع خت را هررة  املررواد ألة مرع األحكررام األ رر)ى الرة  ال ةحررة "نررد نقلهرا يف "،رروة واحرردة  675و

لرررت أو أقررل للسررواةل  5أو امعررة دترروة "لررت كميررة صررافية يف الع،رروة الواحرردة أو الدا ليررة مقرردايها 
قرل لألجسرام الصرل،ة،  ر)ي ة أن فسرتويف الع،روات األحكرام العامرة أكر  أو   5وكتلة صافية مقردايها 

 .و.8-4-4-1    1-4-4-1و 0-4-4-1و 4-4-4-1وايدة يف ال
خت ررررا ع رررررتاطات هررررةا احلكررررم اخلرررراص   يررررا أو ب اييررررات أيونررررات الليثيرررروم و  يررررا  676و
ب اييررات فلررز الليثيرروم الررم يت،ررأ أةررا فالفررة أو معي،ررة حبيررث ع فتوافررق مررا النرروع املاترررب وفقرراا  أو

 .املعاي دليل اع ت،ايات و لألحكام املن ،قة يف 
أل"ررر)اض هرررةا احلكرررم اخلررراص، اكرررع أن فت رررمع هرررة  اع ررررتاطات "لرررت  ررر،يل املثرررال  

 احلص): ع
  الس مة؛ب  ،ا  فتعلقألاخل يا أو ال، اييات الم يت،أ أةا معي،ة 

 أو اخل يا أو ال، اييات املس)ّبة أو كات التنفيس؛ 

 نقل؛أو اخل يا أو ال، اييات الم ع اكع فشايصها ق،ل ال 

  داةم. يوجد فيها فلف ط،يعي أو ميكانيكيأو اخل يا أو ال، اييات الم 
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"ند فقييم ال، ايية "لت أةا فالفة أو معي،ة،    أن ي  رة نروع ال، اييرة وا رتعماالا  مالح ة:
 و وء ا تعماالا السابق بعأ اع"ت،اي.

لرررررت أيقرررررام األمرررررم وفقررررراا لألحكرررررام الرررررم فن ،رررررق " ن فنقرررررل اخل يرررررا وال، اييررررراتأو ررررر   
ومرررا ت يرررةك)  062، با رررتثناء احلكرررم اخلررراص 6184و 6182و 6294و 6292 املتحررردة

   ة كلك يف هةا احلكم اخلاص.
معي،ررررررةو ب اييررررررات أيونررررررات الليثيرررررروم، فالفة/و رررررر  أن فوضررررررا "لررررررت ال رررررر)ود " مررررررة و 

 معي،ةو، حس  اعقت اء.ب اييات فلز الليثيوم، فالفة/و أو
أو  4-1-4-1الروايد يف  P908يرا وال، اييرات وفقراا لتوجيرذ التع،ارة و   أن فع،أ اخل  
 ، حس  اعقت اء.6-1-4-1الوايد يف  LP904التوجيذ 
و رررر  أن ع فنقرررررل ال، اييرررررات الرررررم فتفكرررررك بسرررر)"ة، أو فتفا"رررررل "لرررررت حنرررررو   ررررر ،  

 ورر)وة النقررل درردث ال،رراا أو ف لررق حرر)اية أو ان،عاثرراا   رر)اا لغررازات أو أخبرر)ة أّكالررة أو الوبررة يف أو
 العادية،  ع يف الظ)وة الم دددها السل ة املاتصة.و.

  يرا وب اييرات أيونرات 4-1-4-1الوايد يف  P909 وز أن فع،أ وفقاا لتوجيذ التع،اة  677و
الليثيررروم وفلرررز الليثيررروم واملعررردات الرررم دتررروة "لرررت مثرررل هرررة  اخل يرررا وال، اييرررات وفنقرررل بغررر)ض 

دتروة "لرت  بردون ب اييرات ع عاجلتهرا،  رواء كانرمل مع،رأة معراا مرا أوالتالص منها أو  "رادة م
 الليثيوم.
. واكع فوف  ا رتثناءات 1-9-0ع خت ا هة  اخل يا وال، اييات ع رتاطات الف)ع  

  ضافية يف الظ)وة احملددة يف لواةت و اة  النقل.
ب اييرررات أو وللرررتالص منهررراو  وب اييرررات ليثيرررومو ررر  أن فوضرررا "لرررت ال ررر)ود " مرررة  
 إل"ادة املعاجلةو.ليثيوم 

 676أن فنقررل ال، اييررات الررم يت،ررأ أةررا فالفررة أو معي،ررة وفقرراا للحكررم اخلرراص  و رر  
، 6-1-4-1الررروايد يف  LP904أو التوجيرررذ  4-1-4-1الررروايد يف  P908وفع،رررأ وفقررراا للتوجيرررذ 
 حس  اعقت اء.و.

 4-3الفص    
 ا ا كما يلي:ليص،ت نص 8-1-6و 7-1-6يعدل الف)"ان  

  ضل الةالمبت على ال   د التي تحتوي على  يببت محد د  3-4-7"

با رررتثناء حالرررة النقرررل اجلررروة،  ررر  أن فوضرررا "لرررت ال ررر)ود الرررم دتررروة "لرررت   6-1-7-4
 :4-1-6يف الشكل كميات حمدودة مع ال، اةا اخل )ة الع مة امل،ينة 
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 1-4-3الشك  
 
 
 
 
 
 

  دتوة "لت كميات حمدودةوضا الع مات "لت ال )ود الم 
 ررر  أن فكرررون الع مرررة وررراه)ة للعيررران، ومقررر)وءة وفتحمرررل التعررر)ض لل قرررس اخلرررايجي  

 بدون  فو ك،  يف فعاليتها.
اجلرزءان العلروة والسرفلي . ويكرون °15   أن فكون الع مة بشكل م)با قراةم بزاويرة و  

خبلفيررة مغرراي)ة  برراللون األبرريو أو واخلرر  احملرري  بالع مررة برراللون األ ررود. ويكررون اجلررزء األو رر 
مرررم، ويكرررون العررر)ض األدىن للاررر   422× مرررم  422بصررروية منا ررر،ة. وفكرررون األبعررراد الررردنيا 

و كا ت فكع األبعاد حمددة،    أن فكون مجيرا العناصر) بتنا ر  فقر)ي  مم.  0املكون للم)با 
 ما العناص) امل،ينة.

 كا ف لررر   4-1-6مل،ينرررة يف الشررركل األبعررراد اخلايجيرررة الررردنيا ااكررع  فرررو  6-1-7-0
مرررم،  ررر)ي ة أن فظرررل الع مرررة وررراه)ة  52× مرررم  52حجرررم ال ررر)د كلرررك، "لرررت أع فقرررل "رررع 

 مم. 4واكع  فو الع)ض األدىن للا  املكون للم)با    حد أدىن يساوة  للعيان.
مررررع ال ،عررررة املنقحررررة  7-1-6اكررررع اع ررررتم)اي بت ،يررررق احلكررررم الرررروايد يف الفرررر)ع  مالح ة:"
 و.0246كانون األول/ديسمرب   64 سابعة "ش)ة ل ةحة التنظيمية النموكجية حتال
 ض  ل الةالم  بت عل  ى ال     د الت  ي تحت  وي عل  ى  يب  بت مح  د د  مةب      فض  بً  3-8-4
م و الفص   ال ال ل م و التةلبي بت الفنب ة للنض   الي  موع للبر بال الخ     لين ي ة  3لج ل ل

 ال ب اع اليدني الد لي )اإليكب (
جلزء ا اكع أن دمل ال )ود الم دتوة "لت ب اةا   )ة مع،أة وفقاا ألحكام 6-1-8-4
مررع الفصررل ال)ابررا مررع التعليمررات الفنيررة للنقررل املررأمون لل، رراةا اخل رر)ة ملنظمررة ال رر ان املرردين  6

 لتأكيد   و"ها الة  األحكام: 0-1-6الع مة امل،ينة يف الشكل  الدويل ،اإليكاوت
 2-4-3الشك  
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مرع  6لجرزء وضا الع مات "لت ال )ود الم دتوة "لرت كميرات حمردودة مع،رأة وفقراا ل 
الفصررل ال)ابررا مررع التعليمررات الفنيررة للنقررل املررأمون لل، رراةا اخل رر)ة ملنظمررة ال رر ان املرردين الرردويل 

 ،اإليكاوت
 ررر  أن فكرررون الع مرررة وررراه)ة للعيررران، ومقررر)وءة وفتحمرررل التعررر)ض لل قرررس اخلرررايجي  

 ن  فو ك،  يف فعاليتها.بدو 
اجلرزءان العلروة والسرفلي . ويكرون °15   أن فكون الع مة بشكل م)با قراةم بزاويرة و  

خبلفيررة مغرراي)ة  واخلرر  احملرري  بالع مررة برراللون األ ررود. ويكررون اجلررزء األو رر  برراللون األبرريو أو
دىن للاررر  مرررم، ويكرررون العررر)ض األ 422× مرررم  422بصررروية منا ررر،ة. وفكرررون األبعررراد الررردنيا 

و كا للعيران.  و ر  أن يكرون وراه)اا  يف و ر  الع مرة، وYوويوضا ال)مرز مم.  0املكون للم)با 
 ت فكع األبعاد حمددة،    أن فكون مجيا العناص) بتنا   فق)ي  ما العناص) امل،ينة.

 كا ف لررر   0-1-6األبعررراد اخلايجيرررة الررردنيا امل،ينرررة يف الشررركل اكررع  فرررو  6-1-8-0
مرررم،  ررر)ي ة أن فظرررل الع مرررة وررراه)ة  52× مرررم  52د كلرررك، "لرررت أع فقرررل "رررع حجرررم ال ررر) 

مرم. و ر   4واكع  فرو العر)ض األدىن للار  املكرون للم)برا    حرد أدىن يسراوة  للعيان.
 .0-1-6بتنا   فق)ي  ما ال)مز امل،أ يف الشكل  وYوأن ي،قت ال)مز 

مررررع ال ،عررررة املنقحررررة  8-1-6فرررر)ع اكررررع اع ررررتم)اي بت ،يررررق احلكررررم الرررروايد يف ال مالح ة:"
  64عةحرررة فنظيميرررة منوكجيرررة، حرررت  للتوصررريات املتعلقرررة بنقرررل ال، ررراةا اخل ررر)ة، السرررابعة "شررر)ة

 .و.0246كانون األول/ديسمرب 
 يعدل ليص،ت نصذ كما يلي: 6-1-9
فعتررررررب ال ررررر)ود الرررررم دتررررروة "لرررررت ب ررررراةا   ررررر)ة ودمرررررل الع مرررررة امل،ينرررررة يف  9-1-6و

برردون ب اقررات الو ررم اإلضررافية و" مررات النقررل "ررع ط)يررق اجلررو قررد مررا أو  8-1-6 الشرركل
 1-1-6    0-1-6حسرر  اعقت رراء وأحكررام األقسررام  4-1-6ا ررتوفمل أحكررام القسررم 

 .و.7-1-6وع دتاج    وضا الع مة امل،ينة يف الشكل 
 يعدل ليص،ت نصذ كما يلي: 6-1-42
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 الع مررة ودمررلبكميررات حمرردودة    رر)ة ب رراةا "لررت دترروة الررم ال رر)ود فعترررب 42-1-6و
التعليمرررات الفنيرررة للنقرررل املرررأمون لل، ررراةا اخل ررر)ة وخت رررا ألحكرررام  7-1-6 الشررركل يف امل،ينرررة
، مبرا يف كلرك مجيررا الع مرات وب اقرات الو رم ال رر)ويية ال ر ان املردين الرردويل ،اإليكراوتملنظمرة 

عقت رررراء وأحكررررام حسرررر  ا 4-1-6الفرررر)ع  أحكررررام ا ررررتوفمل قررررد ،6و 5الرررروايدة يف اجلررررزأيع 
 "ندما فقدم للنقل "ع ط)يق الرب أو ال،ح).و. 1-1-6    0-1-6األقسام 

 5-3الفص    
 فعدعن ليص،ت نصا ا كما يلي: 6-1-5-6و 6-5-1-0
 عالمة الكيببت اليستثنب  3-5-4-2"

 1-5-3الشك  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 " مة الكميات املستثناة
 ،ة أو الشع،ة، "ندما ددد.ي ،أ يف هةا املكان يقم ،أيقامت ال)ف *
 ي ،أ يف هةا املكان ا م امل) ل أو امل) ل  ليذ،  كا ت يكع م،يناا يف مكان ر ) "لت ال )د. **

التظليرررررل وال)مرررررز مرررررع نفرررررس   ررررر  أن فكرررررون الع مرررررة بشررررركل م)برررررا. و ررررر  أن يكرررررون 
ون أبعررراد أ رررود أو أةررر)، "لرررت أيضرررية بي ررراء أو مت،اينرررة بصررروية منا ررر،ة. و ررر  أن فكررر اللرررون،

مجيرررا األبعررراد حمرررددة،  ررر  أن فكرررون و كا ت فكرررع  مرررم كحرررد أدىن. 422 × 422الع مرررات 
 امل،ينة. العناص)بتنا   فق)ي  ما العناص) 

 مم "لت األقل 011

0
1
1

 
ألقل

ت ا
 "ل
مم
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 رر  أن ف،ررأ "لررت ال رر)ود الشرراملة الررم دترروة "لررت ب رراةا   رر)ة بكميررات  6-5-1-6
الع مررات موضررو"ة "لررت ،  ع  كا كانررمل هررة  4-1-5-6 مسررتثناة الع مررات ال زمررة مبوجرر 

  ال )ود املوجودة دا ل الع،وة الشاملة وواه)ة للعيان.
 6-1-5-6و 0-1-5-6اكررع اع ررتم)اي بت ،يررق األحكررام الرروايدة يف الفرر)ع  مالح ة:

 كرررررانون األول/  64مرررررع ال ،عرررررة املنقحرررررة السرررررابعة "شررررر)ة ل ةحرررررة التنظيميرررررة النموكجيرررررة حرررررت 
 .و.0246 ديسمرب

 التذيب  ألف  
 ال،نود اجلديدة التالية    التةييل ألف: ف اة 

 ال)ف،ة أو الشع،ة
 املااط)
 اع م ال)مسي املستادم يف النقل يقم األمم املتحدة الف)"ية

 ة، غ م أالوبة، ممتز  ازات  6542  0-4

 ، غ م أةممتز  ازات  6544  0-0

 ، غ م أ امة، ةممتز  ازات  6540  0-6

 ، غ م أكسدةم  ، ةممتز  ازات  0546 5-4 0-0

 ، غ م أةالوب ،  امة،ةممتز  ازات  6541 0-4 0-6

 ة، غ م أم كسد،  امة، ةممتز  ازات  6545 5-4 0-6

 غ م أ أكالة، ، امة، ةممتز  ازات  6546 8 0-6

 غ م أ الوبة، أكالة، ، امة ،ةممتز  ازات  6547 0-4+8 0-6

 م أغ  م كسدة، أكالة، ، امة ،ةممتز  ازات  6548 5-4+8 0-6

 ع فن ،ق. 7التعدي ت "لت ال)ف،ة 

 التذيب  لبل  

منافيخ و اةد هواةية، نايية ح)ّاقة، أو وحدات و راةد هواةيرة، ناييرة ح)ّاقرة، و يعدل املص لت 
 AIR BAG INFLATORS, PYROTECHNIC or AIRو ةوأو مشردات أحزمرة مقا"رد، ناييرة ح)ّاقر

BAG MODULES, PYROTECHNIC or SEAT-BELT PRETENSIONERS, PYROTECHNICو 
 و.SAFETY DEVICES, electrically initiatedوأجهزة الس مة، فشّغل كه)باةيااو : وليص،ت كما يلي

 يعدل التع)يف ليص،ت نصذ كما يلي: 
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وفسررررتادم أو ب رررراةا   رررر)ة مررررع يفرررر  أ رررر)ى  ررررلا دترررروة "لررررت مررررواد ناييررررة ح)ّاقررررة و 
الو رررررراةد   مة األ ررررررااص. ومررررررع أمثلتهرررررراامل)ك،ررررررات أو السررررررفع أو ال رررررراة)ات لتحسررررررأ  رررررر يف

األجهرررزة اوليرررة الوقرررادة هرررري  واألجهرررزة اوليرررة الوقرررادة. وهررررة  أحزمرررة املقا"رررردومشررردات  االواةيرررة
الفصررل أو القفررل مكونررات اّمعررة مررع أجررل مهررام مررع بينهررا "لررت  رر،يل املثررال ع احلصرر) أنظمررة 

صرررر لتوأجهزة السرررر مة، ناييررررةو ويشررررمل امل .اإل"ترررراال واإلداية أو أنظمررررة اإلمسررررا  بال)كررررا  أو
 .و.وSAFETY DEVICES, PYROTECHNICو
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 الدلب  األلجدي  
 AIR BAGوأو  وAIR BAG INFLATORS, PYROTECHNICو  بفعردل ال،نرود املتعلقرة  

MODULES, PYROTECHNICوأو  وSEAT-BELT PRETENSIONERSليق)أ نصها كما يلي: و 
 ز1 -4 ومنافيخ و اةد هواةية، انظ)

9 

2526 
 و6068

 ز1-4 ووحدات و اةد هواةية، انظ)
9 

2526 
 و6068

 ز1-4 ومشدات أحزمة مقا"د، انظ)
9 

2526 
 و6068

يف ال،نررررررررود وأكتونيليررررررررملو ووأنتوفيليررررررررملو ووفالررررررررك مررررررررا ف)اوليررررررررمل و/أو أكتينوليررررررررملو  
 و.0040و بال)قم و0592ووف)اوليملو، يف "مود يقم األمم املتحدة، يستعاض "ع ال)قم و

نررررررود وأ ،سررررررتوس، أزيال أو بررررررالو ووأ ،سررررررتوس، أبرررررريوو ووك)يو رررررروفيلو دررررررةة ال، 
ووأ ،ستوس أزيال ،ك)و ريدوليملتو ووأ ،سرتوس برال ،أموزيرمل، ميزوييرملتو وأ ،سرتوس أبريو 

 ،ك)يزوليمل، أكتينوليمل، أنتوفيليمل، ف)اوليملتو.
، ف رراة يف 4280، مث،ررملو، يقررم األمررم املتحرردة ث ثرري فلررويو كلررويو أثيلررأيف ال،نررد و 

 و.R 113نهاية "،اية و از فربيد ال
، يعدل الوصف ليص،ت نصذ كمرا 4910يف ال،ند ونرتات أمونيومو، يقم األمم املتحدة  
٪ مبررا فيهررا أة 2.0نرررتات أمونيرروم دترروة "لررت مررواد قابلررة ل حرررتاال بنسرر،ة ع فزيررد "لررت يلرري: و

 و.أ )ى مادة " وية حمسوبة "لت أ اس حمتوى الك)بون، با تثناء أة مادة م افة
، يعدل الوصف ليص،ت نصذ كمرا 2000ونرتات أمونيومو، يقم األمم املتحدة يف ال،ند  
 و.نرتات أمونيوميلي: و

 ،6199...و، يقرررم األمرررم املتحررردة  مكثفرررات كات ط،قرررة كه)باةيرررة مزدوجرررة" يف ال،نرررد 
،بسرررعة خترررزيع  مكثفرررات كات ط،قرررة كه)باةيرررة مزدوجرررة" يعررردل الوصرررف ليصررر،ت نصرررذ كمرررا يلررري:

 و. ا"ةت - طوا 2.6 اقة أكرب مع لل
اليويانيرروم  مررواد مشرعة،  رلا مصرنو"ة مررع اليويانيروم ال ،يعري أوالتعردي ت "لرت ال،نرود و 

مرواد و، وومرواد مشرعة، كميرات حمردودة مرع "،روات مسرتثناةو، وواملستنفد أو الثوييوم ال ،يعي
 ع فن ،ق. و،مشعة، أدوات أو  لا يف "،وات مستثناة
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 اجلديدة التالية بالرتفي  األجبدة: ف اة ال،نود 
 يقم األمم املتحدة ال)ف،ة  والوصفاع م 

 6542 4-0  ازات ممتزة، الوبة، غ م أ

 6544 0-0  ازات ممتزة، غ م أ

 6546 0-0  ازات ممتزة، م كسدة، غ م أ

 6546 6-0 غ م أ ازات ممتزة،  امة، أكالة، 

 6547 6-0 أ ازات ممتزة،  امة، الوبة، أكالة، غ م 

 6541 6-0  ازات ممتزة،  امة، الوبة، غ م أ

 6540 6-0  ازات ممتزة،  امة، غ م أ

 6548 6-0  ازات ممتزة،  امة، م كسدة، أكالة، غ م أ

 6545 6-0  ازات ممتزة،  امة، م كسدة، غ م أ

 0040 9 أ ،ستوس أمفي،ول، انظ)

 6500 6-0 أي أ، ممتز

 0040 9 أ ،ستوس، أمفي،ول

 0592 9 أ ،ستوس، ك)يزوفيل

 6549 6-0 ثالث فلوييد ال،ويون، ممتز

 6528 9  ا"ةت - واط 2.6مكثفات،    متناو)ة ،بسعة  زن لل اقة أكرب مع 

 6502 6-0 كلوي، ممتز

 0592 9 ك)يزوفيل، انظ)

 6506 6-0 ج)مان، ممتز

 6506 6-0  يلينيد االيديوجأ، ممتز

 0205 4-6 كلوييد الزة،ق، انظ)

 6529 9 "،وة مرتوكة، فاي ة،    منظفة

 6505 6-0 فو فأ، ممتز

 6501 6-0  امس فلوييد الفو فوي، ممتز

 6068 9 أجهزة الس مة، فشغل كه)باةياا 

 2526 ز1-4 أجهزة الس مة، نايية 

 6504 6-0 يابا فلوييد السيليكون، ممتز

  2.4ت مستثناة، أقل مع  ادس فلوييد اليويانيوم، مواد مشعة، بكميا
 مستثناةبكميات    انش ايية أو انش ايية كيلو )ام يف ال )د، 

8 6527 
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 1-4الفص    
 ويكون نصها كما يلي: 0-5-4-4-1ف اة الفق)ة اجلديدة  1-4-4-5
ير) ص با ررتعمال "،رروات  ضررافية دا ررل الع،روة اخلايجيررة ،مررث ا "،رروة و رري ة  0-5-4-4-1و

 ليرررةت زيرررادة "مرررا فقت ررريذ فوجيهرررات التع،ارررة  ررر)ي ة أن فسرررتويف مجيرررا أو و"ررراء دا رررل "،ررروة دا
، وأن فسرتادم، "نرد اعقت راء، 6-4-4-1اع رتاطات كات الصلة، مبا فيها فلك الروايدة يف 
 مواد فو يد منا ،ة ملنا احل)كة دا ل الع،وة.و.

1-4-1-4 ،P003  ي اة احلكم اخلاص املتعلق بالتع،اةPP91 ويكون نصذ كما يلي: 
، اكع نقل أجهرزة  طفراء احل)يرق الك،ر ة  ر  مع،رأة 4211يف حالة يقم األمم املتحدة  PP91و

، وأن فكررررون الصررررمامات ته،أت    ،8-6-4-1 اع رررررتاطات الرررروايدة يف  رررر)ي ة أن فسررررتويف
،أت    ،دت وأن فكررررون التجهيررررزات 8-4-6-4-1حرررردى ال رررر)ال وفقرررراا للرررر)قم حمميررررة باف،رررراع  

أجهرررزة  طفرراء احل)يررق حمميرررة ملنررا التنشرري  الع)ضررري. وأل رر)اض هررةا احلكرررم  األ رر)ى امل)ك،ررة "لررت
اخلررراص املتعلرررق بالتع،ارررة، فعرررال وأجهرررزة  طفررراء احل)يرررق الك،ررر ةو أجهرررزة  طفررراء احل)يرررق الرررم جررر)ى 

 .و.6-6الوايد يف الفصل  005مع احلكم اخلاص  تهت    ،جوصفها يف النقاط ،
1-4-1-4 ،P114(a)  ك)فررون جيررة، أ رر وانات:و، ق،ررل ودررمل والع،رروات اخلاي(1G) و، فررديج

 و.(1D)"،اية و ش  يقاةقي 
1-4-1-4 ،P116 وأكياسو ليص،ت نصذ  د األولريف "مود والع،وات اخلايجيةو، يعدل ال،ن

. ويعررردل احلكرررم اخلررراص املتعلرررق بالتع،ارررة وت5H1 ،5H2 ،5H3كمرررا يلررري: وب  رررتيك منسررروج ،
PP65 .ليص،ت نصذ كما يلي: وحمةوةو 

1-4-1-4 ،P131 وP137  :يف بنررررد وصررررناديقو، ويف "مررررود والع،رررروات اخلايجيررررةو، ي رررراة
 و.(4H2)وب  تيك، صل  

1-4-1-4، P404 (1) :يعدل ليص،ت نصذ كما يلي 
 الةبوات اليجيةة ت4، 

أو  1H2أو  1H1 أو 1N2 أو 1N1أو  1B2أو  1B1أو 1A2أو  1A1، :الةبوات الخباجبة
1D  1أوG  4أوA  4أوB  4أوN  4أوC1  4أوC2 4 وأD  4أوF  أو
4G  4أوH2ت 

ك ، والا   4الكتلة الصافية لكل منها "لت معدنية ع فزيد  أو"ية زجاجية :الةبوات الداخلبة
 دادات ملول،ة كات حشايا، وفو د مع مجيا اجلوان  ودتويها "ل  

 معدنية دا لية مغلقة بإحكام. 
 ك .  405جية وف،ل  الكتلة الصافية القصوى للع،وات اخلاي  
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1-4-1-4 ،P501 وP502 وP504   يعرردل ال،نررد األ رر  دررمل و"،رروات م)ك،ررةو ليصرر،ت نصررذ
 كما يلي:
أو اخلشررر   الليفررري أو الك)فررروناأللومنيررروم و"ررراء زجررراجي يف أ ررر وانة مرررع الفررروعك أو و 

األلومنيرررررررروم ت أو يف صررررررررندوال مررررررررع الفرررررررروعك أو 6PG1أو  6PD1أو  6PB1أو  6PA1ال)قرررررررراةقي ،
 6PG2أو  6PCأو  6PB2أو  6PA2،يف  رررررلة مرررررع اخلررررروص أو  الليفررررري أو الك)فرررررون اخلشررررر  أو
 و..ت6PH2أو  6PH1د ،أو يف "،وة مع ال،  تيك اجلامد أو املمدّ  ت6PD2 أو
1-4-1-4 ،P601 (2) وP602 (2) مكونرررررة مرررررع "،ررررروات دا ليرررررة يف ال،دايرررررة، بعرررررد "،ررررراية و

 و، فديج "،اية وأو ب  تيكيةو.معدنية
1-4-1-4 ،P650 ، ت ليص،ت كما يلي:1يعدل ال) م يف الفق)ة 
 
 
 
 
 
 
الرروايد  P650ت مررع فوجيررذ التع،اررة 1اكررع اع رتم)اي بت ،يررق الع مررة امل،ينررة يف الفقرر)ة ، مالح   ة:"

يف ال ،عررررة املنقحررررة السررررابعة "شرررر)ة للتوصرررريات املتعلقررررة بنقررررل ال، رررراةا اخل رررر)ة، عةحررررة فنظيميررررة 
 .و.0246رب كانون األول/ديسم  64منوكجية، حت 

1-4-1-4 ،P802 (3) :يعدل ليص،ت نصذ كما يلي 
"،وات م)ك،ة: و"راء زجراجي يف أ ر وانة مرع الفروعك أو األلومنيروم أو اخلشر  ال)قراةقي  ت6و،
،6PA1  6أوPB1  6أوPD1يف  رلة مرع  ت أو يف صندوال مع الفوعك أو األلومنيوم أو اخلش  أو

 ؛ت(6PH2 "،رررررروة مررررررع ال،  ررررررتيك اجلامررررررد يف أو ت6PD2أو  6PCأو  6PB2أو  6PA2، اخلرررررروص
 و.لرتاا. 62السعة القصوى: 

1-4-1-4 ،P901 فررديج اجلملررة و، ت054، احلكررم اخلرراص 4-6-6،انظرر) بعررد "،رراية و
اللرروازم دترروة "لررت ب رراةا   رر)ة فقرر  ت ختصررص الررا أة نررمل امو"ررة : وو كا كااجلديرردة التاليررة

 .و.‘0‘أداء امو"ة التع،اة  امو"ة فع،اة،    أن فستويف الع،وات مستوى
1-4-1-4 ،P903 ، ت، يستعاض "ع الفق)فأ الف)"يتأ ،أت و، ت بالفق)ات 0يف الفق)ة

 الف)"ية التالية ،أت    ،جت:
  ؛"،وات  ايجية قوية ،أتو 
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مغلقرررررة جيامررررراا أو حماطرررررة برررررألواك  شررررر،ية "لرررررت  ،صرررررناديق  رررررحع واقيرررررةأ لفرررررة  ، ت 
 ؛تاملثال  ،يل

 و.اةل مناولة أ )ى.صوان أو و  ،جت 
1-4-1-4 ،P904 :يعدل الشكل ليص،ت كما يلي 
 
 
 
 
 
 

 

الروايد  P904ت مرع فوجيرذ التع،ارة 0اكع اع تم)اي بت ،يق الع مة امل،ينة يف الفقر)ة ، مالح ة:"
املتعلقررررة بنقررررل ال، رررراةا اخل رررر)ة، عةحررررة فنظيميررررة يف ال ،عررررة املنقحررررة السررررابعة "شرررر)ة للتوصرررريات 

 .و.0246كانون األول/ديسمرب   64منوكجية، حت 
1-4-1-4 ،P906 (2) :يعدل ليص،ت نصذ كما يلي 

 :األجهزةيف حالة احملوعت واملكثفات و اة)  ت0و، 
 P001يسررررررمت با ررررررتادام الع،رررررروات اعهررررررزة وفقرررررراا لترررررروجيهي التع،اررررررة  ،أت 

و ر  أن فث،رمل السرلا مبررادة فو ريد م ةمرة ملنرا أة ح)كررة  ر  مقصرودة أثنرراء  .P002و
 )وة النقل العادية. و

األجهرررزة يسرررمت برررالع،وات املانعرررة للتسررر)  والقرررادية "لرررت احترررواء أو  ، ت 
ة فيهرررا مرررع م)ك،رررات املوجرررودالسرررواةل مثرررل حجرررم  4.05مرررا ع يقرررل "رررع باإلضرررافة    

. وفوضا يف ثناةي الفنيل أو يبا"ي الفنيل املتعدد االلجنة ة أوثناةي الفنيل املتعدد الكلوي 
مثرل حجرم السراةل املوجرود  4.4ماصة فكفي عمتصاص ما ع يقرل "رع الع،وات مادة 

احملوعت واملكثفات يف "،روات معدنيرة مانعرة للتسر)  فنقل . وبصوية "امة، األجهزة يف
مثررررل  4.05 احملرررروعت واملكثفررررات نفسررررها "لررررت وقرررادية "لررررت أن دترررروة باإلضررررافة   

 و.حجم الساةل املوجود فيها.



ST/SG/AC.10/40/Add.1 

43 GE.13-20965 

 التع،اة اجلديدة التالية:فديج فوجيهات  1-4-1-4
P208 توجبه التةبئة P208 

   .0ين ،ق هةا التوجيذ "لت الغازات املمتزة مع ال)ف،ة 

 :4-6-4-1الوايدة يف ع رتاطات العامة املتعلقة بالتع،اة اي) ص با تادام الع،وات التالية  )ي ة ا تيفاء  ت4،
 .ISO 9809-1:2010أو املعياي  ISO 11513:2011لمعياي واعهزة وفقاا ل 0-6األ  وانات احملددة يف الفصل 

 .س52ºكيلوبا كال "ند   622وأقل مع  س02ºكيلوبا كال "ند   424.6   أن يكون ال غ  يف كل أ  وانة مملوءة أقل مع  ت0،
 باي. 04   أن يكون أدىن ضغ  ل  ت،اي يف األ  وانة  ت6،

 باي. 91.5  وانة    أن يكون ضغ  اعنفجاي األدىن يف األ ت1،

 .ضغ  ا ت،اي األ  وانة س65º   أن ع يتجاوز ال غ  الدا لي "ند ت5،

أع ف دة    فكويع م)ك،ات ضاية أو   )ة بتفا"لها ما الغاز املمتز. و   أع ي ث) الغاز    أن فكون املادة املمتزة متوافقة ما األ  وانة و  ت6،
 انة أو ي عفها وأع  دث ففا" ا   )اا ،مثل التفا"ل احملفزت.املاتل  ما املادة املمتزة "لت األ  و 

أن يتم التحقق مع نو"ية املادة املمتزة "ند كل ملء للتأكد مع أن ا رتاطات ال غ  والث،ات الكيمياةي لتوجيذ التع،اة هةا قد     ت7،
 ا توفيمل يف كل م)ة فقدم فيها "،وة  از ممتز للنقل.

 دة يف هة  ال ةحة.ي  أّة مع ال)ف  أو الشع  الواي ملادة املمتزة معاأن ع فستويف ا    ت8،

،ت  LC50القافل  النصفي ف)كيزها   أن فكون اع رتاطات املتعلقة باأل  وانات وو اةل اإل  ال الم دتوة "لت  ازات  امة  ت9،
 ت النحو التايل:ت "ل4،انظ) اجلدول  أو أقل ،جزء يف املليونت 6مل/م 022 يساوة قدايمبت 52ال

ه ز ،أت  زة لل غ ، ف ابق لول،تها لول،ة وايج وايج الصمامات بسدادات أو أ  ية مانعة لتس)  الغاز ا  ، حمتج 
 الصمامات.

  ما مع نوع "دمي احلشية وحباجز "دمي الثقو ، و ما مع نوع انا التس)ي  "ع ط)يق الع،وة أو "ربها. الصمام يكون ، ت 
 للتأكد مع "دم التس) . ابعد ملاه   وانة أو و يلة    الأترب كل خت ،جت 
 ما بلول   باأل  وانة، وموصوع م،ا )ة األ  وانةكل صمام متيناا حبيث يصمد ل غ  اع ت،اي يف   يكون   أن  ،دت 

 .تISO، اييسالةة وضعتذ املنظمة الدولية لتوحيد املق 2:2001-10692 عيايمستدال و ما بو يلة أ )ى ففي با رتاطات امل
 .األ  وانات وو اةل اإل  الال غ  "لت  افيفو يلة لت ف)ك ع  هت، 

ف ابق  بسدادات أو أ  ية مانعة لتس)  الغاز   أن اهز وايج صمامات األ  وانات الم دتوة "لت الغازات التلقاةية اع تعال  ت42،
 لول،تها لول،ة وايج الصمامات.

 .ISO 11513:2011 لتوحيد املقاييس، يقم ةالدولي املنظمةعياي ممع  ألف لملحقء وفقاا ل   أن يكون  ج)اء املل ت44،

  نوات. 5أن فكون الفرتة القصوى بأ "مليات الفحص الدوية     ت40،

 ت.4اخلاصة املتعلقة بالتع،اة املن ،قة "لت مادة بعينها ،انظ) اجلدول  األحكام ت46،

 التوافق املادة 

 املصنو"ة مع  ،اةك األلومنيوم. األ  واناتع فستادم  ،أت 
 ،عت.1-7-0-0-6فقاا للفق)ة و و Hالم دمل الع مة و   واناتالفوعكية، ع يسمت  ع باأل األ  وانات"نرد ا تادام  ، ت 

 أحكام فن ،ق "لت الغازات دديداا  
 r:    ع يتجاوز ال غ  ثلثي ضغ  اع ت،اي   كا حدث دلل كامل،أنذ فكون نس،ة ملء هةا الغاز حمدودة حبيث  أن

 .لأل  وانة
 لغازات ممتزة    حمددة "لت حنو ر ) ،غ م أت التوافق املادة

 z:  ة. لمحتويات، وع فتفا"ل معها "لت حنو يشكل م)ك،ات ضاية أووفوابعها مواةمة ل األ  وانات صنافكون مواد(    
P208 توجبه التةبئة P208 

 ملمتزة: الغازات ا4اجلدول 
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يقم األمم 
 ال)ف،ة أو الشع،ة اع م والوصف املتحدة

املااط) 
 اإلضافية

الرتكيز القافل 
6مل/م

 

األحكام اخلاصة 
 املتعلقة بالتع،اة

 ت6، ت5، ت1، ت6، ت0، ت4،

 z   4-0  ازات ممتزة، الوبة، غ م أ ٠١٥٣

 z   0-0  ازات ممتزة، غ م أ ٠١٥٥

 z 5 222 ≤  6-0  ازات ممتزة،  امة، غ م أ ٠١٥٣

 z  4-5 0-0 غ م أ ازات ممتزة، م كسدة،  ٠١٥٠

 z 5 222 ≤ 4-0 6-0  ازات ممتزة،  امة، الوبة، غ م أ ٠١٥٣

 z 5 222 ≤ 4-5 6-0  ازات ممتزة،  امة، م كسدة، غ م أ ٠١٥١

 z 5 222 ≤ 8 6-0  ازات ممتزة،  امة، أكالة، غ م أ ٠١٥٣

٠١٥٣ 
 4-0 6-0 ، أكالة، غ م أ ازات ممتزة،  امة، الوبة

8 

≥ 222 5 
z 

٠١٥٣ 
 4-5 6-0  ازات ممتزة،  امة، م كسدة، أكالة، غ م أ

8 

≥ 222 5 
z 

 a 387 8 6-0 ثالث فلوييد ال،ويون، ممتز ٠١٥٣

 كلوي، ممتز ٠١٣٣
0-6 5-4 

8 

293 
a 

 a 450 8 6-0 يابا فلوييد السيليكون، ممتز ٠١٣٥

 d 20 4-0 6-0 أي أ، ممتز ٠١٣٣

 d, r 620 4-0 6-0 ج)مان، ممتز ٠١٣٠

  190 8 6-0  امس فلوييد الفو فوي، ممتز ٠١٣٣

 d 20 4-0 6-0 فو فأ، ممتز ٠١٣١

  2 4-0 6-0  يلينيد االيديوجأ، ممتز ٠١٣٣
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P505 توجبه التةبئة P505 

 .6675ين ،ق هةا التوجيذ "لت يقم األمم املتحدة 
 :3-1-4و 1-1-4 )ي ة ا تيفاء األحكام العامة الوايدة يف ي) ص با تادام الع،وات التالية 

 :الةبوات اليجيةة

السةة الضصوى 
 للةبو  الداخلبة

الكتلة الصبفبة 
للةبو   الضصوى

 الخباجبة

ت أو 1B2 ،1G ،1N2 ،1H2 ،1Dت أو أ  وانات ،4B ،4C1 ،4C2 ،4D، 4G، 4H2صناديق ،
 ب  تيكية أو معدنية ت ما "،وات دا لية زجاجية أو3B2 ،3H2فنكات ،

 ك   405 لرتات 5

 السةة الضصوى :الةبوات اليف د 

 أس وانبت
 لرتاا  052  ت1H1 ،1H2ب  تيك ،ت، 1B1 ،1B2ألومنيوم ، 

 تنكبت
 لرتاا  62 ت3H1 ،3H2ب  تيك ،، ت3B1 ،3B2، ألومنيوم 

 ي  بةالةبوات ال
 اا لرت  052 ت6HB1و"اء ب  تيكي يف أ  وانة مع األلومنيوم ،

، 6HG1ال)قرررراةقي ، أو ال،  ررررتيك أو اخلشرررر  الليفرررري و"ررررراء ب  تيكررررري يف أ رررر وانة مررررع الك)فررررون
6HH1 ،6HD1ت 

 لرتاا  052

 و"رررررررررررررررررراء ب  ررررررررررررررررررتيكي يف صررررررررررررررررررندوال  ررررررررررررررررررحع أو صررررررررررررررررررندوال "ررررررررررررررررررادة مررررررررررررررررررع األلومنيرررررررررررررررررروم 
أو ال،  ررتيك الليفرري  أو و"رراء ب  ررتيكي يف صررندوال مررع اخلشرر  أو اخلشرر  ال)قرراةقي أو الك)فررون

 ت6HH2أو  6HG2أو  6HD2أو  6HCأو  6HB2، اجلامد

 لرتاا  62

 6PG1أو  6PB1، أو اخلشر  ال)قرراةقي الليفري و"راء زجراجي يف أ ر وانة مرع األلومنيروم أو الك)فرون
ت أو يف 6PH2أو  6PH1ال،  رررررتيك اجلامرررررد أو ال،  رررررتيك املمررررردد ،يف أو"يرررررة مرررررع ت أو 6PD1أو 

  رررلة مرررع اخلررروصاخلشررر  أو  صرررندوال مرررع ومرررع األلومنيررروم أ  رررحع أو صرررندوال "رررادة صرررندوال
،6PB2  6أوPC  6أوPG2  6أوPD2ت 

 لرتاا  62

 
P805 توجبه التةبئة P805 

 .6527ين ،ق هةا التوجيذ "لت يقم األمم املتحدة 

-4لوايدة يف األحكام اخلاصة املتعلقة بالتع،اة او  3-1-4  1-1-4األحكام العامة الوايدة يف ي) ص بالع،وات التالية  )ي ة ا تيفاء 
 :7-1-9-1-4و 4-1-9-1-4و 1-9-1-2

 "،وات فتكون مع:

 و"اء أو أكث) مع األو"ية األولية املعدنية أو ال،  تيكية؛ يف ،أت 
 "،وة أو أكث) مع الع،وات الصل،ة املانعة للتس) ؛ يف ، ت 

 "،وة  ايجية صل،ة: ،جت 

 ؛ت1A2 ،1B2 ،1H2 ،1D ،1Gأ  وانات ،
 ؛ت4A ،4B،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2،صناديق 

 .ت3A2، 3B2، 3H2،فنكات 
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P805 توجبه التةبئة P805 

 اشت اطبت إضبفبة:
األولية يف الع،وات الثانوية ب )يقة دول دون كس)ها أو حدوث ثقو  فيها أو فس)  حمتوياهتا    الع،وة الدا لية    فع،اة األو"ية  -4

. ويف حالة وضا "دة أو"ية جينا احل)كة ية يف الع،وات اخلايجية مبادة فو يد منا ،ةالثانوية يف و)وة النقل العادية. و   فأمأ الع،وات الثانو 
 "لت النحو الةة انا ف مسها؛"لت حدة أو فصلها ها لف كل منأولية يف "،وة ثانوية واحدة،    

 ؛0-5-1-0-7-0ألحكام الوايدة يف    أن فستويف احملتويات ا -0
 .1-1-6يف     ا تيفاء األحكام الوايدة -6

 :حكم خبص متةلق لبلتةبئة
 .0-44-1-6و 5-6-0-7-0يف حالة املواد اعنش ايية بكميات مستثناة،    ا تيفاء احلدود امل،ينة يف 

 
P908 توجبه التةبئة P908 

 .6184و 6182و 6294و 6292م األمم املتحدة ايقأين ،ق هةا التوجيذ "لت 

امل)ك،ة يف مبا يف كلك فلك ، اييات مع أيونات الليثيوم التالفة أو املع وبة وللا يا وال، اييات مع فلز الليثيوم ي) ص بالع،وات التالية للا يا وال
 :6-4-1و 4-4-1املعدات  )ي ة ا تيفاء األحكام العامة الوايدة يف 

 خل يا وال، اييات واملعدات الم دتوة "لت   يا وب اييات:يف حالة ا

 ؛ت1A2 ،1B2، 1N2، 1H2 ،1D ،1Gأ  وانات ،
 ؛ت4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2،صناديق 

 .ت3A2، 3B2، 3H2،فنكات 

 .IIفكون الع،وات م ابقة ملستوى أداء امو"ة التع،اة 
يف "،وة فكون اخل يا أو ال، اييات أو املعدات الم دتوة "لت مثل هة  اخل يا أو ال، اييات مع،أة كل منها "لت حدة  -4

دا لية وموضو"ة دا ل "،وة  ايجية. و   أن فكون الع،وة الدا لية أو الع،وة اخلايجية مانعة للتس)  ملنا أة انسكا  
 حمتمل لإللكرتوليمل.

فكون كل "،وة دا لية حماطة مبادة "زل ح)اية    قابلة ل حرتاال و   موصلة للح)اية فكفي حلمايتها مع فوليد ان،عاث  -0
     للح)اية.

 فزود الع،وات احملكمة السد بو يلة فنفيس "ند اعقت اء. -6

ة اخل يا وال، اييات دا ل ال )د الم قد فسف) ث ات اعهتزازات والصدمات وجينا ح)كألكي فقلل مع ف ف تاة التداب  املنا ،ة -1
للوفاء  كما اكع ا تادام مادة فو يد    قابلة ل حرتاال و   موصلة للح)اية فلف  ضايف و"ع وضا   ) أثناء النقل. "ع

 هبةا اع رتاط.

 فصّنا.فقّيم "دم قابلية اعحرتاال ط،قاا ملعياي معرتة بذ يف ال،لد الةة فصّمم فيذ الع،وة أو  -5

أة  عمتصاصاخلاملة كمية كافية مع املواد املاصة    اة    الع،وة الدا لية أو اخلايجيةفيف حالة اخل يا أو ال، اييات الم  صل فيها فس) ، 
  لكرتوليمل طليق.

 يجية.ك  خبلية أو ب ايية واحدة يف الع،وة اخلا  62 دد "دد اخل يا أو ال، اييات الم فتجاوز كتلتها الصافية 

 اشت اطبت إضبفبة:
 .الكه)باةية الداية   وقاية اخل يا وال، اييات مع قص) 
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P909 توجبه التةبئة P909 

الم يتم نقلها للتالص منها أو  "ادة معاجلتها،  واء  6184و 6182و 6294و 6292م األمم املتحدة ايقأين ،ق هةا التوجيذ "لت 
 املصنو"ة مع الليثيوم.  وضعمل معاا ما أو بدون ال، اييات   

 فع،أ اخل يا وال، اييات وفقاا ملا يلي: ت4،

 :6-4-1و 4-4-1ي)ّ ص بالع،وات التالية  )ي ة ا تيفاء األحكام العامة الوايدة يف  ،أت
 ت1A2 ،1B2، 1N2، 1H2 ،1D ،1Gأ  وانات ،
 ت4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2،صناديق 

 ت 3A2، 3B2، 3H2،فنكات 
 .IIفكون الع،وات م ابقة ملستوى أداء امو"ة التع،اة  ، ت
 املعدنية مبادة ف، أ    موصلة ،مث ا ال،  تيكت كات قوة كافية فتنا   ما ا تادامها املقصود. الع،واتفزود  ،جت

فتجراوز  ، اييرات مرع أيونرات الليثيروم الرم ع را"ة وال - واط 02 ع أنذ اكع أن فع،أ اخل يا مع أيونات الليثيوم الرم ع فتجراوز يف،تهرا  ت0،
غ وال، اييرات مرع فلرز الليثيروم الرم ع يتجراوز 4 را"ة واخل يرا مرع فلرز الليثيروم الرم ع يتجراوز حمتواهرا مرع الليثيروم  - واط 422يف،تها 

 غ وفقاا ملا يلي: 0حمتواها مع الليثيوم 

با ررتثناء  6-4-1و 4-4-1كر  وفسررتويف األحكررام العامررة الرروايدة يف   62   ايجيررة متينررة فصررل كتلتهررا اإلمجاليررة   "،رواتيف  ،أت
1-4-4-6. 

 كات قوة كافية فتنا   ما ا تادامها املقصود.اهز الع،وات املعدنية مبادة ف، أ    موصلة ،مث ا ال،  تيكت  ، ت
مررررع مررررواد منا رررر،ة فكرررررون كات يجيررررة متينرررررة مصررررنو"ة يف حالررررة اخل يررررا أو ال، اييررررات امل)ك،ررررة يف املعررررردات اكررررع ا ررررتادام "،رررروات  ا ت6،

-1ع دا"رري ألن فسررتويف الع،روات اع رررتاطات الرروايدة يف و وفصررميم م ةمررأ يتنا ر،ان مررا  ررعة الع،روة واع ررتادام املقصررود منهرا.  قروة
ال، اييرات  كافارة للا يرا أوفقدمي املعدات الك، ة للنقل    مع،أة أو "لت صوان  كا كانرمل املعردات فروف) احلمايرة امل واكع .4-4-6

 امل)ك،ة فيها.

 ،كرر  أو أكثرر)  40 ، كتلتررذففرري حالررة اخل يررا أو ال، اييررات الررم فسررتادم   فرراا  ايجيرراا قويرراا ومقاومرراا للصرردمات ،كلررك وباإلضررافة    ت1،
ن مرا  رعة الع،روة واع رتادام مع مواد منا ر،ة فكرون كات قروة وفصرميم م ةمرأ يتنا ر،ااكع ا تادام "،وات  ايجية متينة مصنو"ة 

 .6-4-4-1ع دا"ي ألن فستويف الع،وات اع رتاطات الوايدة يف و املقصود منها. 

 اشت اطبت إضبفبة:
 الكه)باةية ومع فوليد ان،عاث     للح)اية. الداية   فصميم اخل يا وال، اييات أو فع،اتها حبيث اكع وقايتها مع قص)  -4

 ومع فوليد ان،عاث     للح)اية "لت  ،يل املثال ع احلص): الكه)باةية الداية) مع قصالوقاية  فشمل -0

 ةاية أط)اة فوصيل ال، ايية كّل "ل حدة، •
 أو "،وة دا لية ملنا الت مس بأ اخل يا وال، اييات، •
 أو ب اييات كات أط)اة فوصيل  اة)ة للحماية مع قص) الداية الكه)باةية، •
 ة فو يد    موصلة و   قابلة ل حرتاال مللء احليز الفايغ بأ اخل يا وال، اييات يف الع،وة.أو ا تادام ماد •

 فث،يمل اخل يا وال، اييات دا ل الع،وة اخلايجية ملنا احل)كة الزاةدة أثناء النقرل ،مرث ا با رتادام مرادة فو ريد  ر  موصرلة و ر  قابلرة    -6
 كية مغلقة بإحكامت.أكياس ب  تيل حرتاال أو با تادام 
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1-4-1-0 IBC02 ، يديج احلكم اخلاص اجلديد التايلB16: 

، ع يسرمت با رتادام احلاويرة الو ري ة مرع النروع 6675يف حالة يقرم األمرم املتحردة  B16و
31A 31وN .ع مبوافقة السل ة املاتصة.و  

1-4-1-0 IBC04 21يستعاض "ع ال)مز ووN 21ع،اية ووبوN 31وA 31وB 31وN.و 

1-4-1-0 IBC05 (1) 21يستعاض "ع ال)مز ووN 21ع،اية ووبوN 31وA 31وB 31وN.و 
1-4-1-0 IBC05 (2) 21يستعاض "ع ال)مز ووH2 21ع،اية ووبوH2 31وH1 31وH2.و 
1-4-1-0 IBC05 (3) 21يستعاض "ع ال)مز ووHZ1 21ع،اية ووبوHZ1 31وHZ1.و 
1-4-1-0 IBC06 (1) وIBC07 (1) وIBC08 (1)   21وو"ررع ال)مررز  يسررتعاضN ع،رراية بو
 و.31Nو 31Bو 31Aو 21Nوو
1-4-1-0 IBC06 (2) وIBC07 (2) وIBC08 (2)   21يسررتعاض "رع ال)مررز ووH2 21وو  بوH2 
 و.31H2و 31H1و
1-4-1-0 IBC06 (3) وIBC07 (3) وIBC08 (3)  21يسررتعاض "ررع ال)مررز ووHZ2 21وو  بوHZ2 
 و.31HZ1و

IBC100 تع،اة األول مع فوجيذ ال الس ) يفIBC100 و0082وبعد  و0222و، يديج ال)قم. 
 فديج األحكام اخلاصة التالية املتعلقة بالتع،اة: 

 نقرررل  ررراحنةيف وحررردات  اويرررات الو ررري ةفنقرررل احل، 2000يف حالرررة يقرررم األمرررم املتحررردة  B2و
 و.ةامدصنو"ة مع مواد    املعدن أو املواد ال،  تيكية اجلاملو ي ة المغلقة يف حالة احلاويات 

فكرررون احلاويرررات الو ررري ة امل)نرررة مانعرررة للتنايرررل ، 2000يف حالرررة يقرررم األمرررم املتحررردة  B3 و
 و.قاومة لتس)  املاءأو ف، ع مبادة مانعة للتنايل وم قاومة لتس)  املاءوم
 ، ع يسمت با تادام احلاويات الو ي ة املعدنية.و2000يف حالة يقم األمم املتحدة  B17و
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 التع،اة اجلديدة التالية: فديج فوجيهات 1-4-1-6
LP903 توجبه التةبئة LP903 

  .6184و 6182و 6294و 6292 م األمم املتحدةايقأين ،ق هةا التوجيذ "لت 

-4 )ي ة ا تيفاء األحكام العامة الوايدة يف  ل، ايية واحدة، مبا يف كلك ال، ايية امل)ك،ة يف املعدات، الع،وات الك، ة التالية ) ص با تادامي
 :3-1-4و 1-1

 ، املصنو"ة مع:II ابقة ملستوى أداء امو"ة التع،اة الك، ة الصل،ة املالع،وات 
  (50A)فوعك 

 (50B)ألومنيوم 

 (50N)معدن ر ) خب ة الفوعك أو األلومنيوم 
 (50H) جامد ب  تيك

 (50C) ش  ط،يعي 
 (50D) ش  يقاةقي 

 (50F) ش  معاد فكوينذ 
 (50G) صل  ك)فون ليفي

   فع،اة ال، ايية حبيث فتم ةايتها مع الع   الةة اكع أن فس،،ذ ح)كتها أو وضعها يف "،وة ك، ة. 

 اشت اط إضبفي:
    ةاية ال، اييات مع قص) الداية الكه)باةية.

 
LP904 توجبه التةبئة LP904 

  .6184و 6182و 6294و 6292 م األمم املتحدةايقأين ،ق هةا التوجيذ "لت 

 )ي ة ا تيفاء  م)ك،ة يف معدات، فالفة أو معي،ة ، أو ل، ايية واحدةفالفة أو معي،ة ل، ايية واحدة الع،وات الك، ة التالية با تادام) ص ي
 :6-4-1و 4-4-1العامة الوايدة يف األحكام 

 يف حالة ال، اييات واملعدات الم دتوة "لت ال، اييات:
  (50A)فوعك 

 (50B)ألومنيوم 

 (50N) ة الفوعك أو األلومنيوم معدن ر ) خب
 (50H) جامد ب  تيك

 (50D) ش  يقاةقي 
 .IIملستوى أداء امو"ة التع،اة  م ابقةفكون الع،وات 

فع،أ كل مع ال، ايية أو املعدات الم دتوة "لت ب ايية يف "،وة دا لية وفوضا دا ل "،وة  ايجية. و   أن فكون الع،وة الدا لية أو  -4
 ايجية مانعة للتس)  لتجن  احتمال فس)  اإللكرتوليمل.الع،وة اخل

 فكون كل "،وة دا لية حماطة مبادة "زل ح)اية    قابلة ل حرتاال و   موصلة فكفي للحماية مع فوليد ان،عاث     للح)اية. -0
 فزود الع،وات احملكمة اإل  ال بو يلة فنفيس "ند اعقت اء. -6
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LP904 توجبه التةبئة LP904 

فقلل مع فأث ات اعهتزازات والصدمات وجينا ح)كة ال، ايية دا ل ال )د الم قد فسف) "ع فلف  ضايف و"ع  لكي ف تاة التداب  املنا ،ة -1
 للوفاء هبةا اع رتاط. كما اكع ا تادام مادة فو يد    قابلة ل حرتاال و   موصلة   ) أثناء النقل. وضا

 ال،لد الةة فصّمم فيذ الع،وة أو فصّنا.فقّيم "دم قابلية اعحرتاال ط،قاا ملعياي معرتة بذ يف  -5

أة  عمتصاصاخلاملة كمية كافية مع املواد املاصة    اة    الع،وة الدا لية أو اخلايجيةفيف حالة اخل يا أو ال، اييات الم  صل فيها فس) ، 
  لكرتوليمل طليق.

 :ةإضبفب بتاشت اط
    ةاية ال، اييات مع قص) الداية الكه)باةية.

 .وISO 11114-1:2012وملعياي با وISO 11114-1:1997و يستعاض "ع املعياي 1-4-6-4-0

أحكرررررام  اصرررررة فتعلرررررق بتع،ارررررة يعررررردل العنررررروان ليصررررر،ت نصرررررذ كمرررررا يلررررري: و 1-4-9
 املشعةو وادامل
 و.،    ال )د املستثق،دةة "،اية و 1-4-9-4-6
 فعدل اجلملة اع ته لية ليص،ت نصها كما يلي: 1-4-9-4-6

أةا صرنعمل وفرق  نقل املادة املشعة،    التأكد معلا تادام الع،وة للم)ة األو   ق،لو 
مواصفات التصميم ل مان اعمتثال لألحكام كات الصلة يف هة  ال ةحرة وألة  رهادة موافقرة 

 من ،قة. كما    ا تيفاء اع رتاطات التالية، "ند اعقت اء:و.
 مة وط)دو بكلمة و"،وةو.يف الفق)ة ،أت، يستعاض "ع كل 1-4-9-4-6
أة  خبصروصيف الفق)ة ، ت، فعدل بداية اجلملة ليصر،ت نصرها كمرا يلري: و 1-4-9-4-6

"،رروة دترروة "لررت مررواد وأة  C وأ B(M) وأ B(U)مررع النرروع ك رر)د  "،رروة وصصررة ل  ررتادام
 ...و. انش ايية

 فعدل الفق)ة ،جت ليص،ت نصها كما يلي: 1-4-9-4-6
 ر  التأكرد مرع مرواد انشر ايية،  املعردة عحترواءع،روات يف حالة ال و،جت 
 رررررواص أمررررران احل)جيرررررة فقرررررا ضرررررمع احلررررردود املن ،قرررررة أو املنصررررروص "ليهرررررا  أن فعاليرررررة

بغر)ض وف)ونيرة يمسروم ن فيهرا "لرت وجرذ التحديردفوضا للتصميم، و"لت األ ص، "ندما 
ة  للتأكد مرع وجرود هرت م)اجعا ى) ا  ، 4-44-1-6ا تيفاء اع رتاطات امل،ينة يف 

 و.ومع فوزيعها.سموم ال
 فديج فق)ة جديدة ويكون نصها كما يلي: 1-4-9-4-7
 يلزم التأكد مع أن ال )د ع  توة "لت ما يلي: ق،ل كل  حع ألة ط)د، 7-4-9-4-1و

 ؛لتصميم ال )د "ع فلك احملددة وتلفةنويدات مشعة  ،أت 
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ياةية وتلفة يكون  كلها أو حالتها الفيزياةية أو الكيم حمتوياتأو  ، ت 
 "ع فلك احملددة لتصميم ال )د.و

الفقرررر)ات اجلديرررردة  44-4-9-4-1    7-4-9-4-1وفصرررر،ت الفقرررر)ات احلاليررررة  
1-4-9-4-8    1-4-9-4-40. 
 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: ت7-4-9-4-1، ابقاا  1-4-9-4-8
امل،ينرة  يلزم التأكرد مرع ا رتيفاء مجيرا اع ررتاطاتق،ل كل  حع ألة ط)د،  8-4-9-4-1و

يف األحكرررام كات الصرررلة يف هرررة  ال ةحرررة ويف  رررهادات املوافقرررة املن ،قرررة. كمرررا  ررر  ا رررتيفاء 
  :اع رتاطات التالية، "ند اعقت اء

-6ال)فرا الرم ع فسرتويف ا ررتاطات  مر)اب التأكد مرع أن  يلزم ،أت 
 ملررا هررو وايد يفل)فررا ال رر)د وفقرراا  ا ررتادامها  مكرران قررد نز"ررمل أو أ ب ررل 1-0-0
 ؛6-1-0-6

   أن يتم اعقررتا   Cو B(M)و B(U)أة ط)د مع األنواع   تجز ت ، 
ديجررررة ا ررررتيفاء ا رررررتاطات ديجررررة احلرررر)اية و  تأكيررررداعفررررزان بديجررررة كافيررررة ل ورررر)وةمررررع 

  ؛"لت اع تثناء مع هة  اع رتاطات أحاديةال غ ، ما ت يتم احلصول "لت موافقة 
، يلررزم التأكررد "ررع Cو B(M)و B(U)يف حالررة أة طرر)د مررع األنررواع  تج، 

و/أو اع ت،رررايات املنا ررر،ة مرررع أن مجيرررا و ررراةل اإل ررر ال والصرررمامات  الفحرررصط)يرررق 
و  ها مع الفتحات املهي أة يف منظومرة اعحترواء، الرم اكرع أن فتسر)  منهرا احملتويرات 
ء ااملشررعة، مغلقررة ب )يقررة  ررليمة، ووتومررة حيثمررا يلررزم ب )يقررة س هبررا التأكررد مررع ا ررتيف

 ؛6-42-1-6و 8-8-1-6ا رتاطات 
ال ررر)ود الرررم دتررروة "لرررت مرررواد انشررر ايية،  ررر)ى، حيثمرررا  حالرررةيف  تد، 

واع ت،رايات ال زمرة إلث،رات  ، ت 5-44-1-6ين ،ق "لت كلك، القيراس امل،رأ يف 
 .و.8-44-1-6    ال كل ط)د "لت النحو امل،أ يف

 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 1-4-9-0-0
املررادة املناف ررة النشرراط النررو"ي أو اجلسررم امللرروث السرر ت، الررةة  حالررة يف 0-0-9-4-1و

 ،5-6-0-7-0ليسرمل مسرتثناة مبوجر   يكون مادة انش ايية أو  توة "لرت مرادة انشر ايية
 و..0-1-8-4-7و 4-1-8-4-7الوايدة يف املن ،قة اع رتاطات فستول 

 ا يلي:ويكون نصها كم 6-0-9-4-1فديج الفق)ة اجلديدة  1-4-9-0-6
املررادة املناف ررة النشرراط النررو"ي أو اجلسررم امللرروث السرر ت، الررةة  حالررةيف  6-0-9-4-1و

-6الوايدة يف املن ،قة اع رتاطات فستول  ،يكون مادة انش ايية أو  توة "لت مادة انش ايية
 و.1-44-4
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الفقرر)فأ اجلديرردفأ  1-0-9-4-1و 6-0-9-4-1فصرر،ت الفق)فرران احلاليترران  
 1-0-9-4-1"لرررت التررروايل. ويعررراد فررر)قيم اجلررردول  5-0-9-4-1و 1-4-9-0-1

 .5-0-9-4-1ليص،ت 
 ت، يف الفق)فأ ، ت و،جت، دةة ووو يف ال،داية.6-0-9-4-1، ابقاا  1-4-9-0-1

 ،دت ويكون نصها كما يلي:ف اة الفق)ة الف)"ية اجلديدة  
-0يف  اع رتاطات الوايدةاعنش ايية    املع،أة  املوادفستويف  و،دت 

 .توه،7-0-6-5
-1ال)قم وبرو 6-0-9-4-1م وريستعاض "ع ال)قر ت1-0-9-4-1، ابقاا  1-4-9-0-5
 و.5-0-9-4-1ع،اية واجلدول بو 1-0-9-4-1و و"ع "،اية واجلدول 4-9-0-1

و 6-0-9-4-1يف امل حظة ،أت دمل اجلدول، يسرتعاض "رع الر)قم و 5-0-9-4-1اجلدول 
 و.1-0-9-4-1ال)قم وب

 ل ليص،ت نصها كما يلي:فعد 1-4-9-6
 رر  أن فكررون حمتويررات ال رر)ود الررم دترروة "لررت مررواد انشرر ايية "لررت النحررو  6-9-4-1و

 )ة يف هة  ال ةحة أو يف  هادة املوافقة.و. احملدد يف فصميم ال )د  واء م،ا

 2-4الفص    
 ليص،ت نصها كما يلي: T1-T22عدل ف)ويسة فوجيهات الصهاييج النقالة ف 1-0-5-0-6

"لرت املرواد السراةلة والصرل،ة املصرنفة  املتعلقرة بالصرهاييج النقالرة فن ،ق هة  التوجيهراتو 
 4-0-1. و ررررر  ا ررررتيفاء األحكررررام العامرررررة الرررروايدة يف القسرررررم 9    6 وال)فرررر  4ة يف ال)ف،رررر

 و..0-7-6واع رتاطات الوايدة يف القسم 
 وCORROSIVE"،ررراية: و ، ةايرررة احلا رررية ،دت، ف ررراةT23يف فوجيرررذ التع،ارررة  1-0-5-0-6

 .ت.و0-0-0-0-5، انظ) 8،النموكج  لوحة  " ن  ايجية للا ) اإلضايف،أّكالةت، 
، الفقرر)ة ، ت، فررديج يف ال،دايررة "،رراية ويف حالررة يقررم TP32يف احلكررم اخلرراص  1-0-5-6

 فق ،و. 6675األمم املتحدة 
 ي اة احلكم اخلاص اجلديد املتعلق بالصهاييج النقالة: 1-0-5-6
 رررنة أو اع تعاضررة "نرررذ  0.5اكررع اع رررتغناء "ررع الفحرررص الرردا لي الررردوية كررل  TP41و

، مرررع ق،لهرررا املاو لرررةب )اةرررق ا ت،ررراي أ ررر)ى أو ط)اةرررق فحرررص درررددها السرررل ة املاتصرررة أو االيارررة 
 )ي ة أن يكون الصه)يج النقال وصصاا لنقل املواد الع وية الفلزية الم " ّأ الرا احلكرم اخلراص 
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-0-7-6 يج.  ع أن هررةا الفحرص يكرون م لوبرراا  كا ا رتوفيمل الشر)وط الرروايدة يفهبرةا الصره) 
 .و.49-7

 1-5الفص    
 ف اة يف النهاية اجلملة اجلديدة التالية وامل حظة: 5-4-0-4

 مم. 40"ع  وOVERPACKو وو   أع يقل ايففاع ح)وة " مة و"،وة  املةو 
ا"ت،راياا مرع  ،"،وة  راملةت وOVERPACKوة حبجم " م ق ،ق اع رتاط املتعلي مالح ة:

 و..0246كانون الثاين|يناي)   4
الفاي رررررة، مبرررررا يف كلرررررك احلاويرررررات الو ررررري ة  يسرررررتعاض "رررررع "،ررررراية والع،ررررروات 5-4-6-0

،و بع،ررراية وحاويرررات الشرررحع والصرررهاييج واحلاويرررات الو ررري ة، ف ررر ا "رررع الع،ررروات والصرررهاييج
 والع،وات الشاملة األ )ى،و.

  ،ق ع ين 5-4-5-4-4
 ع ين ،ق  5-4-5-4-0
 تو.0-06-1-6ي اة يف ةاية الفق)ة: و،انظ)  ،جت5-4-5-4-1
 ويكون نصها كما يلي: ‘6‘يف الفق)ة ،أت، فديج الفق)ة الف)"ية  5-4-5-0-4

 ،وت؛و. 5-6-0-7-0املواد اعنش ايية بكميات مستثناة مبوج   ‘6‘و 
 .‘7‘    ‘1‘لتص،ت  ‘6‘    ‘6‘لية بناء "لت كلك، يعاد ف)قيم الفق)ات الف)"ية احلا 

-6و ت، دةة كلمرة ومجيراو ويسرتعاض "رع الر)قم‘1‘، ابقاا  ‘5‘يف الفق)ة  5-4-5-0-4
 و.6-44-1-6أو  0-44-1-6أو  5-6-0-7-0ال)قم وبو 1-44-0
 ويكون نصا ا كما يلي: ته،،دت و فديج الفق)فان الف)"يتان اجلديدفان 5-4-5-0-4

-0-7-0عة املشراي  ليهرا يف را ية للنويردات املشرراأل  مرديد القيرد و،دت 
-0،انظرر)  4-0-0-7-0دول لفرر)ادى النويرردات املشررعة  رر  املديجررة يف اجلرر 0-4
 ،أتت؛7-0-0-0

حرررردود النشررررراط ال،ديلرررررة للشرررررحنة املسررررتثناة مرررررع األجهرررررزة أو السرررررلا  ته، 
 ، تت؛و.0-0-0-7-0 ،انظ)

 ع ين ،ق  5-4-5-0-4
 ع ين ،ق  5-4-5-0-6
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يف اجلملررة األو ، يسررتعاض "ررع "،رراية ووالع،رروات الشرراملةو بع،رراية ووالع،رروات  5-4-5-6-1
 الشاملة وحاويات الشحعو.

ع،رررررراية بيف الفقررررر)ة ،أت، يسررررررتعاض ،مرررررر)فأت "ررررررع "،رررررراية وأو الع،رررررروة الشرررررراملةو  5-4-5-6-1
 ة أو حاوية الشحعو.الع،وة الشامل وأو
 اوية الشحعو بعد والع،وة الشاملةو.، فديج "،اية وأو حتهيف الفق)ة ، 5-4-5-6-1

ع،ررراية ووالع،ررروات الشررراملة بيسرررتعاض "رررع "،ررراية ووالع،ررروات الشررراملةو  1-6-5-4-5اجلدول 
 وحاويات الشحعو.

يف امل حظرررة ، ت التابعرررة للجررردول، فرررديج يف النهايرررة "،ررراية وبا رررتثناء حاويرررات الشرررحع ،انظررر) 
 تو.6-6-8-4-7اجلدول 

 ع ين ،ق  5-4-5-6-5
احملتويرة  أحكام  اصة بال )ود املستثناةيعدل العنوان ليص،ت نصذ كما يلي: و 5-4-5-1

 و.7"لت مواد مشعة مع ال)ف،ة 
بعد "،اية وال )ود املسرتثناةو فرديج "،راية واحملتويرة "لرت مرواد مشرعة مرع ال)ف،رة  5-4-5-1-4
 و.7
 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 5-4-5-1-0
املتعلقرة باملسرتندات "لرت ال ر)ود املسرتثناة  1-5صرل ع فن ،ق ا رتاطات الف 0-1-5-4-5و

 ما يلي:، با تثناء 7مع ال)ف،ة  احملتوية "لت مواد مشعة
يقم األمم املتحردة    جانر  ا رم  أن يظه) "لت مستند النقل    ،أت 

رر ، والع مررة املميررزة لكررل  ررهادة ا"تمرراد صررادية "ررع ل  ليررذل وامل)َ ررو"نرروان كررل مررع امل)  
مثررل وثيقررة الشررحع  ت،  كا كرران الررا صررلة،4-7-5-4-1-5صررة ،انظرر) السررل ة املات

الرررم ففررري باع ررررتاطات الررروايدة  أو مسرررتند الشرررحع اجلررروة ومرررا  رررابذ مرررع املسرررتندات
 ؛1-0-4-1-5    4-0-4-1-5 يف

الررررررروايدة  وفلرررررررك 0-6-4-1-5فن ،رررررررق اع ررررررررتاطات الررررررروايدة يف  ، ت 
 كا كررررران  ،1-7-5-4-1-5و 6-7-5-4-1-5،زت و4-7-5-4-1-5 يف
 صلة؛ الا

 .و.1-1-5و 0-1-5يف  الوايدةفن ،ق اع رتاطات  ،جت 
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 فديج فق)ة جديدة ويكون نصها كما يلي: 5-4-5-1-6
 5-40-4-0-0-5و 8-5-4-0-5فن ،ررررق اع رررررتاطات الرررروايدة يف  6-1-5-4-5و

  كا كان الا صلة.و.

 2-5الفص    
 فعدل اجلملة الثانية ليص،ت نصها كما يلي: 5-0-4-4
ت UN و   أن ع يقل ايففراع يقرم األمرم املتحردة وكلمرة األمرم املتحردة ،ح)فرا 4-4-0-5و

فسررراوة كتلتهرررا الصرررافية  لررررتاا أو 62 لرررتالرررم ع فزيرررد  رررعتها "  ررر)ودمرررم، با رررتثناء ال 40"رررع 
حيرث  ر  أن ع يقرل اعيففراع لررتاا  62واأل  وانات الم ف،ل   رعتها املاةيرة ك    62القصوى 

كر  حيرث يكرون   5 كتلتهرا "لرت  لررت أو 5 لتالم ع فزيد  عتها "با تثناء ال )ود و  ،مم 6"ع 
 و.اعيففاع حبجم منا  .

 ف اة اجلملة اجلديدة التالية وامل حظة يف النهاية: 5-0-4-6
 مم. 40، نقاكت "ع  وSALVAGEووو   أن ع يقل ايففاع الع مة  
 4ا"ت،ررراياا مرررع  ، نقررراكتو وSALVAGEوة حبجرررم " مررر ق ،رررق اع ررررتاط املتعلررري مالح ة:

 و..0246 كانون الثاين/يناي)
 و بع،اية واملواد املشعةو.7يستعاض "ع "،اية وال)ف،ة  5-0-4-5
 مقرر)وءة" مررة  "،رروة  رراملة كررلفوضررا "لررت  فررديج اجلملررة التاليررة يف النهايررة: وو  5-0-4-5-4

، مرا كليهمرا ل  ليرذ أول أو امل)َ ر   امل)  عيأ هويةما ف الشاملة وثابتة "لت الس ت اخلايجي للع،وة
 ية بوضوك.و.ةت فكع " مات مجيا ال )ود دا ل الع،وة الشاملة م) 

فررديج بعررد "،رراية وال رر)ود املسررتثناةو "،رراية واحملتويررة "لررت مررواد مشررعة مررع ال)ف،ررة  5-0-4-5-0
 و.7
 فعدل اجلملة اع ته لية ليص،ت نصها كما يلي: 5-0-4-5-5

-5ا"ت مرد مبوجر  واحردة أو أكثر) مرع الفقر)ات تصميم  ابق لمكل ط)د فوضا "لت  و 
 7-06-1-6    1-06-1-6و 1-00-1-6    4-00-1-6و 4-5-0-4
 و.مق)وءة وثابتة "لت الس ت اخلايجي للع،وة ف،أ ما يلي: " مة   0-01-1-6و
 فعدل الفق)ة ،جت ليص،ت نصها كما يلي: 5-0-4-5-5

 TYPEو" مة فوضا ، Cأو  B(M)أو  B(U) ويف حالة فصميم ط)د مع النوع و،جت 

B(U)أو  وTYPE" B(M)وأو  وTYPE Cو..و 
 الفق)ة ،دت. دةة 5-0-4-5-5
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 و.1-0-9-4-1ال)قم وبو 6-0-9-4-1يستعاض "ع ال)قم و 5-0-4-5-7
 ع ين ،ق  5-0-4-5-8
 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 5-0-4-6-4
 6-9-0"لرت ال،يارة، وففري مبعراي  القسرم ال )ود الرم دتروة "لرت مرواد   ر)ة  4-6-4-0-5و

ت  ال،ياةو، مرا ت، دمل بصوية داةمة " مة ومادة   )ة "لت6280و 6277،يقما األمم املتحدة 
  دد   ة كلك يف هة  ال ةحة.و.

 ليص،حا كما يلي:  0-0-5والشكل  6-6-4-0-5فعدل الفق)ة  5-0-4-6-6
-5 و م ابقة للع مة امل،ينة يف الشكل،ياةالفكون " مة ومادة   )ة "لت  6-6-4-0-5و
0-0 . 

 2-2-5الشك  
 

 

 

 

 

 

 وال،ياة" مة ومادة   )ة "لت 

ويكررون ال)مررز ،السررمكة والشررج)ةت أ ررود  °15وفكررون الع مررة بشرركل م)بررا قرراةم بزاويررة  
مرم، ويكرون 422× مرم  422كرون األبعراد الردنيا "لت  لفية بي اء أو مغاي)ة بصوية منا ،ة. وف

 كا ف لررر  اخلررر   أو مساكرررةواكرررع  فرررو األبعررراد  مرررم. 0ض األدىن للاررر  املكرررون للم)برررا العررر) 
و كا ت فكرع األبعراد حمرددة،  ر  أن  حجم ال )د كلك،  )ي ة أن فظل الع مة واه)ة للعيران.
 فكون مجيا العناص) بتنا   فق)ي  ما العناص) امل،ينة.

باإلضرافة     0-0-5دة يف القسرم وضرا ب اقرات الو رم الرواي  أحكرام ،ق ف :1  ةحيالال
 .أة مع اع رتاطات املتعلقة بأن دمل ال )ود " مة املواد اخل )ة بياياا 

باإلضافة    أة مع  0-0-5وضا ب اقات الو م الوايدة يف  أحكام ،ق ف  :2  ةحيالال
 .اع رتاطات املتعلقة بأن دمل ال )ود " مة املواد اخل )ة بياياا 
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 الشك ن وفعدل الش)وحات لتص،ت كما يلي: ي)قم 5-0-4-7-4

 4-2-5الشك   3-2-5الشك  و 
 
 
 
 
 

  همان أ ودان أو أة)ان "لت  لفية بي اء أو  لفية م،اينة منا ،ة.
 ي م  طاي مست يل ا تياية

 مجيا العناص) بتنا   م ةم ما العناص) امل،ينة.و.

 صا ا كما يلي:فعدل اجلملتان األو  والثانية ليص،ت ن 5-0-0-4-40-4
  ،4-5-4-4-6-5 ملررا هررو وايد يف وفقرراا حالررة ا ررتادام ب اقررات الو ررم الك،رر ة با ررتثناء و 

سرتويف مواصرفات ف و م اتب اق ملدوحاوية  حع دتوة "لت مواد مشعة   املةكل ط)د و"،وة 
ث،ررمل وفاملنا رر،ة. فاررة لل ف،عرراا ت، 7Cجرريم ، 7أو ت 7Bبرراء ، 7 وأت 7Aألررف ، 7 املن ،قررة النمرراكج

"لرت السر ت  أوالع،وة الشراملة الس ت اخلايجي لل )د  معب اقات الو م "لت جان،أ متقابلأ 
 و..أو الصه)يج اخلايجي جلميا اجلوان  األيبعة حلاوية الشحع

 يف اجلملة ال)ابعة: 5-0-0-4-40-4
-0 ع،اية ومبوج  األحكرام الروايدة يفبو 0-44-1-6يستعاض "ع "،اية ومبوج   

 و؛7-0-6-5
 ع ين ،ق 
وفث،ررررمل هررررة  ال، اقررررات، يسررررتعاض "ررررع الع،رررراية األ رررر ة يف اجلملررررة ال)ابعررررة مبررررا يلرررري: و 
ت 7Bبراء ، 7 وأت 7Aألرف ، 7 املن ،قرة النمراكج الرم فسرتويف ، اقراتالين ،ق كلك، جبرواي  حيثما
 .و.ت7Cجيم ، 7أو 
ت 7Aألررف ، 7للنمرراكج يف اجلملررة اع ررته لية، يسررتعاض "ررع "،رراية و 5-0-0-4-40-0
جريم  7ت و7Bبراء ، 7ت و7Aألرف ، 7 املن ،قرة للنمراكجوو بع،راية ت7Cجيم ، 7ت و7Bباء ، 7و
،7Cو.ت 
 يف الفق)ة ، ت، فعدل اجلملة األ  ة ليص،ت نصها كما يلي: 5-0-0-4-40-0

 أو
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 اتنويردلل اإلمجاليرة كتلرةالفسرتادم بردعا مرع النشراط  ويف حالة املرواد اعنشر ايية، قردو 
 ؛و.ت، أو م ا"فافذغالغ)ام ،ب "نهااا معرب نش ايية، اع
 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 5-0-0-4-40-6
م  ر)  ت ب،يران7Eهراء ، 7فستكمل كل ب اقة و م م ابقة للنموكج  6-40-4-0-0-5و

الررم فصررديها السررل ة املاتصررة وف ،ررق يف  "تمرراداعت الرروايد يف  ررهادة CSIاحل)جيررة ، احلالررة أمرران
 .و.6-44-1-6 أو 0-44-1-6فنقل  ليها الشحنة، أو الوايد يف ال،لدان الم فعربها أو 

 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 5-0-0-4-40-1
ب اقررة   رر  أن دمررلة وحاويررات الشررحع، شررامللع،رروات الا حالررة يف 1-40-4-0-0-5و

جبميرا املتعلقرة  CSI)) احل)جيةاحلالة أمان  اتم  ) اموع ت 7Eهاء ، 7الو م املستوفية للنموكج 
 و.ة وحاويات الشحع.شامللع،وات الهة  ا  )ود الم دتويهاال
 ع ين ،ق 5-0-0-4-40-5
 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 5-0-0-0-4-4
 .0-0-5النحو امل،أ يف الشكل  ب اقات الو م "لت فشكل 4-4-0-0-0-5و

 5-2-5الشك  
 
 
 
 
 
 
 

 ب اقة و م ال)ف،ة/الشع،ة
 .،    أن ي،أ يقم الشع،ة يف ال)كع األ فل0-5و 4-5يف حالة ال)ف،ة أو الشع،تأ  *

 ررر  ، كا كررران  ج،اييررراات أو اكرررع ، كا كررران ا تياييررراات أن ي،رررأ النص/األيقرررام/احل)وة  **
 .اإلضافية يف النصف السفلي

 5-4و 1-4 ررر  أن ي،رررأ يمرررز ال)ف،رررة أو الشرررع،ة، أو يقرررم الشرررع،ة يف حالرررة الشرررع   ***
 ،انش ايةت يف النصف العلوةو. وFISSILEوكلمة   ت7E، ،ءها 7، ويف حالة النموكج 6-4و

       

    

 

 مم 5
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ي) م الو رم "لرت  لفيرة لوةرا م،رايع، أو  ردد خبر   رايجي متق را  5-0-0-0-4-4-4
  أو متصل.

"لررررت ، °15بزاويررررة  فكرررون ب اقررررة الو ررررم "لررررت  رررركل م)بررررا م) رررروم 5-0-0-0-4-4-0
ك اخلرر  دا ررل احلافررة ع يقررل مسررو  مررم 422 ×مررم  422احلررد األدىن ألبعرراد   ت، رركل معررّأ 

مررم دا ررل احلافررة ومررواز الررا. ويف اجلررزء األ"لررت مررع  5مررم. ويكررون هبررا  رر  "لررت مسررافة  0 "ررع
ب اقة الو م يكون اخل  بنفس لون ال)مز، ويف النصرف األ رفل يكرون هبرا  ر  برنفس لرون يقرم 

ا العناصرر) و كا ت فكررع األبعرراد حمررددة،  رر  أن فكررون مجيرر ال)ف،ررة أو الشررع،ة يف الرر)كع األ ررفل.
 بتنا   فق)ي  ما العناص) امل،ينة.

اكررع فقليررل أبعررراد ال رر)د  كا اقت ررت حجرررم ال رر)د كلررك،  ررر)ي ة أن  5-0-0-0-4-4-6
"لررت ال)مرروز والعناصرر) األ رر)ى للو ررم م)ةيررة بوضرروك. و رر  أن ي،قررت اخلرر  دا ررل احلافررة  تف،قرر

مررم. و رر  أن  0ة مررم دا ررل الو ررم، وأن ي،قررت السررمك األدىن للارر  دا ررل احلافرر 5مسررافة 
 .0-4-0-0-0-5جيتثل أبعاد األ  وانات ألحكام ال)قم 

مررع  4-4-0-0-0-5اكررع اع ررتم)اي بت ،يررق األحكررام الرروايدة يف الفقرر)ة  مالح ة:
ال ،عة املنقحة السابعة "ش)ة للتوصيات املتعلقة بنقرل ال، راةا اخل ر)ة، عةحرة فنظيميرة منوكجيرة، 

-5. ويف حال ط،ق كلك، فإنذ ع اكع ف ،يق أحكام 0246كانون األول/ديسمرب   64حت 
كررررررانون   64ق،ررررررل  6-4-4-0-0-0-5و 0-4-4-0-0-0-5و 0-0-0-4-4-4

 .و.0246 األول/ديسمرب

 3-5الفص    
 فعدل اجلملة األ  ة ليص،ت نصها كما يلي: 5-6-4-4-5-4

"ررررررر ن اخلايجيرررررررة، إلمرررررررع ب اقرررررررات الو رررررررم ولوحرررررررات ا مرررررررع ا رررررررتادام كرررررررلّ  وبررررررردعا و 
ة وحسر ، كمرا هرو م،رأ يف منراكج ب اقرات الو رم ك،ر  ك،ديل با تادام ب اقات و رم   يسمت

يف الشررركل  ع  كا كانرررمل حبجمهرررا األدىن امل،رررأ ت، 7C،جررريم  7و ت7B،بررراء  7و ت7A،ألرررف  7
 و..5-6-4
 ت7A،ألرف  7 لنماكجايف اجلملة اع ته لية، يستعاض "ع "،اية و 5-6-4-4-5-0
براء  7و ت7A،ألرف  7 لنمراكجاوو بع،اية  ت7E،هاء  7أو  ت7C،جيم  7أو  ت7B،باء  7أو 
،7B7،جيم  7و تC7،هاء  7و تEو.ت 
 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 5-6-4-0-4
لوحررات اإل"رر ن بشررأن  0-0-4-6-5 يفبا ررتثناء مررا نررص "ليررذ  4-0-4-6-5و

ل لوحررات بشررأن ب اقررة املررواد اخل رر)ة "لررت ال،ياررة، فشررك 0-6-0-6-5، ويف 7املتعلقرة بال)ف،ررة 
 :صف) -6-5اإل" ن اخلايجية "لت النحو امل،أ يف الشكل 
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 يف  -3-5الشك  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت7لوحة اإل" ن ،با تثناء ال)ف،ة 

"لررررت  رررركل ، °15بزاويررررة  فكرررون لوحررررة اإل"رررر ن اخلايجيررررة "لررررت  ررركل م)بررررا م) رررروم 
"لرت   ر ويكرون هبرا  مم ،حت حافة اللوحةت. 052× مم  052ع فقل أبعادهرا "ع  ت،معأ

ب اقة و م يف،ة أو  ع،ة ال، راةا اخل ر)ة   ابق ماوفت مم دا ل احلافة ومواز الا. 40.5مسافة 
الشرع،ة "لرت فنا ر  مرا  اللون وال)مز. ويكون موضرا وحجرم يمرز/يقم ال)ف،رة أومع حيث املعنية 

 ر  أن . و 0-0-0-5موضا وحجم ال)ف،ة أو الشع،ة املقابلة لل، راةا اخل ر)ة املعنيرة امل،ينرة يف 
ت 4ف،أ لوحة اإل" ن اخلايجية يقم يف،ة أو  ع،ة ،وح)ة امو"ة التوافق يف حالة ب راةا ال)ف،رة 

ب اقرررة الو رررم املقابلرررة، مكتوبررراا يف  0-0-0-5"لرررت النحرررو امل،رررأ يف  ،ال، ررراةا اخل ررر)ة املعنيرررة
ا العناصر) مم. و كا ت فكرع األبعراد حمرددة،  ر  أن فكرون مجير 05بأيقام ع يقل ايففا"ها "ع 

   فق)ي  ما العناص) امل،ينة. بتنا 
مررررع  4-0-4-6-5اكررررع اع ررررتم)اي بت ،يررررق األحكررررام الرررروايدة يف الفقرررر)ة  مالح ة:

ال ،عة املنقحة السابعة "ش)ة للتوصيات املتعلقة بنقرل ال، راةا اخل ر)ة، عةحرة فنظيميرة منوكجيرة، 
 .و.0246كانون األول/ديسمرب   64حت 

 نصها كما يلي: فعدل ليص،ت 5-6-0-0
 م تفةة تهبداجة ح اا   اليواد التي تنض   5-3-2-2"

الم دتوة "لت مادة فنقل أو فقدم للنقل يف حالة  اةلة ديجرة  الشاحنة وحدات النقل 
فتجررراوز  فسررراوة أو هتررراس، أو يف حالرررة جامررردة ديجرررة ح)اي °422فسررراوة أو فتجررراوز  هتررراح)اي 

 . 1-6-5ة امل،ينة يف الشكل س، دمل "لت كل جان  وكل ط)ة الع م012°

 مم 40.5
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 4-3-5الشك  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 " مة النقل "لت ديجات ح)اية م)ففعة

يكرون املثلرث براللون األةر)، وع و  مثلث متساوة األضر ع. فكون الع مة "لت  كل 
و كا ت فكررع األبعرراد حمررددة،  رر  أن فكررون مجيررا العناصرر)  مررم. 052فقررل أبعرراد أضرر "ذ "ررع 

  امل،ينة. العناص) بتنا   فق)ي  ما
مررع ال ،عررة  0-0-6-5اكررع اع ررتم)اي بت ،يررق األحكررام الرروايدة يف الفقرر)ة  مالح ة:

املنقحررررة السررررابعة "شرررر)ة للتوصرررريات املتعلقررررة بنقررررل ال، رررراةا اخل رررر)ة، عةحررررة فنظيميررررة منوكجيررررة، 
 .و.0246كانون األول/ديسمرب   64 حت

 نصها كما يلي:ويكون  0-6-0-6-5ف اة الفق)ة اجلديدة  5-6-0-6-0
وحردة النقرل الشراحنة الرم دتروة "لرت ب راةا   رر)ة   ر  أن فكرون " مرة 0-6-0-6-5و

، با رتثناء أن األبعراد  ر  0-0-5ويف الشركل  6-6-4-0-5"لت ال،يارة كما هرو وايد يف 
 مم. 052× مم  052أن ع فقل "ع 

كرررانون   4ع ا"ت،ررراياا مررر 0-6-0-6-5 ررر  ف ،يرررق اع ررررتاطات الررروايدة يف  مالح ة:
  .و.0247الثاين/يناي) 

 4-5الفص    
 فعدل الفق)ة ،وت ليص،ت نصها كما يلي: 5-1-4-5-7-4

 ويف حالة املواد اعنش ايية: و،وت 
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  ،أت  5-6-0-7-0ت الررروايدة يف ااملشرررحونة مبوجررر  أحرررد اع رررتثناء '1'
 ،وت، ال)جوع    فلك الفق)ة؛

اإلمجاليرررررررررة  ، الكتلرررررررررةته،جت    ،5-6-0-7-0املشرررررررررحونة مبوجررررررررر   '2'
 للنويدات اعنش ايية؛

،أت    0-44-1-6أحرررد األحكرررام الررروايدة يف احملترررواة يف طررر)د يسرررتويف  '3'
 ، ال)جوع    فلك الفق)ة؛6-44-1-6،جت أو 

 م  ) أمان احل)جية حيثما ين ،ق.و. '4'
 ايية املسررررررررررتثناة يف الفقررررررررر)ة ،زت، فرررررررررديج الع،رررررررررراية وأو املرررررررررواد اعنشررررررررر 5-1-4-5-7-4

 ت،و ق،ل "،اية وأو الرتفي،ات اخلاصةو.و،5-6-0-7-0 مبوج 
 ع ين ،ق 5-1-4-5-7-6
. 0 يف نص الشهادة، وبعرد كلمرة وأ"ر  و، فوضرا   راية    احلا رية يقرم 5-1-4-6-4

 ويكون نص احلا ية كما يلي: وأو أدنا و.
 .6لتص،ت احلا ية  0يعاد ف)قيم احلا ية  5-1-0-4
 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: ،كت5-1-0-4

-5 ة " مررة وفقرراا ألحكررامرلحاوية/امل)ك،رراخلررايجي لسرر ت الووضررعمل "لررت  تو،ك 
يف حالرررررة املررررررواد الرررررم فشرررررركل   ررررر) اع تنرررررراال "نرررررد ا ررررررتادامها أل ررررر)اض التربيررررررد  5-6-6
ت، أو النرتوجرأ،  رراةل مرربسد ،يقررم 4815التكييرف ،مثرل اجلليررد اجلراة ،يقررم األمرم املتحرردة  أو

 تتو.4954 اةل مربسد ،يقم األمم املتحدة ، األي ونت، أو 4977األمم املتحدة 

 5-5الفص    
 ليص،حا كما يلي: 4-5-5والشكل  0-6-0-5-5فعدل الفق)ة  

ة "لرت النحرو امل،رأ يف الشركل ،ّار) فكون " مة التحةي) اخلاصة بالوحدة امل 0-6-0-5-5و
5-5-4. 
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 1-5-5الشك  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 ة،ّا) " مة التحةي) اخلاصة بالوحدة امل

مرررم وع يقرررل ايففا"هررررا  122ن الع مرررة مسرررت يلة الشررركل، ع يقرررل ")ضرررها "رررع فكرررو  
وفكرون الع مرات براللون األ رود "لرت مرم.  0وع يقل مسك اخل  اخلايجي "ع  مم، 622 "ع

مم. و كا ت فكع األبعاد حمددة،    أن فكون  05ة "ع و  لفية بي اء، وع يقل ايففاع احل) 
 العناص) امل،ينة. فق)ي  ما مجيا العناص) بتنا  

مررع ال ،عررة  0-6-0-5-5اكررع اع ررتم)اي بت ،يررق األحكررام الرروايدة يف الفقرر)ة  مالح ة:
املنقحررررة السررررابعة "شرررر)ة للتوصرررريات املتعلقررررة بنقررررل ال، رررراةا اخل رررر)ة، عةحررررة فنظيميررررة منوكجيررررة، 

 .و.0246كانون األول/ديسمرب   64 حت
 يكون نصها كما يلي:و  1-4-6-5-5ف اة الفق)ة الف)"ية اجلديدة  5-5-6
فشرررمل وحررردات النقرررل الشررراحنة الرررم دتررروة "لرررت مرررواد مسرررتادمة أل ررر)اض  1-4-6-5-5و

التربيد أو التكييف وحردات النقرل الشراحنة الرم دتروة "لرت مرواد مسرتادمة أل ر)اض التربيرد أو 
 التكييف وموضو"ة يف ط)ود ووحدات النقل الشاحنة الم دتروة "لرت مرواد  ر  مع،رأة فسرتادم

 أل )اض التربيد أو التكييف.و.
 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 5-5-6-0-0
الشرراحنة الررم دترروة "لررت مررواد  نقررلال"نررد دميررل ب رراةا   رر)ة يف وحرردات  0-0-6-5-5و

، ين ،ررق أة مررع أحكررام هررة  ال ةحررة كات الصررلة هبررة  مسررتادمة أل رر)اض التربيررد أو التكييررف
 و.ا القسم.ال، اةا اخل )ة باإلضافة    أحكام هة

 حس  اعقت اء ال زمال،يان التفصيلي  ي كت   *

(   
 
 

 
 مبادة ا ، اضعة للت ةهة  الوحد

 *تا ،ا م مادة الت،
 ت*   التاييخ،   منة يوم 
 ت*   السا"ة،   الوقمل 

 ت   التاييخ*   جيمل التهوية ،
 ممنوع الد ول

6
2
2

 
ألقل

ت ا
 "ل
مم

 

 مم "لت األقل 122
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 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 5-5-6-0-1
وحررردات أو نقرررل  ررر  أن يتلقرررت األ رررااص الرررةيع يعملرررون يف ارررال مناولرررة  1-0-6-5-5و
فرديي،اا يتما رت مرا  الشاحنة الم دتوة "لت مرواد مسرتادمة أل ر)اض التربيرد أو التكييرف نقلال

 و.مس ولياهتم.
 ع ين ،ق 5-5-6-6-4
 ق)ة ليص،ت نصها كما يلي:فعدل الف 5-5-6-6-0
  .0-5-5"لت النحو امل،أ يف الشكل    أن فكون " مة التحةي)  0-6-6-5-5و

 2-5-5الشك  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 " مة التحةي) ملادة التربيد/التكييف يف وحدات النقل الشاحنة
لرت للنقرل ملرادة التربيرد/التكييف. و ر  أن فكرون احلر)وة ك،ر ة و" يديج اع م ال)مسري *

و كا كرران طررول اع ررم ال)مسرري للنقررل ك،رر اا حبيررث مررم.  05وأع يقررل ايففا"هررا "ررع واحررد،   رر )
يتسررا لررذ احليررز املترروف)، اكررع أن يقلررل حجررم احلرر)وة    احليررز األقصررت املترروف). مثررال كلررك  ع
 .تثاين أكسيد الك)بون، صل ، وCARBON DIOXIDE, SOLIDو
 ASوأو وكمرادة فكييرفو  وAS COOLANTو فربيرردو وكمرادةل رللنقر م ال)مسرريريرديج اع ر **

CONDITIONERوأع يقرل . و   أن فكرون احلر)وة ك،ر ة و"لرت  ر ) واحرد، ، حس  اعقت اءو
 مم. 05ايففا"ها "ع 

 مم "لت األقل 452

0
5
2

 
ألقل

ت ا
 "ل
مم
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مرررم  452وأع يقرررل ")ضرررها "رررع   ررر  أن فكرررون " مرررة التحرررةي) مسرررت يلة الشررركل، 
بررررراللون األةررررر)  وWARNINGو كلمرررررة ودرررررةي)وو ررررر  أن فكرررررون مرررررم.  052وايففا"هرررررا "رررررع 

و كا ت فكع األبعاد حمددة،    أن فكون  .مم 05األبيو "لت أع يقل ايففاع احل)وة "ع  أو
 مجيا العناص) بتنا   فق)ي  ما العناص) امل،ينة.

مررع ال ،عررة  0-6-6-5-5اكررع اع ررتم)اي بت ،يررق األحكررام الرروايدة يف الفقرر)ة  مالح ة:
ات املتعلقررررة بنقررررل ال، رررراةا اخل رررر)ة، عةحررررة فنظيميررررة منوكجيررررة، املنقحررررة السررررابعة "شرررر)ة للتوصرررري

 .و.0246كانون األول/ديسمرب   64 حت
و بع،رررراية والررررم دترررروة الررررم جرررر)ى فربيرررردها أو فكييفهررررايسررررتعاض "ررررع "،رررراية و 5-5-6-7-4
 كانمل دتوة "لت مواد مستادمة أل )اض التربيد أو التكييفو. أو

 1-6الفص    
كلمرررررة والع،رررررواتو بع،ررررراية و"،ررررروات السرررررواةل،  ررررر  الع،ررررروات   يسرررررتعاض "رررررع ،دت6-4-4-4

 اعمعة،و.
يف و رررررر  ال)مررررررز وف رررررراة امل حظررررررة التاليررررررة  *فررررررديج  حالررررررة    م حظررررررة ته،6-4-6-4

 ال)مز: دمل
كررع "رر)ض الرر)قمأ األ رر يع لسررنة الصررنا يف هررةا املكرران. ويف هررة  احلالررة ا *و 
ة يف " مرة ا"تمراد النمروكج ويف الرداة)ة الدا ليرة السرنيكرون ال)قمران اللرةان يشر ان       أن 

 متماثلأ.و.
 فديج م حظة جديدة يف النهاية ويكون نصها كما يلي: ته،6-4-6-4
اكررع أي رراا ق،ررول ط)اةررق أ رر)ى فع رري احلررد األدىن امل لررو  مررع املعلومررات يف  :مالح ةو

  كل ثابمل وم)ةي ومق)وء.و.و

 2-6الفص    
 األ  ة اجلديدة التالية:ف اة اجلملة  6-0-4-4-5

و رررر  أن يكررررون ضررررغ  اع ت،رررراي لأل رررر وانة يف حالررررة  رررراز ممتررررز متوافقرررراا مررررا فوجيررررذ  
 و.P208 التع،اة

ف ررررراة اجلملرررررة الثانيرررررة اجلديررررردة التاليرررررة: وع يسرررررمت بصرررررنا أو"يرررررة ال رررررغ   6-0-0
 4-0-0-6ألة معيررراي  رراص مررع املعرراي  الررروايدة يف  فقرراا معرردات التشررغيل اجلديرردة و  أو
 بعد التاييخ امل،أ يف العمود األيس) مع اجلداول.و. 6-0-0-6و
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 و.4يعاد ف)قيم امل حظة احلالية وم حظةو لتص،ت وامل حظة  
 ررروز اع رررتم)اي با رررتادام أو"يرررة   :2اليالح   ة و :ف رراة امل حظرررة اجلديررردة التاليرررة 

اا للمعرراي  املن ،قررة "نررد ال ررغ  الررم دمررل " مررة األمررم املتحرردة ومعرردات التشررغيل املصررنعة وفقرر
 فاييخ الصنا يهناا بأحكام الفحص الدوية الوايدة يف هة  ال ةحة.و.

ي رراة "مررود ثالررث جديررد    اجلرردول. وي رراة صررف جديررد أول ويكررون  6-0-0-4-4
 نصذ كما يلي:

ييكو ت ببضه في  الةنواع الي جل
 الصنبعة

-ISO 9809و، ISO 9809-1:1999 قرمي  لتوحيرد املقراييس املنظمرة الدوليرة اي معيف حالة  

 كررررانون األول/  64اية وحررررت راة يف العمررررود الثالررررث "،ررررر، ف ررررISO 9809-3:2000و ،2:2000
 و.0248ديسمرب 
 ، ي اة املعياي اجلديد التايل:ISO 9809-1:1999 يقمبعد املعياي  

ISO 9809-1:2010 التصميم  -ة    امللحوم يةأ  وانات الغاز الفوعك -  وانات الغاز ا
أ  وانات الفوعك املسقي وال )ة الم فقل اجلزء األول:  -وال،ناء واع ت،اي 

 ميغابا كال 4 422مقاومة الشد فيها "ع 

 حت   عاي ر )

 ، ي اة املعياي اجلديد التايل:ISO 9809-2:2000 يقمبعد املعياي  

ISO 9809-2:2010  ة القابلة إل"ادة امللحوم    يةأ  وانات الغاز الفوعك -أ  وانات الغاز
املسقي اجلزء الثاين: أ  وانات الفوعك  -التصميم وال،ناء واع ت،اي  - امللء

 ميغابا كال 4 422فقل مقاومة الشد فيها "ع ع وال )ة الم 

 حت   عاي ر )

 ، ي اة املعياي اجلديد التايل:ISO 9809-3:2000 يقمبعد املعياي  

ISO 9809-3:2010 ة القابلة إل"ادة    امللحوم يةأ  وانات الغاز الفوعك -الغاز  أ  وانات
اجلزء الثالث: أ  وانات الفوعك املعاه  -التصميم وال،ناء واع ت،اي  -امللء 
 باحل)اية

 حت   عاي ر )

ويف برراقي املعرراي  األ رر)ى، يف "مررود واكررع ف ،يقررذ يف الصررنا"ةو، ف رراة "،رراية وحررت  
   عاي ر )و.

ي اة "مود ثالرث    اجلردول. ي راة صرف جديرد أول ويكرون نصرذ كمرا  6-0-0-4-0
 يلي:
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ييكو ت ببضه في  الةنواع الي جل
 الصنبعة

 ر )و ياية وحت   عارف اة يف العمود الثالث "،، ISO 11120:1999 ة املعياي يقمريف حال 
 ل األول ليص،ت نصذ كما يلي:يعدل اجلدو  6-0-0-4-6

ت ببضه في ييكو  الةنواع الي جل
 الصنبعة

ISO 9809-1:1999  القابلة إل"ادة امللء الفوعكية    امللحومة أ  وانات الغاز  -أ  وانات الغاز
اجلزء األول: أ  وانات الفوعك املسقي  -التصميم وال،ناء واع ت،اي  -

 ميغابا كال 4 422وال )ة الم فقل مقاومة الشد فيها "ع 

مع هةا  6-7 املق ايف  Fاخلاصة بعامل  ع فن ،ق امل حظة مالح ة:
 املعياي "لت األ  وانات الم دمل " مة األمم املتحدة.

 كررررررانون األول/  64حررررررت 
 0248ديسمرب 

ISO 9809-1:2010  القابلة إل"ادة امللء  الفوعكية    امللحومة أ  وانات الغاز -أ  وانات الغاز
ل: أ  وانات الفوعك املسقي اجلزء األو  -التصميم وال،ناء واع ت،اي  -

 ميغابا كال 4 422وال )ة الم فقل مقاومة الشد فيها "ع 

 حت   عاي ر )

ISO 9809-3:2000  القابلة إل"ادة الفوعكية    امللحومة أ  وانات الغاز  -أ  وانات الغاز
اجلزء الثالث: أ  وانات الفوعك  -التصميم وال،ناء واع ت،اي  -امللء 
 باحل)ايةاملعاه 

 كررررررانون األول/  64حررررررت 
 0248ديسمرب 

ISO 9809-3:2010  القابلة إل"ادة الفوعكية    امللحومة أ  وانات الغاز  -أ  وانات الغاز
اجلزء الثالث: أ  وانات الفوعك  -التصميم وال،ناء واع ت،اي  -امللء 

 املعاه باحل)اية

 حت   عاي ر )

يف اجلررررداول، ي رررراة  5-4-0-0-6و 1-4-0-0-6،اجلدول الثاينت و 6-0-0-4-6
 "مود جديد ثالث. ي اة صف جديد أول ويكون نصذ كما يلي:

ييكو ت ببضه في  الةنواع الي جل
 الصنبعة

ويف مجيررررررا املعرررررراي ، ف ررررررراة يف "مررررررود واكررررررع ف ،يقرررررررذ يف الصررررررنا"ةو "،رررررراية وحرررررررت  
 ر )و.   عاي

 فديج الفق)ات اجلديدة التالية: 5-4-0-0-6بعد  
حرزم األ ر وانات الرم دمرل " مرة  وبنراء ين ،ق املعياي التايل "لرت فصرميم 6-4-0-0-6و

. و رررر  أن فكررررون كررررل أ رررر وانة يف حزمررررة األوليررررأفحصررررها وا ت،ايهررررا و"لررررت األمررررم املتحرررردة 
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أ  وانات دمرل " مرة األمرم املتحردة "،راية "رع أ ر وانة دمرل " مرة األمرم املتحردة وفسرتويف 
و رر  أن فكررون ا رررتاطات الفحررص املتعلقررة بنظررام فقيرريم . 0-0-6يف  اع رررتاطات الرروايدة

 .5-0-0-6ا تيفاء املواصفات واع"تماد متفقة ما األحكام الوايدة يف 

ييكو ت ببضه في  الةنواع الي جل
 الصنبعة

ISO 10961:2010 حت   عاي ر التصميم والصنا واع ت،اي والفحص -  وانات حزم األ -  وانات الغاز أ(  

 ن فغيررر  أ ررر وانة واحررردة أو أكثررر) كات النمررروكج التصرررميمي نفسرررذ، مبرررا يف كلرررك  مالح ة:
ضررغ  اع ت،رراي كافررذ، يف حزمررة أ رر وانات قاةمررة دمررل يقررم األمررم املتحرردة ع يت لرر   صررداي 

  هادة جديدة للحزمة القاةمة.و.
دمل " مرة األمرم  األ  وانات الم وبناء فن ،ق املعاي  التالية "لت فصميم 7-4-0-0-6و

ا ررررتاطات  با رررتثناء أن األوليرررأفحصرررها وا ت،ايهرررا و"لرررت املتحررردة ودتررروة "لرررت  رررازات ممترررزة 
مررم األالفحررص املتعلقررة بنظررام فقيرريم التوافررق واع"تمرراد حلررزم األ رر وانات الررم دمررل أيقررام 

 .5-0-0-6املتحدة فكون متفقة ما األحكام الوايدة يف 
بضه في ييكو ت ب الةنواع الي جل

 الصنبعة
ISO 11513:2011  أ  وانات الغاز الفوعكية امللحومة القابلة إل"ادة  -أ  وانات الغاز

واحملتوية "لت مواد وصصة لع،وات الغاز دون اجلوة ،با تثناء  امللء
 التصميم وال،ناء واع ت،اي واع تادام والفحص الدوية -األ يتيلأت 

 حت   عاي ر )

ISO 9809-1:2010  القابلة إل"ادة الفوعكية    امللحومة أ  وانات الغاز  -أ  وانات الغاز
اجلزء األول: أ  وانات الفوعك  -التصميم وال،ناء واع ت،اي  -امللء 

 ميغابا كال 4 422املسقي وال )ة الم فقل مقاومة الشد فيها "ع 

 حت   عاي ر )

. يف وISO 11114-1:2012و باملعياي وISO 11114-1:1997ويستعاض "ع املعياي  6-0-0-0
 دةة "،اية والقابلة للنقلو. دةة امل حظة يف النهاية. وISO 11114-1:2012و"نوان املعياي 

 يعدل اجلدول األول ليص،ت نصذ كما يلي: 6-0-0-6
ييكو ت ببضه في  الةنواع الي جل

 الصنبعة
ISO 11117:1998  الصررررررررماماتوواقيررررررررات  أ  يررررررررة ةايررررررررة الصررررررررمامات -أ رررررررر وانات الغرررررررراز 

 التصميم وال،ناء واع ت،ايات - أل  وانات الغازات ال ،ية والصنا"ية
كرررررررررررررررررررررانون   64حرررررررررررررررررررررت 

 0241األول/ديسمرب 
ISO 11117:2008 

+ Cor 1:2009 

 - الصررررررماماتوواقيررررررات أ  يررررررة ةايررررررة الصررررررمامات  -أ رررررر وانات الغرررررراز 
 التصميم وال،ناء واع ت،ايات

 حت   عاي ر )
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ييكو ت ببضه في  الةنواع الي جل
 الصنبعة

ISO 10297: 1999  صررررمامات أ رررر وانات الغرررراز القابلررررة إل"ررررادة املررررلء  -أ رررر وانات الغرررراز- 
 املواصفات وا ت،اي النموكج

كرررررررررررررررررررررانون   64حرررررررررررررررررررررت 
 0228األول/ديسمرب 

ISO 10297: 2006  صمامات أ  وانات الغاز القابلة إل"ادة امللء  -أ  وانات الغاز- 
 املواصفات وا ت،اي النموكج

 حت   عاي ر )

ISO 13340: 2001  صمامات أ  وانات لأل  وانات     -أ  وانات الغاز القابلة للنقل
 املواصفات وا ت،اي النموكج األويل -القابلة إل"ادة امللء 

 حت   عاي ر )

يف اجلررردول الثرررراين، ي رررراة "مرررود ثالررررث جديررررد. ي ررراة صررررف أول جديررررد  6-0-0-6
 ويكون نصذ كما يلي: 

ييكو ت ببضه في  الةنواع الي جل
 الصنبعة

واكررع ف ،يقررذ يف الصررنا"ةو ف رراة يف "مررود ، ISO 16111:2008 ة املعيرراي يقررمريف حالر 
 "،اية وحت   عاي ر )و.

يف اجلررردول، ي ررراة "مرررود ثالرررث جديرررد. ي ررراة صرررف أول جديرررد ويكرررون  6-0-0-1
 نصذ كما يلي:

ييكو ت ببضه في  الةنواع الي جل
 الصنبعة

"،اية وحت واكع ف ،يقذ يف الصنا"ةو عنوان ف اة يف العمود ب، يف حالة مجيا املعاي  
   عاي ر )و.

 ISOويف جدول معاي  الفحص واع ت،اي الدوييأ، بعد ال،ند اخلاص باملعياي  6-0-0-1

 ، ي اة ال،ند اجلديد التايل:و10462:2005

ISO 11513:2011  أ ررررر وانات الغررررراز الفوعكيرررررة امللحومرررررة القابلرررررة إل"رررررادة  -أ ررررر وانات الغررررراز
واحملتويرررررة "لرررررت مرررررواد وصصرررررة لع،ررررروات الغررررراز دون اجلررررروة ،با رررررتثناء  لءاملررررر

 التصميم وال،ناء واع ت،اي واع تادام والفحص الدوية -األ يتيلأت 

 حت   عاي ر )

 فعدل امل حظة ليص،ت نصها كما يلي: 6-0-0-7
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الرم منظومرات التارزيع االيدييديرة الفلزيرة  ف)د ا رتاطات وضا الع مرات "لرت "مالح ة
حرزم  ، وفر)د ا ررتاطات وضرا الع مرات "لرت9-0-0-6يف الفقر)ة  دمل " مة األمم املتحردة

 .و.42-0-0-6يف الفق)ة  األ  وانات الم دمل " مة األمم املتحدة
 .وISO 11114-1:2012و باملعياي وISO 11114-1:1997و يستعاض "ع املعياي ،عت6-0-0-7-1
 ،حمةوةتو. 9-7-0-0-6يلي: وفعدل ليص،ت نصها كما  6-0-0-7-9
 .وISO 11114-1:2012و باملعياي وISO 11114-1:1997و يستعاض "ع املعياي ،ةت6-0-0-9-0
 ي اة القسم اجلديد التايل: 6-0-0-42
 ح   األس وانبت ضل الةالمبت على  6-2-2-11"
فوضرررا الع مرررات "لرررت فررر)ادى األ ررر وانات يف حرررزم األ ررر وانات وفقررراا  6-0-0-42-4
 .7-0-0-6 ملل)ق
" مررات فوضرا "لررت حرزم األ رر وانات الرم دمررل " مرة األمررم املتحردة  6-0-0-42-0

" مررررات التشرررغيل والتصررررنيا. وفث،رررمل هررررة   وكرررةلك ،ممهررروية بشررررهادة بصررروية واضرررحة ومقرررر)وءة
لوحرة فث،رمل بصروية داةمرة "لرت تم مث ا أو فنقش أو دفر)ت "لرت خت  كأن الع مات بصوية داةمة ،

. وي،ل  احلد األدىن حلجم الع مات، با تثناء يمرز فع،ارة األمرم املتحردة،   وانات طاي حزمة األ
 .مم 42ويكون احلد األدىن حلجم يمز فع،اة األمم املتحدة  .مم 5
 فوضا الع مات التالية: 6-0-0-42-6

 ؛ته،أت و، ت و،جت و،دت و،0-7-0-0-6" مات الشهادة امل،ينة يف  ،أت 

،وت و،طت و،ةت والررررررروزن  6-7-0-0-6امل،ينرررررررة يف  و" مرررررررات التشرررررررغيل ، ت 
اإلمجايل إلطاي احلزمرة ومجيرا األجرزاء امل)ك،رة بصروية داةمرة ،األ ر وانات، وامل شرع ، والرتكي،رات، 

، 4224املديج دمل يقم األمم املتحدة  ،تيلأ املةا ياأل والصماماتت. أما احلزم املعدة لنقل 
فتحمرل الكتلرة الفاي رة  ،6671يج دمل يقرم األمرم املتحردة تيلأ اخلايل مع املةي ، املديواأل 

 يقرررررم لتوحيرررررد املقررررراييس املنظمرررررة الدوليرررررة مرررررع معيررررراي 0-1-"لرررررت النحرررررو امل،رررررأ يف الفقررررر)ة بررررراء
 ؛10961:2010

،نت و،ست، وحسرررررررررررر  1-7-0-0-6و" مررررررررررررات التصررررررررررررنيا امل،ينررررررررررررة يف  ،جت 
 ،عت. اعقت اء،

 ف)ف  الع مات يف ث ث امو"ات: 6-0-0-42-1
-6ة العليرا وفظهر) بالتترابا امل،رأ  يف رفكون " مات الصرنا هري اعمو"ر ،أت 

 ؛،جت0-0-42-6
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، ، ت6-42-0-0-6ف رررم اعمو"رررة الو ررر ت " مرررات التشرررغيل الررروايدة يف  ، ت 
-0-6 ة التشغيل الوايدة يفر،وت فس،قها " م6-7-0-0-6رة التشرغيل الروايدة يف و" م

 .ةم لوب ةاأل    مل ن كان،طت 0-7-6

-6 امل،أ يفبالتتابا فكون " مات الشهادة هي اعمو"ة السفلت وفظه)  ،جت 
 و..،أت0-0-42-6

 يف العنوان، دةة "،اية وقابل ل  تعالو. ويديج النص التايل بعد العنوان: 6-0-1
 )طو رة   يرا وقوديرة ع ت،راي أو  )طو ة  راز أو  خت ا كل يكاكة أي)و ول مملوءةو 

-6للر)قم  أو بديل معتمد حلمام املراء وفقراا  4-1-0-6ام ماةي  ا ع وفقاا لل)قم  )ة يف ة
 .و.0-1-0

-1-0-6والعنرروان  0-4-1-0-6و 4-4-1-0-6و 4-1-0-6دررةة الفقرر)ات  
 والنص دمل هةا العنوان. 0

 .4-1-0-6ليص،ت  4-0-1-0-6يعاد ف)قيم العنوان  
اجلملرررررة األو ، بعرررررد "،ررررراية . يف 4-4-1-0-6يعررررراد ف)قيمرررررذ ليصررررر،ت  6-0-1-0-4-4
و. ويف و، فرررديج "،ررراية وأو  )طو رررة الغررراز أو  )طو رررة اخل يرررا الوقوديرررة رررعة يكاكة األي)و رررولو

و، فررررررديج "،رررررراية حسا ررررررة للحرررررر)اية، أو كانررررررمل يكاكات األي)و ررررررولاجلملررررررة الثانيررررررة، بعررررررد "،رررررراية و
ج "،راية وأي)و رول أو  )اطيش الغاز أو  )اطيش اخل يا الوقوديرةو، وبعرد كلمرة ويكاكةو فردي  وأو

  )طو ة  از أو  )طو ة   يا وقوديةو.
. بعرررد أول "،ررراية ويكاكة األي)و رررولو 0-1-0-6يعررراد ف)قيمرررذ ليصررر،ت  6-0-1-0-4-0

فررديج "،رراية وأو  )طو ررة الغرراز أو  )طو ررة اخل يررا الوقوديررةو. وبعررد "،رراية ولرر)كاكة األي)و ررولو 
 يا الوقوديةو.فديج "،اية وأو  )طو ة الغاز أو  )طو ة اخل 

يف الرنص درمل  ض، ويسرتعا0-1-0-6ليصر،ت  0-0-1-0-6يعاد ف)قيم العنروان  
-0-0-1-0-6و 0-0-0-1-0-6و 4-0-0-1-0-6يف هرررةا العنررروان "رررع "،ررراية و

 و.6-0-1-0-6أو  0-0-1-0-6، و"ند اعقت اء، يف 4-0-1-0-6و بع،اية ويف 6
ملرررررة األو ، بعرررررد "،ررررراية . يف اجل4-0-1-0-6يعرررراد ف)قيمرررررذ ليصررررر،ت  6-0-1-0-0-4

ويكاكات األي)و رررروعتو فررررديج "،رررراية وأو  رررر)اطيش الغرررراز أو  رررر)اطيش اخل يررررا الوقوديررررةو. ويف 
اجلملررررة الثانيررررة، بعررررد كلمررررة والرررر)كاكاتو فررررديج "،رررراية وأو  رررر)اطيش الغرررراز أو  رررر)اطيش اخل يررررا 

و  رررر)اطيش الغرررراز ،وت، فررررديج بعررررد كلمررررة والرررر)كاكاتو الع،رررراية التاليررررة وأ النق ررررةالوقوديررررةو. ويف 
  )اطيش اخل يا الوقوديةو. أو

يكاكات    0-0-1-0-6يررررررديج الررررررنص التررررررايل و 0-0-0-1-0-6ق،ررررررل الفقرررررر)ة  
 األي)و ولو.
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 . التعديل ع ين ،ق4-0-0-1-0-6يعاد ف)قيمذ ليص،ت  6-0-1-0-0-0
 .0-0-0-1-0-6يعاد ف)قيمذ ليص،ت  6-0-1-0-0-6

 ذ كما يلي:ويكون نص 6-0-1-0-6ي اة القسم اجلديد 
  )اطيش الغاز و )اطيش اخل يا الوقودية 6-0-1-0-6و
 رررر)اطيش الغرررراز و رررر)اطيش اخل يررررا ا ت،ررررايات ال ررررغ  الررررم خت ررررا الررررا  6-0-1-0-6-4

 الوقودية
يسرراوة أو يتجرراوز ا ت،رراي ل ررغ   )طو ررة  رراز أو  )طو ررة   يررا وقررود خت ررا كررل  

س  كا ت يتجرررررراوز ال رررررروي 52º،أو  س55ºاململرررررروءة "نررررررد  و"يررررررةاحلررررررد األقصررررررت املتوقررررررا يف األ
وضررغ  اع ت،رراي هررةا هررو ال ررغ  احملرردد ست. 52º"نررد  الو"رراءيف املاةررة مررع  ررعة  95 السرراةل

خلر)اطيش ع يقرل "رع ثلثري ال رغ  املصرمم خل)طو ة الغاز أو  )طو رة   يرا الوقرود و ر  أن 
   يرا وقوديرة  راز )طو رة  راز أو  )طو رة . فإكا أوه)ت أيرة الغاز أو  )اطيش   يا الوقود

42×  6.6دلررري ا "لررررت التسرررر)  مبعرررردل يسررراوة أو يتجرررراوز 
"نررررد ضررررغ   4-. ث4ملي،رررراي  0-

 اع ت،اي، أو أوه)ت فشوهاا أو "ي،اا ر )، وج  يف ها.
 ررررررر)اطيش الغرررررراز أو  ررررررر)اطيش ا ت،ررررررايات اإلحكرررررررام الررررررم خت رررررررا الررررررا  6-0-1-0-6-0

 الوقودية اخل يا
يتأكرد املسر ول "رع املرلء مرع   ر ال مجيرا و راةل  ق،ل "ملية امللء و حكرام اإل ر ال، 

 اإل  ال ، ن وجدتت ومعدات اإلحكام امل)ف، ة هبا بشكل م ةم ومع ا تادام الغاز احملدد.
و رر  التحقررق مررع أن كررل  )طو ررة  رراز أو  )طو ررة   يررا وقررود دترروة "لررت كتلررة  

التسرر)  حسا رراا مبررا ويكررون جهرراز كشررف  الغرراز الصررحيحة ومررع أةررا خت ررا ع ت،رراي اإلحكررام.
42×  0.2يكفي ليكشف "لت األقل معدل فس)  مقداي  

 س.02º"ند  4-. ث4ملي،اي  6-
وف ررر)فو أة  )طو رررة  ررراز أو  )طو رررة   يرررا وقرررود ع فت رررابق فيهرررا كتلرررة الغررراز مرررا  

 احلدود املص)ك "نها للكتلة أو فظه) دلي ا "لت فس)  أو فشو .و.

 4-6الفص    
 ع،اية واملواد املشعةو.بو 7"ع "،اية ومواد ال)ف،ة يف العنوان، يستعاض  
  ع "لت النص الف)نسي. 1-6ع ين ،ق التعديل الثاين للفصل  

 ويكون نصها كما يلي: 44-0-1-6فق)ة اجلديدة الفديج  6-1-0-44
يصررمم ال رر)د حبيررث يرروف) الترردييا الكررايف لي ررمع، يف وررل ورر)وة النقررل  44-0-1-6و

، عحتواةهرا أقصرت حرد مرع احملتويرات املشرعة الرم صرمم"لت  ل )د"ندما  توة او العادية



ST/SG/AC.10/40/Add.1 

73 GE.13-20965 

-0 "دم ااوز مستوى اإل عاع "ند أة نق ة مع الس ت اخلايجي لل )د القيم امل،ينة يف
، حس  اعقت اء، ما أ ة 44-4-9-4-1و 42-4-9-4-1و 7-0-1-4-0

 يف اع"ت،اي.و. 0-4-6-0-7، ت و6-6-8-4-7ما ويد يف 
 46-0-1-6و 40-0-1-6فص،حان  40-0-1-6و 44-0-1-6الفق)فان  

 "لت التوايل.
يسررتعاض "ررع كلمررة وفسرر) و بع،رراية وفقرردان أو فشررتمل احملتويررات املشررعة مررع  6-1-6-6

 منظومة اعحتواءو.
 فعدل اجلملة األو  ليص،ت نصها كما يلي: 6-1-6-4

ملتعلقررة برراخلواص وفسررتويف ال رر)ود املصررممة عحتررواء  ررادس فلوييررد اليويانيرروم اع رررتاطات ا 
 يف أماكع أ )ى مع هة  ال ةحة.و. واملنصوص "ليها اإل عا"ية واعنش ايية للمادة

با ررررتثناء مررررا هررررو مسررررموك بررررذ يف ،أت و،جت، فررررديج يف النهايررررة "،رررراية وو  6-1-6-0
 و.1-6-1-6 يف
يف اجلملة اع ته لية، يستعاض "ع "،اية ومبوافقة السل ات املاتصةو بع،اية  6-1-6-1
تاليرةو بع،راية و كا  وافقة متعددة األط)اةو، ويستعاض يف ةاية اجلملة "ع "،اية ويف احلاعت الومب

 كانمل مصممةو.

يف ،أت، درررةة "،ررراية و كا كانرررمل مصرررممةو. ويف ، ت، يسرررتعاض "رررع كلمرررة  6-1-6-1
 وو كا كانمل مصممةو بكلمة و/أوو. 

صرررممةو بكلمرررة وو/أوو، يف ،جت، يسرررتعاض "رررع "،ررراية وويف حالرررة ال ررر)ود امل 6-1-6-1
 "،اية و كا كانملو بكلمة ووكانملو.و"ع 

 .6-1-6ف اة كلمة وامل،ينةو ق،ل ال)قم  6-1-8-4
حبيرررث فسررر،   فعررردل ةايرررة الفقررر)ة اع رررته لية ليصررر،ت نصرررها كمرررا يلررري: و... 6-1-8-0

 واحداا أو أكث) مما يلي:و.
 يف ، ت و،جت، دةة وأوو مع ال،داية. 

و بع،اية وأحد اع ت،اييع يف الوايدةاع ت،ايات اض "ع "،اية ويف ، ت، يستع 6-1-8-8
 الوايديع يفو.

-8-1-6و  بو 6-8-1-6و 5-8-1-6يف اجلملررة األو ، يسررتعاض "ررع و 6-1-9-4
 و.6-1-8-6    1

-6و 1-8-1-6ع،رراية وبو 9-8-1-6ة، يسررتعاض "ررع الرر)قم ورة الثانيررريف اجلملرر 
 و.1-8-9
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 ا يلي:فعدل ليص،ت نصها كم 6-1-42-6
رررا، وهرررو ،  كا  علرررذ فصرررميماا  ال ررر)ديصرررمم  6-42-1-6و "نرررد أقصرررت ضرررغ  فشرررغيل أ    

 ملا يلي: ،"ادة
د فقرردان احملتويررات املشررعة ، يقيسرر45-1-6اع ت،ررايات املوصرروفة يف  ،أت 

   42
-6

A2 يف السا"ة كحد أقصت؛ 
 ، 4-02-1-6واع ت،ايات املتتالية الوايدة يف  ، ت 
 ررعاع إلمررع الترردييا فكفررل أع يتجرراوز مسررتوى ا تف  بديجررة كافيررة رر '1'

ملري  يف)ت/ را"ة مرا  42مرع  ر ت ال ر)د  مررت واحرد"لت مسافة 
 مشعة صمم ال )د عحتواةها؛ أكرب كمية مواد

 42A2 يف مدة أ ،وع للمحتويات املشرعة    املستم)ّ د الفقدان ويقيس  '2'
جلميررا النويرردات املشررعة األ رر)ى   A2كحررد أقصررت، و  85- للك)بتررون

 وكحد أقصت.
 وي،قت نص الفق)ة األ  ة بدون فغي . 

 يف ،أت، فديج كلمة ووال)وفينيةو بعد كلمة والعاديةو. 6-1-44-4
 0-7-1-6الرررروايدة يف ليصرررر،ت نصررررها كمررررا يلرررري: و ‘4‘ تفعرررردل الفقرررر)ة ، 6-1-44-4
 ؛و.ته،5-6-0-7-0سمت هبا دديداا مبوج  ا تثناء املواد    املع،أة الم يب

 ،  ةة احل)ة ووو يف ال،داية.‘6‘و ‘0‘يف الفق)فأ ، ت 6-1-44-4
ت  ما 6-7-1-6الوايدة يف ليص،ت نصها كما يلي: و ‘6‘فعدل الفق)ة ، ت 6-1-44-4

 ؛و.5-6-0-7-0فكع املادة مستثناة مبوج  
 ويكون نصها كما يلي: ‘1‘فديج الفق)ة اجلديدة ، ت 6-1-44-4

مررررا ت فكررررع املررررادة مسررررتثناة  41-44-1-6    1-44-1-6الرررروايدة يف   ‘1‘و 
 .و.6-44-1-6أو  0-44-1-6أو  5-6-0-7-0مبوج  

 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 6-1-44-0
،دت  الفقر)ة الف)"يرة أحكامبمواد انش ايية ففي "لت  الم دتوةل )ود افستثق  0-44-1-6و

-6    1-44-1-6 ات الرروايدة يفطارت  رراعمررع أدنررا  الرروايدة وبأحررد األحكررام ،أت    ،جت 
1-44-41. 

 ال )ود الم دتوة "لت مواد انش ايية بأة  كل،  )ي ة أن: ،أت 

  م. 42ع يقل احلد األدىن لل،عد اخلايجي لل )د "ع  '1'
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  س  م  ) أمان احل)جية لل )د بوا  ة املعادلة التالية:  '2'

 
 
يف ال )د أقل  014-ال،لوفونيوماكع أن يكون ال،لوفونيوم بأة فكويع نظاة)ة  )ي ة أن فكون كمية    *

 012-مع كمية ال،لوفونيوم

 .0-44-1-6مع اجلدول  Zقيم  حيث ف  ة
 ؛42لل )د  (CSI)م  ) أمان احل)جية  تجاوزع ي '3'
 ال )ود الم دتوة "لت مواد انش ايية بأة  كل،  )ي ة أن: ، ت 

  م. 62ع يقل احلد األدىن لل،عد اخلايجي لل )د "ع  '1'
-6يف  ددة ر)د، بعرد اجتيراز  اع ت،رايات احملرالأن ريكون مرع  ر '2'

 :، أن6-1-45-6    1-45-4

 مبحتويات املادة اعنش ايية؛  تف  •

  م "لت األقل؛ 62يصون األبعاد اخلايجية اإلمجالية لل )د حت  •
  م. 42مكع  طولذ  د ولدون  ول  •

 م  ) أمان احل)جية لل )د بوا  ة املعادلة التالية:   س  '3'
 
 

يف ال )د أقل  014-اكع أن يكون ال،لوفونيوم بأة فكويع نظاة)ة  )ي ة أن فكون كمية ال،لوفونيوم  *
 012-مع كمية ال،لوفونيوم

 .0-44-1-6مع اجلدول  Z قيمف  ة حيث 
 ؛42لل )د  (CSI)م  ) أمان احل)جية  تجاوزيع  '4'
 ال )ود الم دتوة "لت مواد انش ايية بأة  كل،  )ي ة أن: ،جت 

 ؛ م 42يقل احلد األدىن لل،عد اخلايجي لل )د "ع  ع '1'
-6 يف ددةال رر)د، بعرد اجتيرراز  اع ت،رايات احملررأن رمررع  ر يكرون '2'

 :، أن6-1-45-6    1-45-4

 تف  مبحتويات املادة اعنش ايية؛  •
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  م "لت األقل؛ 42يصون األبعاد اخلايجية اإلمجالية لل )د حت  •
 . م 42دون د ول مكع  طولذ  ول  •

  س  م  ) أمان احل)جية لل )د بوا  ة املعادلة التالية:  '3'
 

 
يف ال )د أقل  014-اكع أن يكون ال،لوفونيوم بأة فكويع نظاة)ة  )ي ة أن فكون كمية ال،لوفونيوم  *

 012-مع كمية ال،لوفونيوم
 غ؛ 45دات اعنش ايية يف أة ط)د كتلة النوي فتجاوزع  '4'

ة للربيليررررررروم واملرررررررواد االيديوجينيرررررررة الغنيرررررررة ع فكرررررررون الكتلرررررررة اإلمجاليررررررر ،دت 
بالرردوف يوم والغ)افيررمل واأل رركال األلوف)وبيررة األ رر)ى للك)بررون أكرررب مررع كتلررة النويرردات 

غ مرررع املرررادة. وع 4 222غ يف كرررل 4ت يتجررراوز ف)كيزهرررا الكلررري  املشرررعة يف ال ررر)د مرررا
املاةررررة يف  يف 1دا"رررري أل ررررة الربيليرررروم املت ررررمع يف  رررر،اةك النحرررراس بنسرررر،ة فصررررل    

 اع"ت،اي.و.
 ويكون نصذ كما يلي: 0-44-1-6يديج اجلدول اجلديد  0-44-1-6اجلدول 
وفقررررراا ملرررررا ويد  (CSI)ال زمرررررة حلسرررررا  م  ررررر) أمررررران احل)جيرررررة  Zقررررريم  0-44-1-6اجلدول 

 0-44-1-6 يف

 ،أتاإلث)اء
Z 

 0 022 يف املاةة 4.5يويانيوم مث)ى حت 

 852 يف املاةة 5يويانيوم مث)ى حت 

 662 يف املاةة 42يويانيوم مث)ى حت 

 582 يف املاةة 02يويانيوم مث)ى حت 

 152 يف املاةة 422يويانيوم مث)ى حت 

، "ندةرة فسرتادم قيمرة 065- كا كان ال )د  توة "لت اليويانيوم ما نس  ختصي  متغ ة لليويانيروم ،أت
Z . املقابلة أل"لت نس،ة مع التاصي 

 ويكون نصها كما يلي: 6-44-1-6ة فق)ة اجلديدفديج ال 6-1-44-6

غ مع ال،لوفونيوم مع ا تيفاء 4 222فستثق ال )ود الم دتوة "لت أقل مع  6-44-1-6و
 ،  )ي ة أن:41-44-1-6    1-44-1-6األحكام الوايدة يف 
 يف املاةة مع كتلة ال،لوفونيوم؛ 02ع فتجاوز كتلة املواد اعنش ايية  ،أت 

 م  ) أمان احل)جية لل )د بوا  ة املعادلة التالية: س   ، ت 
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يف املاةرررة مرررع كتلرررة ال،لوفونيررروم  كا كررران  4انيررروم ع فتجررراوز كتلرررة اليوي  ،جت 
 اليويانيوم موجوداا ما ال،لوفونيوم.و.

 1-44-1-6لتصرررررر،ت  46-44-1-6    6-44-1-6يعررررراد فرررررر)قيم الفقرررررر)ات  
   6-1-44-41. 
-44-1-6    7-44-1-6و "رررررررع "،رررررررايةيسرررررررتعاض  ت6-44-1-6، ابقاا  6-1-44-1

 و.46-44-1-6    8-44-1-6و بع،اية و40
    7-44-1-6يسرررررتعاض "رررررع "،ررررراية و ت1-44-1-6، ابقاا  6-1-44-5
و، ويسرررتعاض يف ةايرررة اجلملرررة 46-44-1-6    8-44-1-6ع،ررراية وب و6-1-44-40

 و.كلمة و ماو بالعناص) التالية فيذاع ته لية "ع "،اية و
يف اجلملرررة األ ررر ة مرررع الفقررر)ة اع رررته لية، يسرررتعاض  ت7-44-1-6، ابقاا  6-1-44-8

 "ع "،اية وما يليو بع،اية وأة مما يليو.
 ، تو.46-44-1-6بال)قم و، تو 40-44-1-6، يستعاض "ع ال)قم و‘4‘يف ،أت و، ت

يف اجلملرررررررررررررررررررررررة األو ، ع ين ،رررررررررررررررررررررررق؛ يف اجلملرررررررررررررررررررررررة  ت8-44-1-6، ابقاا  6-1-44-9
، تو و"رع 46-44-1-6ال)قم وبر، تو 40-44-1-6يستعاض "ع الر)قم و  ة،األ 
 ،جتو.42-44-1-6بال)قم و،جتو 9-44-1-6وال)قم 

يسرررررتعاض "رررررع "،ررررراية  يف اجلملرررررة اع رررررته لية، ت9-44-1-6، ابقاا  6-1-44-42
 و. 9-44-1-6و 8-44-1-6و برع،اية و8-44-1-6و 7-44-1-6و
-44-1-6يسررررررررررررررتعاض "رررررررررررررررع الررررررررررررررر)قم   ت،،يف  ت9-44-1-6 ابقاا ، 6-1-44-42

-44-1-6، تو. ويف ،جت، يسرررتعاض "رررع الررر)قم 40-44-1-6و برررال)قم، تو 44
 ، تو.46-44-1-6، تو بال)قم و40

و 9-44-1-6يف ، ت، يسررررتعاض "ررررع الرررر)قم و ت42-44-1-6، ابقاا  6-1-44-44
 و. 8-44-1-6و برال)قم و7-44-1-6و و"ع ال)قم و42-44-1-6برال)قم و

، تو 40-44-1-6،جت، يسررتعاض "ررع الرر)قم ويف  ت40-44-1-6 ابقاا ، 6-1-44-46
 ، تو46-44-1-6ال)قم وب

-1-6و 44-44-1-6و "،رايةيستعاض "ع ت 46-44-1-6، ابقاا  6-1-44-41
 و،46-44-1-6و 40-44-1-6ع،اية وبو 44-40

 و.41-44-1-6ال)قم وبو 46-44-1-6يف ،جت، يستعاض "ع ال)قم و 6-1-46

1000

(g) plutonium of mass
250 CSI
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 أضعاةو. 5كما يلي: وما يعادل  ، فعدل بداية الفق)ة ليص،ت نصهايف ،أت 6-1-45-5
و 40-44-1-6)ة اع رررررررررررته لية، يسرررررررررررتعاض "رررررررررررع الررررررررررر)قم وريف الفقررررررررررر 6-1-47-0
 و.46-44-1-6و ال)قمب

بأ د "  و    صا  يف اعاا  الةة ي)جت فيذ أن فيف ، ت، فنقل "،اية و 6-1-47-0
 ةاية اجلملة بعد كلمة وبإحكامو. 

يف ،جت، فرررديج اجلملرررة الثالثرررة اجلديررردة التاليرررة: ووفكرررون حرررواة وزوايرررا الوجرررذ  6-1-47-0
 .ومم 6 اتجاوز نصف ق )هيحبيث ع  ةلو صقمالفوعك  ذالسفلي لوج

-6ع،اية وبو 40-44-1-6    7-44-1-6و "،ايةتعاض "ع ريس 6-1-49-4
 و.6-1-44-46    1-44-8
  و.46-44-1-6)قم وبرال 40-44-1-6يستعاض "ع ال)قم و 6-1-49-0

يف اجلملررررة األو ، فررررديج كلمررررة و"مررررودةو ق،ررررل كلمررررة وصررررل و. ويف اجلملررررة  6-1-02-0
و بع،رراية و"ينررة ال رر)د يسرر، اعررس بالنسرر،ة     رر ت العينررة حبيررث الثانيررة، يسررتعاض "ررع "،رراية و

 بالنس،ة    نق ة الصدم "لت   ت ال )د حبيث يس، و.
 :فعدل ليص،ت نصها كما يلي 6-1-00-1
 رر  مسررتثناة مبوجرر   يت لرر  فصررميم ال رر)د الررةة  ترروة "لررت مررواد انشرر ايية 1-00-1-6و

 6-44-1-6و 0-44-1-6،أت    ،وت و5-6-0-7-0الررررروايدة يف  ألحكررررراما أة مرررررع
 .و.ا"تماداا متعدد األط)اة

 فديج فق)ة جديدة ويكون نصها كما يلي: 6-1-00-6
 وFISSILEوسرررررررتثناة مرررررررع التصرررررررنيف املرررررررادة اعنشررررررر ايية امليت لررررررر  فصرررررررميم  6-00-1-6و

 .و.ا"تماداا متعدد األط)اة،وت 5-6-0-7-0،انش ايةت ط،قاا لل)قم 
  فديج فق)ة جديدة ويكون نصها كما يلي: 6-1-00-7

لسررلا وفقرراا حرردود النشرراط ال،ديلررة للشررحنة املسررتثناة مررع األجهررزة أو ات لرر  ف 7-00-1-6و
 .و.ا"تماداا متعدد األط)اة، ت 0-0-0-7-0لل)قم 

 يف اجلملة اع ته لية، ع ين ،ق 6-1-06-0
املشررراي  ليهرررا يف  رررهادات  يف ،جت، فعررردل ةايرررة الفقررر)ة ليصررر،ت نصرررها كمرررا يلررري: و... 

 ‘6‘، أو ‘6‘،أت4-0-5-4-5الصرررادية مبوجررر   ، حسررر  اعقت ررراء،ا"تمررراد فصرررميم ال ررر)د
 .و.‘7‘ أو
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-6و ، ويسررتعاض "ررع الرر)قميف ،وت، فررديج كلمررة ونوويررااو ق،ررل كلمررة ومشررّععااو 6-1-06-1
وب)نررامج أمرران  ، تو. ويف ،طت، يسررتعاض "ررع "،رراية5-44-1-6ال)قم وبرر، تو 1-44-1

 .4-6-5-4 ال)قمب 4-6-0-4-4اجلودةو بع،اية ونظام اإلدايةو و"ع ال)قم 
 ع ين ،ق 6-1-06-5
 1-8-1-6ع،راية وبو 6-8-1-6و 5-8-1-6يف ،أت، يستعاض "ع "،راية و 6-1-06-5
 و.6-1-8-6   
 يف ،دت، فعدل بداية الفق)ة ليص،ت نصها كما يلي: ووبيان ن االو. 6-1-06-5
يسرررتعاض "رررع "،ررراية والربنرررامج املن ،رررق ل رررمان اجلرررودةو بع،ررراية ونظرررام اإلداية  6-1-06-6

 و.4-6-5-4ال)قم وبو 4-6-0-4-4املن ،قو و"ع ال)قم و
بع،ررراية ونظرررام اإلداية يسرررتعاض "رررع "،ررراية والربنرررامج املن ،رررق ل رررمان اجلرررودةو  6-1-06-7

 و.4-6-5-4ال)قم وبو 4-6-0-4-4املن ،قو و"ع ال)قم و
يف الفقرر)ة ،دت، يسررتعاض "ررع "،رراية والربنررامج املن ،ررق ل ررمان اجلررودةو بع،رراية  6-1-06-8

 و.4-6-5-4ال)قم وبو 4-6-0-4-4ونظام اإلداية املن ،قو و"ع ال)قم و
 فديج فق)ة جديدة ويكون نصها كما يلي: 6-1-06-9
 وFISSILEو نشرر ايية املسررتثناة مررع التصررنيفاعاملررواد  فصررميم"تمرراد شررتمل طلرر  اي 9-06-1-6و

   ،وت "لت ما يلي:5-6-0-7-0مبوج   4-4-0-7-0،انش ايةت وفقاا للجدول 
 الفيزياةيررةللمررادة؛ ويشرراي بشركل  رراص    احلررالتأ  ففصرريليوصرف  ،أت 

 والكيمياةية؛
مل ونتاةجهررا، أو أدلررة فسررتند    ط)اةررق بيرران باع ت،ررايات الررم أ ج)يرر ، ت 

 ؛6-6-0-7-0امل،ينة يف  اع رتاطاتبحسابية إلي اك قابلية املادة املشعة للوفاء 
 ؛4-6-5-4 اإلداية املن ،ق وفقاا ع رتاطات ب)نامج مواصفات ،جت 
 .واحملددة امل لو  اختاكها ق،ل الشحعبيان باإلج)اءات  ،دت 

 ويكون نصها كما يلي:فديج فق)ة جديدة  6-1-06-42
احلرردود ال،ديلررة للنشرراط لشررحنة مسررتثناة مررع األجهررزة "تمرراد شررتمل طلرر  اي 42-06-1-6و

 "لت ما يلي:والسلا 
فع)يف ووصف ففصيلي للجهاز أو السلعة،؛ وا تاداماهتا املقصودة  ،أت 

 والنويدات املشعة املداة؛

 السلعة؛احلد األقصت لنشاط النويدات املشعة يف اجلهاز أو  ، ت 
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  عاع اخلايجي الناجم "ع اجلهاز أو السلعة؛لإلاملستويات القصوى  ،جت 

الشررك ن الكيميرراةي والفيزيرراةي للنويرردات املشررعة الررم  تويهررا اجلهرراز  ،دت 
 أو السلعة؛

ففاصرريل بنرراء وفصررميم اجلهرراز أو السررلعة، وخباصررة مررا يتعلررق برراحتواء  ته، 
ل ال)وفينيررررررة والعاديررررررة والظرررررر)وة املف ررررررية وفرررررردييا النويرررررردات املشررررررعة يف ورررررر)وة النقرررررر

 حوادث؛   

نظررام اإلداية املن ،ررق، مبررا يف كلررك  جرر)اءات ا ت،رراي النو"يررة والتحقررق  ،وت 
منها الم يشرتط ف ،يقها "لت املصادي واملكونات واملنتجات التامة املشعة ل مان "دم 

 عاع القصوى احملددة مستويات اإلأو  ااوز احلد األقصت للنشاط احملدد للمادة املشعة
للجهررررراز أو السرررررلعة، وللتأكرررررد مرررررع أن األجهرررررزة أو السرررررلا م،نيرررررة وفقررررراا للمواصرررررفات 

 التصميمية؛

 لألجهزة والسلا املتوقا  ي االا يف الشحنة أو  نوياا؛ العدد األقصت ،زت 
ومعررراي   الررروايدة يف "مليرررات فقيررريم اجل)"رررات وفقررراا للم،ررراد  واملنهجيرررات  ،كت 

 ية الدولية للوقايرة مرع اإل عا"ات امل ينة وألمران املصرادي اإل رعا"يةو،  لسرلة األمان األ ا
، مبررررا يف كلررررك ت4996، الوكالررررة الدوليررررة لل اقررررة الةييررررة، فيينررررا ،445معرررراي  األمرررران يقررررم 

اجل)"رررات اإلف)اديرررة لعمرررال النقرررل وأفررر)اد اجلمهررروي، وحسررر  اعقت ررراء، اجل)"رررات اجلما"يرررة 
ل)وفينيررة والعاديررة والظرر)وة املف ررية    حرروادث، الررم فسررتند ورر)وة النقررل ا النامجررة "ررع

     يناييوهات النقل املمثلة الم خت ا  ليها الشحنات.و.
 44-06-1-6لتصررر،ت  44-06-1-6    9-06-1-6يعررراد فررر)قيم الفقررر)ات  

   6-1-06-46. 
 ع ين ،ق ت9-06-1-6، ابقاا  6-1-06-44
، تو 42-06-1-6سررتعاض "ررع الررر)قم وي ،أت ت9-06-1-6، ابقاا  6-1-06-44

 ، تو.40-06-1-6برال)قم و
يف ةايررررة اجلملررررة األو  فررررديج "،رررراية وأو حررررد  ت ، ت9-06-1-6 ، ابقاا  6-1-06-44

 النشاط ال،ديل للشحنة املستثناةو. يف اجلملة الثانية، ع ين ،ق.
ديج يف اجلملررررررة اع رررررررته لية، ع ين ،رررررررق. ويررررررر ،جتت 9-06-1-6، ابقاا  6-1-06-44

مررررواد انشرررر ايية فسررررتويف  FEو :Tو LD السرررر ) اجلديررررد التررررايل بررررأ السرررر )يع املقررررابلأ لل)مررررزيع
حرررردود  AL: وو. وي ررراة السررر ) اجلديرررد الترررايل يف ةايرررة القاةمرررة6-6-0-7-0ا ررررتاطات 

 النشاط ال،ديلة للشحنة املستثناة مع األجهزة والسلاو.
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بشرهادات ا"تمراد فصررميم اية ويسرتعاض "رع "،ر ت ،دت9-06-1-6، ابقاا  6-1-06-44
و، ودررررررةة "،رررررراية و ررررررهادات ا"تمررررررادو بعررررررد  دو بشررررررهادات ا"تمرررررراد فصررررررميم ال رررررر) وبع،رررررراية  وال رررررر)د
    0-01-1-6و برررع،اية و1-01-6    0-01-6ووكررةلكو، ويسررتعاض "ررع "،رراية و كلمررة

 و.6-1-01-5
يف اجلملرررة اع رررته لية، يسرررتعاض "رررع "،ررراية  ت42-06-1-6، ابقاا  6-1-06-40
 يموز النوعو بع،اية و" مات دديد النوعو.و
،أت 9-06-1-6يسررررررررتعاض "ررررررررع "،رررررررراية و ت ،أت42-06-1-6، ابقاا  6-1-06-40

 ،أت و، ت و،جت و،دتو.44-06-1-6بع،اية وو، ت و،جت و،دتو 
 : ع ين ،قA/132/B(M)F-96يف حالة  ت ،أت42-06-1-6، ابقاا  6-1-06-40
 : ع ين ،قA/132/B(M)F-96Tيف حالة  ت ،أت42-06-1-6، ابقاا  6-1-06-40
 : ع ين ،قA/137.Xيف حالة  ت ،أت42-06-1-6، ابقاا  6-1-06-40
: A/145/H(U)-96و A/139/IF-96يف حالرررررررررررررة  ت ،أت42-06-1-6، ابقاا  6-1-06-40

 ع ين ،ق
 ع ين ،ق ت ، ت42-06-1-6، ابقاا  6-1-06-40
 ع ين ،ق ت ،جت42-06-1-6، ابقاا  6-1-06-40
يف الفقر)ة ،طت، يسررتعاض "ررع "،رراية وب)نررامج   ت44-06-1-6، ابقاا  6-1-06-46

 ضمان اجلودةو بع،اية ونظام اإلدايةو.
 فديج فق)ة جديدة ويكون نصها كما يلي: 6-1-06-41
مرواد مسرتثناة مرع  فشتمل كل  هادة فصديها  ل ة وتصرة ع"تمراد 41-06-1-6و

 ومات التالية:،انش اييةت "لت املعل وFISSILEوالتصنيف 
 نوع الشهادة؛ ،أت 

 " مة دديد نوع السل ة املاتصة؛ ، ت 
 اإلصداي وفاييخ انتهاء الص حية؛ فاييخ ،جت 
قاةمرررة برررراللواةت الوطنيررررة والدوليررررة السرررايية، مبررررا يف كلررررك ط،عررررة أنظمررررة  ،دت 

مررد مبوج،هررا عتيالةييررة املتعلقررة بالنقررل املررأمون للمررواد املشررعة الررم  لل اقررةالوكالررة الدوليررة 
 ؛اع تثناء
 وصف املادة املستثناة؛ ،هت 
 التحديد للمادة املستثناة؛ مواصفات ،وت 



ST/SG/AC.10/40/Add.1 

GE.13-20965 82 

  ؛4-6-5-4 وفقاا ع رتاطاتاملن ،ق  نظام اإلداية وصف ،زت 
م)جررررا للمعلومررررات الررررم يوف)هررررا مقرررردم ال لرررر  "ررررع اإلجرررر)اءات  بيرررران ،كت 

 ق،ل الشحع؛ اختاكهااحملددة امل لو  
ويررررررررة مقرررررررردم ال لرررررررر ،  كا مررررررررا يأت السررررررررل ة املاتصررررررررة    ه   رررررررراية ،طت 
 كلك؛ ض)وية

 فوقيا املووف املس ول "ع التصديق وفعيأ هويتذ؛ ،ةت 
 .و.6-6-0-7-0املستندات الم فث،مل اعمتثال ع رتاطات   اية     ، ت 

-06-1-6لتصرررر،ت  41-06-1-6    40-06-1-6يعرررراد فرررر)قيم الفقرررر)ات احلاليررررة  
45    6-1-06-47. 
 ع ين ،ق  ت40-06-1-6، ابقاا  6-1-06-45
يسررررررتعاض "ررررررع كلمررررررة ووالكميرررررراتو بكلمررررررة  ت ،ةت40-06-1-6، ابقاا  6-1-06-45

  رركلومررا  كا كانررمل مررواد مشررعة كات  ووالكتلررةو، وفعرردل ةايررة الفقرر)ة ليصرر،ت نصررها كمررا يلرري: و...
، ،وت5-6-0-7-0نشرر ايية مسررتثناة مبوجرر  أو مررواد ا  رراص أو مررواد مشررعة مناف ررة التشررتمل

 و.؛حس،ما ين ،ق
، تو 1-44-1-6الر)قم ويستعاض "ع  ‘5‘ت ، ت40-06-1-6، ابقاا  6-1-06-45

 ، تو.5-44-1-6بال)قم و
يسررررررتعاض "ررررررع "،رررررراية وب)نررررررامج ضررررررمان  ت ،صت40-06-1-6، ابقاا  6-1-06-45

 و.4-6-5-4و  بو 4-6-0-4-4اجلودةو بع،اية ونظام اإلدايةو، و"ع و
 ع ين ،ق. ت ،طت46-06-1-6، ابقاا  6-1-06-46
 ع ين ،ق. ت ،طت46-06-1-6، ابقاا  6-1-06-46
يسررررتعاض "ررررع كلمررررة ووالكميرررراتو بكلمررررة   ت46-06-1-6، ابقاا  6-1-06-46

  رركلومررا  كا كانررمل مررواد مشررعة كات  ووالكتلررةو، وفعرردل ةايررة الفقرر)ة ليصرر،ت نصررها كمررا يلرري: و...
، ،وت5-6-0-7-0يية مسررتثناة مبوجرر  نشرر اأو مررواد ا  رراص أو مررواد مشررعة مناف ررة التشررتمل

 و.؛حس،ما ين ،ق
و 4-6-0-4-4يسررررررررتعاض "ررررررررع و ت ،لت46-06-1-6، ابقاا  6-1-06-46
 و.4-6-5-4و  ب

 ع ين ،ق ت41-06-1-6، ابقاا  6-1-06-47
 ع ين ،ق ت ،زت41-06-1-6، ابقاا  6-1-06-47
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يصررر،ت نصرررها  فعررردل ةايرررة اجلملرررة الثانيرررة ل ت ،لت41-06-1-6، ابقاا  6-1-06-47
الكتلرة اإلمجاليرة للنويردات  مقردية بالغ)امرات ،يف حالرة املرواد اعنشر ايية تلرةوالك كما يلي: و...

 كا كان كلك منا ،اات، وما  كا كانرمل مرواد مشرعة كات  كل نويدة انش ايية،  كتلةأو   اعنش ايية
-0-7-0نشرر ايية مسررتثناة مبوجرر  أو مررواد ا  رراص أو مررواد مشررعة مناف ررة التشررتمل  رركل

 و.؛ كا ان ،ق، ،وت6-5
فعررردل اجلملرررة اع رررته لية ليصررر،ت نصرررها   ت ،نت41-06-1-6، ابقاا  6-1-06-47

فت لرر  ا"تمررراداا متعررردد  مرررواد انشررر اييةكمررا يلررري: ويف حالررة فصررراميم ال ررر)ود الررم دتررروة "لررت 
 و.:1-00-1-6األط)اة لتصميم ال )د وفقاا لل)قم 

، تو 1-44-1-6يسرررررررررتعاض "رررررررررع و ‘6‘،نت ت41-06-1-6، ابقاا  6-1-06-47
 ، تو.5-44-1-6و  ب

يسررررررتعاض "ررررررع "،رررررراية وب)نررررررامج ضررررررمان  ،يتت41-06-1-6، ابقاا  6-1-06-47
 و.4-6-5-4و  بو 4-6-0-4-4اجلودةو بع،اية ونظام اإلدايةو، و"ع و

 ويكون نصها كما يلي: 48-06-1-6ف اة الفق)ة اجلديدة  6-1-06-48
حردود النشراط ال،ديلرة لشرحنة   رل ة وتصرة ع"تمراد فشتمل كل  هادة فصرديها48-06-1-6و

 "لت املعلومات التالية:،دت 4-0-5-4-5السلا وفقاا ع رتاطات مستثناة مع األجهزة و 
 نوع الشهادة؛ ،أت 

 " مة دديد نوع السل ة املاتصة؛ ، ت 
 فاييخ اإلصداي وفاييخ انتهاء الص حية؛ ،جت 
ية السايية، مبا يف كلك ط،عرة أنظمرة الوكالرة قاةمة باللواةت الوطنية والدول ،دت 

 ؛اع تثناءعتمد مبوج،ها يالدولية لل اقة الةيية املتعلقة بالنقل املأمون للمواد املشعة الم 
 دديد نوع اجلهاز أو السلعة؛ ،هت 
 مواصفات اجلهاز أو السلعة؛ ،وت 
 مواصفات فصميم اجلهاز أو السلعة؛ ،زت 
لنويرداتت املشرعة، وحردود النشراط ال،ديلرة املعتمرردة مواصرفات النويردة ،ا ،كت 

 للشحنة ،الشحناتت املستثناة مع األجهزة والسلا؛ 
 ، ت؛0-0-0-7-0،مل اعمتثال ع رتاطات املستندات الم فث  اية     ،طت 
 كلك؛   اية    هوية مقدم ال ل ،  كا ما يأت السل ة املاتصة ض)وية ،ةت 
 .و."ع التصديق وفعيأ هويتذ فوقيا املووف املس ول ، ت 
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-06-1-6لتصررر،حا  46-06-1-6و 45-06-1-6يعررراد فررر)قيم الفقررر)فأ احلررراليتأ  
 .02-06-1-6و 49
 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 6-1-01-4
ال ررر)ود ، ال ررر)ود الرررم ع يشررررتط ا"تمررراد السرررل ة املاتصرررة لتصرررميمهافسرررتويف  4-01-1-6و

ا ررررتاطات هرررة  ال ةحرررة  ت تAمرررع ال ررر)ود وطررر)ود النررروع ، IP-3و IP-2و IP-1املسرررتثناة واألنرررواع 
 4985أو  4985ففرررررري باع رررررررتاطات امل،ينررررررة يف ط،عررررررم ، با ررررررتثناء أن ال رررررر)ود الررررررم كاملرررررة

ت مررع عةحررة الوكالررة الدوليررة لل اقررة الةييررة املتعلقررة بالنقررل املررأمون 4992،بصرريغتها املعدلررة يف 
 :كالة الدولية لل اقة الةيية، العدد السادستللمواد املشعة ، لسلة األمان الصادية "ع الو 

كررانون   64 رروز مواصررلة نقلهررا  رر)ي ة أن فكررون قررد أ "رردت للنقررل ق،ررل  ،أت 
 ؛، حس،ما ين ،ق1-01-1-6، يهناا باع رتاطات امل،ينة يف 0226األول/ديسمرب 

  وز مواصلة ا تادامها  )ي ة أن: ، ت 
 ؛نيومع فكون مصممة عحتواء  ادس فلوييد اليويا '1'

مررررع هررررة   4-6-5-4فسررررتول الشرررر)وط املن ،قررررة الرررروايدة يف الرررر)قم  '2'
 ؛ال ةحة

ف ،ق حدود النشراط اإل رعا"ي و"ناصر) التصرنيف الروايدة يف الفصرل  '3'
 ؛مع هة  ال ةحة 0-7

 5و 1و 6و 4ف ،رررق ا ررررتاطات وضرررواب  النقرررل الررروايدة يف األجرررزاء  '4'
 ةحة؛ال مع هة   7و

 انون األول/كرررررررررر 64بعررررررررررد وة أو فعررررررررررديلها رفصررررررررررنيا الع،رررررررررر ع يررررررررررتم '5'
 .و.0226 ديسمرب

 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 6-1-01-0
ا رتاطات هة   يشرتط ا"تماد السل ة املاتصة لتصميمها ال )ود المفستويف  0-01-1-6و

 ما ت يتم ا تيفاء الش)وط التالية: ال ةحة كاملة
ل ة الع،ررروات مصرررنعة ط،قررراا لتصرررميم ال ررر)د املعتمرررد مرررع السرررأن فكرررون  ،أت 

ط،عررررررم  ت أو،بصرررررريغتها املعدلررررررة 4976أو  4976املاتصررررررة مبوجرررررر  أحكررررررام ط،عررررررم 
 ت مررررع  لسررررلة األمرررران الصررررادية "ررررع4992،بصرررريغتها املعدلررررة يف  4985أو  4985

 الوكالة الدولية لل اقة الةيية، العدد السادس؛

 ؛أن يستويف فصميم ال )د املوافقة املتعددة األط)اة ، ت 
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مررع هررة   4-6-5-4املن ،قررة الرروايدة يف الرر)قم  أن فسررتول الشرر)وط ،جت 
 ؛ال ةحة
أن ف ،ررررق حرررردود النشرررراط اإل ررررعا"ي و"ناصرررر) التصررررنيف الرررروايدة يف  ،دت 
 ؛مع هة  ال ةحة 7-0الفصل 
 1و 6و 4أن ف ،رررق ا ررررتاطات وضرررواب  النقرررل الررروايدة يف األجررررزاء  ،هت 

 ةحة؛ال مع هة   7و 5و
يف حالررة ال رر)ود الررم  44-44-1-6الشررر)ط امل،ررأ يف أن يسررتول  ،وت 

 ؛جواا  وف نَقلدتوة "لت مواد انش ايية 
 4976أو  4976ط،عررم يف حالررة ال رر)ود الررم فسررتويف ا رررتاطات  ،زت 

مع  لسلة األمران الصرادية "رع الوكالرة الدوليرة لل اقرة الةييرة، العردد ت ،بصيغتها املعدلة
 :السادس
"رردم ارراوز مسررتوى  الررةة ي ررمعبالترردييا الكررايف ال رر)ود   أن دررتف '1'

ملرررررررري  42اإل رررررررعاع "لررررررررت بعررررررررد مررررررررت واحررررررررد مررررررررع  ررررررر ت ال رررررررر)د 
يف ور)وة النقرل املف رية    حروادث احملرددة يف ط،عرة   يف)ت/ ا"ة

مررررع  املنقحررررة ،بصرررريغتها املعدلررررةت 4976املنقحررررة أو ط،عررررة  4976
 لسررررلة األمرررران الصررررادية "ررررع الوكالررررة الدوليررررة لل اقررررة الةييررررة، العرررردد 

ال رر)د "لررت أقصررت حررد مررع احملتويررات املشررعة  "نرردما  ترروة، السررادس
 عحتواةها؛ الم صمم

 أن ع يكون فنفيس ال )ود مستم)اا؛ '2'
 5-5-4-0-5خيصرررص يقرررم مسلسرررل ط،قررراا ملرررا نرررص "ليرررذ يف أن  '3'

 و.لكل "،وة ويو م بذ اجلزء اخلايجي منها.
 فعدل ليص،ت نصها كما يلي: 6-1-01-6
ط،قررراا لتصرررميم ال ررر)د الرررةة  مرررع جديرررد ع يسرررمت بال،ررردء يف فصرررنيا الع،ررروات 6-01-1-6و

 4985أو  4985ط،عرررم  ت أو،بصررريغتها املعدلرررة 4976أو  4976أحكرررام ط،عرررم يسرررتويف 
ت مررع  لسررلة األمرران الصررادية "ررع الوكالررة الدوليررة لل اقررة الةييررة، 4992،بصرريغتها املعدلررة يف 

 .و.العدد السادس
 فديج فق)ة جديدة ويكون نصها كما يلي: 6-1-01-1

الالاح ة النيوذجب ة اليستثنب  مو االشت اطبت لليواد االنش باية ليوجب  د ال   " 
األم م  ة عش   الينضحة لتويببتسبلةال بةة الأ   ة عش   الينضحةسبدسالي فضة لبل بةة ال
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م  و سلس  لة األم  بع الص  بدا  ع  و  2119)طبة  ة  اليتةلض  ة لنض    البر  بال الخ      اليتح  د 
 ("IAEA Safety Standard Series No. TS-R-1" الو بلة الد لبة لل بقة الذاية،

 رررروز مواصررررلة نقررررل ال رررر)ود الررررم دترررروة "لررررت مررررواد انشرررر ايية مسررررتثناة مررررع  6-1-01-1
 ‘6‘أو  ‘4‘،أت5-6-0-7-0ل  رررتاطات امل،ينررة يف ،انشرر ايةت وفقرراا  وFISSILEوالتصررنيف 

ة "شر)ة املنقحررة سرابعل ،عرة الاأو  ة "شر)ة املنقحرةساد رربال ،عرة المرع ال ةحرة النموكجيرة امل)فقرة 
مرررررع  ‘6‘أو  ‘4‘،أت147،الفقررررر)ة  ة  املتعلقرررررة بنقرررررل ال، ررررراةا اخل ررررر األمرررررم املتحررررردة لتوصررررريات

ومعدة للنقل  تنظمة الوكالة الدولية لل اقة الةيية املتعلقة بالنقل املأمون للمواد املشعةأل 0229 ط،عة
ة  ع  كا ط،قررررمل حرررردود كتلررررة "لررررت  رررركل مررررواد  رررر  انشرررر ايية أو انشرررر ايية بكميررررات مسررررتثنا

مرررع هرررافأ ال ،عترررأ "لرررت نررروع و ررريلة النقرررل.  5-6-0-7-0الشرررحنات الررروايدة يف اجلررردول 
 وفنقل الشحنة مبوج  اع تادام احلص)ة.و.

 .5-01-1-6لتص،ت  1-01-1-6يعاد ف)قيم الفق)ة  
يف اجلملررررررة األو ، يسررررررتعاض "ررررررع "،رررررراية ولربنررررررامج  ت1-01-1-6، ابقاا  6-1-01-5

و. ويسررتعاض "ررع 4-6-5-4و  بو 4-6-0-4-4ن اجلررودةو بع،رراية ولنظررام اإلدايةو و"ررع وضررما
 و.اخلاص املواد املشعة كات ال ابامثل هة  يلي: ووع يسمت بال،دء يف فصنيا اجلملة األ  ة مبا 

 5-6الفص    
 ليص،ت نصها كما يلي: 0-0-0-5-6فعدل الفق)ة  

ن يد املن ،ق "ندما فكون احلاوية الو ي ة قيد ي،أ احلد األقصت حلمل الت 0-0-0-5-6و
. ويكرون ال)مرز مسرتدااا وم)ةيراا 0-5-6أو  4-5-6هو م،أ يف الشكل اع تادام ب)مز كما 

 :بوضوك

 2-5-6الشك   1-5-6الشك   
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وفكون احل)وة واأليقام الم فشر     الكتلرة . مم422× مم 422وع يقل ال)مز "ع  
وفكون املن قة دا رل " مرات ال ،ا"رة امل،ينرة بأ رهم األبعراد م)بعرة  مم "لت األقل. 40بايففاع 

الشكل. و كا ت فكع األبعاد حمددة،  ر  أن فكرون مجيرا العناصر) بتنا ر  فقر)ي  مرا العناصر) 
التصررميمي  )مررز احلمررل املفرر)وض  رر ل ا ت،رراي النمرروكجوع فتجرراوز الكتلررة امل،ينررة أ"لررت الامل،ينررة. 
 . 4.8ت مقسوماا "لت 1-6-6-5-6،انظ)

"لرررررت مجيرررررا احلاويرررررات الو ررررري ة الرررررم صرررررنعمل  0-0-0-5-6فن ،رررررق أحكرررررام  مالح ة:
واكرع اع رتم)اي بت ،يرق  .0244كرانون الثاين/ينراي)   4أصلحمل أو أ"يد فصرنيعها ا"ت،راياا مرع  أو

للتوصريات املتعلقرة بنقرل ال، راةا ة يف ال ،عة املنقحة السابعة "ش)ة الوايد 0-0-0-5-6أحكام 
الرم صرنعمل أو أصرلحمل أو أ"يرد  ، "لرت مجيرا احلاويرات الو ري ةعةحرة فنظيميرة منوكجيرةة، اخل ) 

   .و.0246كانون األول/ديسمرب   64و 0244كانون الثاين/يناي)   4 بأفصنيعها 
ك أن يوضرررا فررراييخ صرررنا الو"ررراء الررردا لي  ررروز بررردعا مرررع كلررربعرررد "،ررراية و 6-5-0-0-1

ال،  رررتيكي "لرررت الو"ررراء الررردا لي    جانررر  بررراقي الع مرررات. وفيمرررا يلررري مثرررال "لرررت ط)يقرررة 
ف ررراة اجلملرررة اجلديررردة التاليرررة: وويف هرررة  احلالرررة،  ررر  أن يكرررون  .ومنا ررر،ة لوضرررا الع مرررات

ة الدا ليرة للسرا"ة متمراثلأ.و ويف ال)قمان اللرةان يشر ان    السرنة يف الع مرة األوليرة ويف الرداة) 
 النهاية ف اة م حظة جديدة ويكون نصها كما يلي:

اكررع أي رراا ق،ررول ط)اةررق أ رر)ى فرروف) احلررد األدىن مررع املعلومررات امل لوبررة يف  رركل  مالح ة:
 مستدمي وم)ةي بوضوك.و.

 6-6الفص    

و، ‘W‘أو  ‘T‘ن و بع،ررراية واحل)فرررا‘W‘"،ررراية واحلرر)ة  يف ال،دايررة، يسرررتعاض "ررع 6-6-0-0
"،ررروة  نقررراك ك،ررر ة ففررري  ‘T‘وف ررراة مجلرررة ثانيرررة جديررردة ويكرررون نصرررها كمرررا يلررري: ويعرررال احلررر)ة 

 .و.9-4-5-6-6باع رتاطات الوايدة يف 
 يديج مثال ثان جديد ويكون نصذ كما يلي: 6-6-6-0

 50AT/Y/05/01/B/PQRS و
2500/1000 

التن يد فوعكية ك، ة منا ،ة للتن يد: ةل  نقاك لع،وة 
 ك .  4 222ك ؛ الكتلة اإلمجالية القصوى:   0 522

 ليص،ت نصها كما يلي: 6-6-6-6فعدل الفق)ة  
قيرررد  الع،ررروة الك،ررر ةي،رررأ احلرررد األقصرررت حلمرررل التن ررريد املن ،رررق "نررردما فكرررون  6-6-6-6و

. ويكرون ال)مرز مسرتدااا وم)ةيراا 0-6-6أو  4-6-6هو م،أ يف الشكل اع تادام ب)مز كما 
 :وكبوض

u 
n 
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 ى
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 2-6-6الشك   1-6-6الشك   

 
 
 
 
 
 

 قابلة للتن يد    "،وات ك، ة قابلة للتن يد "،وات ك، ة 

وفكون احل)وة واأليقام الم فشر     الكتلرة . مم422× مم 422وع يقل ال)مز "ع  
 وفكون املن قة دا رل " مرات ال ،ا"رة امل،ينرة بأ رهم األبعراد م)بعرة مم "لت األقل. 40بايففاع 

الشكل. و كا ت فكع األبعاد حمددة،  ر  أن فكرون مجيرا العناصر) بتنا ر  فقر)ي  مرا العناصر) 
التصررميمي  وع فتجرراوز الكتلررة امل،ينررة أ"لررت ال)مررز احلمررل املفرر)وض  رر ل ا ت،رراي النمرروكجامل،ينررة. 
 . 4.8ت مقسوماا "لت 1-6-6-5-6-6،انظ)

الررم صررنعمل أو أصررلحمل  الك،رر ةالع،رروات "لررت مجيررا  6-6-6-6فن ،ررق أحكررام  مالح ة:"
واكررع اع ررتم)اي بت ،يررق أحكررام  .0245كررانون الثاين/ينرراي)   4أو أ"يررد فصررنيعها ا"ت،رراياا مررع 

ة، للتوصريات املتعلقرة بنقرل ال، راةا اخل ر) الوايدة يف ال ،عة املنقحة السرابعة "شر)ة  6-6-6-6
أو أصررررلحمل أو أ"يررررد الررررم صررررنعمل  ، "لررررت مجيررررا احلاويررررات الو رررري ةعةحررررة فنظيميررررة منوكجيررررة

 .و.0246كانون األول/ديسمرب   64و 0245 كانون الثاين/يناي)  4 بأفصنيعها 
 فديج الفق)ة اجلديدة التالية ويكون نصها كما يلي: 6-6-5-4-9
 "،وات اإلنقاك الك، ة 9-4-5-6-6و

وفوضرررا الع مرررات "ليهرررا وفقررراا لألحكرررام املن ،قرررة "لرررت  اإلنقررراك الك،ررر ةختتررررب "،ررروات  
املاصصة لنقل املرواد الصرل،ة أو الع،روات الدا ليرة، با رتثناء  ‘0‘مو"ة التع،اة ع،وات الك، ة عال

 ما يلي:

يكون املراء هرو مرادة اع ت،راي املسرتادمة يف  جر)اء اع ت،رايات، وجيرأل "،روات  ،أت 
 يف املاةررة مررع  ررعتها القصرروى. ويسررمت با ررتادام مررواد 98بنسرر،ة ع فقررل "ررع اإلنقرراك الك،رر ة 

أكيرراس هبررا ك)يررات مررع ال)صرراص، مررع أجررل بلرروغ الكتلررة اإلمجاليررة امل لوبررة لل رر)د، مثررل م ررافة، 
 )ي ة أع فوضا ب )يقرة فر ث) "لرت نتراةج اع ت،راي. وك،رديل لرةلك، اكرع فغير  ايففراع السرقوط 

 ، ت لدى  ج)اء ا ت،اي السقوط؛0-1-1-6-5-6-6لفق)ة  وفقاا ل
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 ...  غم  حد أقصى
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بنجراك ا ت،راي "ردم التسر)   اإلنقراك الك،ر ة ،رواتوباإلضافة    كلك، اتاز " ، ت 
-6ل كيلوبا كال ما بيان نتاةج هةا اع ت،اي يف فق)ي) اع ت،اي امل لو  وفقاا   62"ند ضغ  

 ؛6-5-1
 و..0-0-6-6كما هو م،أ يف   اإلنقاك الك، ة و "لت "،واتTوفوضا " مة و ،جت 

 7-6الفص    
يسررتعاض "ررع "،رراية وفكترر   0-46-5-7-6و 0-46-6-7-6و 6-7-0-02-0

 و.فسجل املعلومات التالية بصوية داةمةبع،اية و املعلومات التاليةو
 .وISO 11114-1:2012و املعيايب وISO 11114-1:1997و املعياي يستعاض "ع ،أت 6-7-5-0-1

 8-6الفص    
. ويكررون نررص احلا ررية كمررا يلرري: 4، ف رراة  حالررة    احلا ررية وBKxوبعررد  6-8-1-6

 و حس  اعقت اء.و. 0و أو و4برال)قم و xاع تعاضة "ع  وين،غي

 1-7الفص    
 و.اعمو"ة احل)جة معيف ، ت، دةة "،اية و 7-4-8-4-4

 ع ين ،ق  0-8-4-7اجلدول 
 ع ين ،ق 7-4-8-6-0

 نصهما كما يلي:صفان األوعن دمل العنوان ليص،ت يعدل ال 6-6-8-4-7اجلدول 
 حاوية  حع 

  ةصغ حع حاوية  52

 ك، ة حع  حاوية  52

-7ال)قم وبررو 6-4-6-0-7دول، يسررتعاض "ررع الرر)قم ورة ،أت دررمل اجلررريف امل حظرر 
 و.0-6-4-0
النقرل والتارزيع يف ب فعدل ليص،ت نصها كمرا يلري: وا ررتاطات  ضرافية متعلقرة 7-4-8-1

 املواد اعنش اييةو. "،وي"مليات 
 نصهما كما يلي:نوان ليص،ت عيعدل الصفان األوعن دمل ال 0-1-8-4-7اجلدول 
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 حاوية  حع  
 صغ ة حع حاوية  52 ع  يء

 ك، ة حع  حاوية  52 422

 وارر)ة مناولررة مل اجلرردول ليصرر،ت نصررها كمررا يلرري: و...دررفعرردل ةايررة امل حظررة ، ت  
 و.م. 6رت  بينها وبأ اعمو"ات األ )ى مسافة ع فقل "ع فكل امو"ة حبيث   وفن يد
 جلملة األو  مع امل حظة ،جت دمل اجلدول ليص،ت نصها كما يلي: و...فعدل ةاية ا 

فقرل "رع  رت  بينها وبرأ اعمو"رات األ ر)ى مسرافة عفكل امو"ة حبيث   وفن يد وا)ة مناولة
 و.م. 6
 فديج فق)ة جديدة ويكون نصها كما يلي: 7-4-8-1-6
كررام مررع ،أت    ،وت الرروايدة فسررتويف املررواد اعنشرر ايية الررم ففرري بأحررد األح 6-1-8-4-7و
 اع رتاطات التالية: 5-6-0-7-0يف 

 5-6-0-7-0بأحررد األحكررام مررع ،أت    ،وت الرروايدة يف ع يسرمت  ع  ،أت 
 ؛لكل  حنة

املصرررنفة  ع يسرررمت  ع بإحررردى املرررواد اعنشررر ايية املعتمررردة يف ال ررر)ود ، ت 
اع"تمرراد بوجررود ،وت لكررل  رحنة مررا ت فسررمت  رهادة 5-6-0-7-0وفقراا ألحكررام 
 مواد متعددة؛

-0أة يف ط)ود مصنفة وفقراا ألحكرام رفنقل املواد اعنش ايية املع، ،جت 
 غ؛ 15فيها كتلة النويدات اعنش ايية ،جت يف  حنة ع فتجاوز 7-0-6-5

-0فنقل املواد اعنش ايية املع،أة يف ط)ود مصنفة وفقاا ألحكام  ،دت 
 غ؛ 45ا كتلة النويدات اعنش ايية فيه،دت يف  حنة ع فتجاوز 7-0-6-5

واملصررنفة وفقرراا ألحكررام فنقررل املررواد اعنشرر ايية  رر  املع،ررأة أو املع،ررأة  ته، 
فيهرا كتلرة يف و ريلة نقرل ع فتجراوز  مبوج  اع رتادام احلصر)ة ته،0-7-0-6-5

 غ.و. 15النويدات اعنش ايية 
 فعدل ةاية الفق)ة ليص،ت نصها كما يلي: 7-4-8-5-1

  ع  كا ا توفيمل الش)وط التالية: وع يسمت بإ"ادة ا تادامها و... 
 ؛0-4-9-4-1ع يتجاوز احلدود املةكوية يف  الثابملكان التلوث     ،أت 

 5كرررررران مسررررررتوى اإل ررررررعاع النرررررراجم "ررررررع التلرررررروث الثابررررررمل أقررررررل مرررررررع  ، ت 
 .و.ميك)و يف)ت/ ا"ة "لت الس ت
    


