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 التومياع  
 كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"  يف اجلمنة األوىل، يسععاض عن 1التقرة 
  "Amend.1"و عبارة درج، ت"ST/SG/AC.10/11/Rev.6" الرمز اعد 8التقرة 
 ال ينطبب يف اجلمنة األوىل،  66التقرة 
يف اجلمنةةةةةةةةة األوىل، يسةةةةةةةةععاض عةةةةةةةةن عبةةةةةةةةارة "املخةةةةةةةةاطر الكامنةةةةةةةةة" اكنمةةةةةةةةة  60التقرة 

  ويف اجلمنة الثانية، ُيسععاض عن كنمة "خماطر" اكنمة "خطر"  "األخطار" 

 1-1الفصل   
  "Amend.1"و عبارة درج"، تST/SG/AC.10/11/Rev.6" الرمز ، اعد6املالحظة  يف

 2-1الفصل   
، يسةةةةةععاض عةةةةةن عبةةةةةارة "املنع ةةةةةان الغذا يةةةةةةة "املةةةةةواد اييوانيةةةةةة"عريةةةةةف ت يف 6-0-6

 اييوانية" اعبارة "املنع ان الغذا ية أو األعالف املشعقة من اييوانان" 
، يسةةةةةععاض عةةةةةةن كنمةةةةةة "السادسةةةةةةة" اكنمةةةةةةة "GHS"عريةةةةةف املخعحةةةةةةر ت يف 6-0-6

  "ST/SG/AC.10/30/Rev.7"االرمز  "ST/SG/AC.10/30/Rev.6""السااعة" وعن الرمز 
 ECE/TRANS/242"، يسةععاض عةن عبةارة 6، اياشية "السوا ل" تعريفيف  6-0-6

   ("E.16.VIII.I)رقم املبيعان  ECE/TRANS/257"اعبارة  ("E.14.VIII.I)رقم املبيعان 
 "ST/SG/AC.10/11/Rev.6""، اعةةد الرمةةز "دليةةل االخعبةةاران واملعةةايرتعريةةف  يف 6-0-6

  "Amend.1تدرج عبارة "و

 3-1الفصل   
  ال ينطبب الععديل (‘6‘) 6-6-0

 4-1الفصل   
 يسععاض عن عبارة "املخاطر اإلضافية" اعبارة "األخطار اإلضافية"  6-1-6-6-5
 يف هناية التقرة، تضاف املالحظة العالية: 6-1-6-0-6
جيوز لنسنطان املخعحة، إضافة إىل أحكام األمن الةواردة يف هةذه الال  ةة،  :م حظة"

أن تنتذ أحكاماً أمنية أخرى ألسباب خالف سةالمة البضةا ا ارطةرة أثنةان النقةل  ولكةي ال تةعم 
إعاقةةةة النقةةةل الةةةدو  واملععةةةدد الوسةةةا أ اواسةةةطة عالمةةةان أمةةةن املعت ةةةران املخعنتةةةة، يو ةةة  اةةة ن 

ن معسةقاً مةا معيةار منسةب دوليةاً )مثةل توجيةة متوضةية االوةاد األورو  يكون نسب هةذه العالمةا
   "(EC/2008/43رقم 
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 5-1الفصل   
 ال ينطبب الععديل  6-5-6-6
  ال ينطبب الععديل 6-5-6-0

 عن عبارة "املخاطر اإلضافية" اعبارة "األخطار اإلضافية"   يسععاض 0-5-6، 6الشكل 
 ينطبب  ال 6-5-5-6

 0-2الفصل   
 الترعية الثانية، يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"  النقطةيف  0-2-2-0
  ينطببال  0-2-6-6
  ينطببال  0-2-6-1
 األخرة، يسععاض عن كنمة "خماطرها" اكنمة "أخطارها"  اجلمنةيف هناية  0-2-6-5
 األخرة، يسععاض عن كنمة "خماطر" اكنمة "أخطار"  اجلمنةيف هناية  0-2-6-1
 ال ينطبب  0-2-0-6
 ، يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار" )مرتان( الثانيةيف التقرة  0-2-0-0
 ال ينطبب  )ج( 0-2-0-5
 يف هناية التقرة، يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"  0-2-0-9
األوىل، تضاف عبارة "أو لعحنيف البضا ا اليت وعوي عنة  يف هناية اجلمنة  0-2-6-6

 6563اضةةةا ا خطةةةرة ةةةةر حنةةةددة عنةةة   ةةةو بخةةةر وةةةت البنةةةد املناسةةة  )رقمةةةا األمةةةم املع ةةةدة 
" اكنمةة والثالثةة، يسةععاض عةن كنمةة "خمةاطر("  ويف اجلمنعني الثانية 5-2-0، انظر 6581و

 "أخطار" )مخس مران( 
 يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة األخطار" ، األوىليف اجلمنة  0-2-6-0
 :6-1-2-0الترعية اجلديدة العالية  التقرةتضاف  0-2-1

 عيناع المواد النلطة ألغراض االختبار 2-0-4-3"  
جيةةوز نقةةةل عينةةان املةةةواد العضةةةوية الةةيت ومةةةل ةموعةةان و يتيةةةة مدرجةةةة يف  0-2-1-6-6

( لةةةةدليل االخعبةةةةاران التةةةةرز)إجةةةةرانان  1مةةةةن العةةةةذييل  6-1و ألةةةةف أو/ 6-1اجلةةةةدولني ألةةةةف 
)مةةادة  ةةنبة ةاتيةةة العتاعةةل مةةن النةةوع جةةيم( أو رقةةم  6001واملعةةاير وةةت رقةةم األمةةم املع ةةدة 

)مةةةادة سةةةا نة ةاتيةةةة العتاعةةةل مةةةن النةةةوع جةةةيم(، حسةةة  االقعضةةةان، مةةةن  6006األمةةةم املع ةةةدة 
 شريطة أن: 6-1الشعبة 
 ال وعوي العينان عن  أي مما يني: )أ( 

 معت ران معروفة؛ 
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 أو مواد تبدي بثاراً انت ارية عند اخعبارها؛ 
 حةةةةةنا إلحةةةةةداي تةةةةة ثر عمنةةةةةي مماثةةةةةل لالنت ةةةةةار أو ألةةةةةةراض أو مركبةةةةةان ت

 ؛األلعاب النارية
  ؛السال ف اال طناعية لنمعت ران املععمدةأو مكونان مؤلتة من 

ةةدة العضةةوية يف حالةةة خمةةاليأ أو  )ب(  مركبةةان أو أمةةالو املةةواد يكةةون تركيةةز املةةادة املؤكسع
دة العضوية من الشعبة   ما مادة )مواد( عضوية، كما يني: 6-5املؤكسع

  خطةةر  ‘1‘يف املا ةةة، إةا عينةةت ةموعةةة الععب ةةة  65انسةةبة وزنيةةة أقةةل مةةن(
 ؛ أو)خطر معوسأ(‘ 2‘ضعيف( أو 

  خطةةر ‘ 3‘يف املا ةةة، إةا عينةةت ةموعةةة الععب ةةة  62انسةةبة وزنيةةة أقةةل مةةن(
 ضعيف(؛

 البيانان املعاحة ال تسمح اوضا تحنيف أدق ؛ تكونك  )ج( 
 معب ة ما اضا ا أخرى؛ العينةال تكون  )د( 
 PP95أو  PP94وحكم الععب ة ارةا   P520تكون العينة معب ة وفقاً لعوجية الععب ة  )ه( 

 ، حس  االقعضان "1-4-1-4الوارد يف التقرة 
 اجلديد العا : 5-0-2القسم  يضاف 2-0-5

 نقل الس ع التي تحتوي ع ط بضائع خطرة غير محالدة ع ط نحو آخر 2-0-5"  
يف حالةةة السةةنا الةةيت لةةيس مسةةا اسةةم راةةي مسةةعخدم يف النقةةل وال وعةةوي إال  :م حظة

أ مةةةن قا مةةةةة 3وااةةةددة يف العمةةةود  ةعنةةة  الكميةةةان ااةةةدودة املسةةةةموو  ةةةا مةةةن البضةةةا ا ارطةةةةر 
  6-6من التحل  626وايكم ارا   6616البضا ا ارطرة، انظر رقم األمم املع دة 

جيوز نقل السةنا الةيت وعةوي عنة  اضةا ا خطةرة كمةا تةنك عنة  ةلة  هةذه  0-2-5-6
هةةا أو الال  ةةة وةةت االسةةم الراةةي املسةةعخدم يف النقةةل يف حالةةة البضةةا ا ارطةةرة الةةيت وعةةوي عني

وفقةةاً مسةةذا القسةةم  وألةةةراض هةةذا القسةةةم، تعةةل كنمةةة "سةةنعة" بلةةة أو جهةةاز أو أي أداة أخةةةرى 
وعوي عن  واحدة أو أكثر من البضةا ا ارطةرة )أو فضةال ا( وتععةرب عنحةراً أساسةياً مةن عنا ةر 

 من السنا السنعة، ضرورياً الشعغامسا وال ميكن إزالعة ألةراض النقل  وال تععرب العبوة الداخنية 
هةةذه السةةنا ااإلضةةافة إىل ةلةة  عنةة  اطاريةةان  وتععةةرب اطاريةةان  وعةةويقةةد  0-2-5-0

يف  النيثيةةوم الةةيت هةةي جةةزن ال يع ةةزأ مةةن السةةنعة نوعةةاً أثبةةت اسةةعيتانه ملعطنبةةان االخعبةةار الةةواردة
 ، ما مل تنك هةذه الال  ةةدليل االخعباران واملعايرالثالث من من اجلزن  6-68القسم الترعي 

عنةة  خةةالف ةلةة  )مةةثاًل يف حالةةة سةةنا النمةةاةج األوليةةة قبةةل اإلنعةةاج الةةيت وعةةوي عنةة  اطاريةةان 
 ( 622النيثيوم أو يف حالة دورة اإلنعاج الحغرة، اليت ال يزيد فيها عدد السنا عن  

ال ينطبةةةةب هةةةةذا القسةةةةم عنةةةة  سةةةةنا  يةةةةرد مسةةةةا االتعةةةةل أكثةةةةر مةةةةن اسةةةةم راةةةةي  0-2-5-6
  0-6البضا ا ارطرة الوارد ة يف التحل  مسعخدم يف النقل يف قا مة
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 0-1مةن الشةعبة  6ال ينطبب هةذا القسةم عنة  اضةا ا خطةرة مدرجةة يف الرتبةة  0-2-5-1
 أو املواد املشعة املعب ة يف سنا  3أو الرتبة 

تحةةنف السةةنا الةةيت وعةةوي عنةة  اضةةا ا خطةةرة يف الرتبةةة أو الشةةعبة املال مةةة  0-2-5-5
 6-6-2-0الةوارد يف التقةرة  األخطةار مةة ااسةعخدام جةدول أسةبقية اليت وةددها األخطةار القا

لكل من البضا ا ارطرة املوجودة يف السنعة  وإةا احعون السنعة عنة  اضةا ا خطةرة محةنتة يف 
 ، تععرب مجيا البضا ا األخرى املوجودة يف السنعة ا هنا متثل خطراً أكرب 9الرتبة 
لنخطةةةر األو  الةةةذي تسةةةببة اضةةةا ا خطةةةرة تكةةةون األخطةةةار اإلضةةةافية ممثنةةةة  0-2-5-1

مةةةن قا مةةةة البضةةةا ا  1 العمةةةودأخةةةرى معبةةةاة يف السةةةنعة أو تكةةةون األخطةةةار اإلضةةةافية ااةةةددة يف 
ارطةةةرة عنةةةدما يكةةةون واحةةةد مةةةن البضةةةا ا ارطةةةرة فقةةةأ موجةةةوداً يف السةةةنعة  وإةا كانةةةت السةةةنعة 

فيمةةا اينهةةا تتةةاعاًل خطةةراً  وعةةوي عنةة  عةةدة اضةةا ا خطةةرة وكانةةت هةةذه البضةةا ا ميكةةن أن تعتاعةةل
 ( "1-6-6-1أثنان النقل، تعب  كل من هذه البضا ا ارطرة احورة منتحنة )انظر 

 1-2الفصل   
 اعد العنوان  1عن  املالحظة  الععديلال ينطبب 
 ال ينطبب  6-6-0الشكل 

 ال ينطبب  )أ( 0-6-6-6
 ال ينطبب   )ج( 0-6-6-6
 عن كنمة "خماطر" اكنمة "خطر"  االسععاضة )أ( 0-6-6-1
 ، ال ينطبب املالحظةيف  )و( 0-6-6-1
اعبةةارة  "املخةاطر املمكنةةة الةةيت تةةرتبأ"ارة التقةةرة، االسععاضةةة عةةن عبةة هنايةةيف  0-6-0-6

 "ارطر املمكن الذي يرتبأ" 
 األول من اجلدول، ةموعة العوافب "الم"، ال ينطبب  العموديف  0-6-0-6-6
  طببينال  0-6-0-6-0
 يف املالحظة، ال ينطبب  )ج( 0-6-6-6-0
 عن عبارة "شعبة املخاطر" اعبارة "شعبة ارطر"  االسععاضة  0-6-6-0-6
 ال ينطبب  0-6-6-6-6
 ُيسععاض عن عبارة "شع  املخاطر" اعبارة "شع  ارطر"  0-6-6-1
 ُيسععاض عبارة "شعبة املخاطر" اعبارة "شعبة ارطر" )مرتني(  0-6-6-1-6
 ُيسععاض عبارة "شعبة املخاطر" اعبارة "شعبة ارطر"  0-6-6-1-0
 ُيسععاض كنمة "املخاطر" اكنمة "ارطر"  0-6-6-5
 األوىل عن كنمة "املخاطر" اكنمة "ارطر"  اجلمنةُيسععاض يف  0-6-6-5-6
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تعطةي نعي ةةة إجياايةةة عنةد اخعبارهةةا يف اخعبةةار املكةةون يسةععاض عةةن عبةةارة ")أ( 0-6-6-5-6
عنةة  مكةةون  وعةةوي" اعبةةارة "دليةةل االخعبةةاران واملعةةايرمةةن  3الةةوارد يف العةةذييل  (HSL)الومضةي 

 (" 5-5-6-6-0يف التقرة  0ومضي )انظر املالحظة 
  0ُيسععاض كنمة "املخاطر" اكنمة "ارطر" يف املالحظة  0-6-6-5-0
 عاض كنمة "املخاطر" اكنمة "ارطر" )مرتني( ُيسع 0-6-6-5-6
 كما يني:  ليحبح 0يعدل نك املالحظة  0-6-6-5-5
مةةواد ناريةةة يف شةةكل  إىل اجلةةدول هةةذا يف" الومضةةي املكةةون" عبةةارة تشةةر :2م حظة ال"

 الةيت تسةعخدم يف الشةالالن الناريةة ة حسبما تظهر يف األلعاب الناريةمس وق أو كوحدان ناري
 :افعة، إال إةادة معت رة أو حشوة ت ثر  ويت أو تسعخدم ك شو نعاج إل أو

منةةي ثانيةةة لكةةل نحةةف  1ثبةةت أن الوقةةت املسةةعغرق لزيةةادة الضةةغأ يع ةةاوز  )أ( 
دليل االخعباران  من 3الوارد يف العذييل  (HSL)النارية يف اخعبار املكون الومضي  املادةةرام من 
 ؛ أوواملعاير

الةوارد يف  USسنبية يف اخعبةار املكةون الومضةي "-نعي ة " أعطت املاد النارية )ب( 
 " من دليل االخعباران واملعاير 3العذييل 

يف اجلةةةةةدول، يعةةةةةدل البنةةةةةد "شةةةةةالل نةةةةةاري" ليحةةةةةبح كمةةةةةا ينةةةةةي: االنسةةةةةبة  0-6-6-5-5
 وعةوي عنة  مكةونزاي، يعدل البند وت "املوا تان" ليحبح نحة كما ينةي:  6-6 لنعحنيف
النسةبة ا)أ(("  و  6-5-6-6-0)انظةر  1عةة االخعبةاران نعةا   ةمو  اغة  النظةر عةنومضي 

" ليحةةبح نحةةة كمةةا ينةةي: "ال  عةةوي عنةة  املوا ةةتانزاي، يعةةدل البنةةد وةةت " 6-6لنعحةةنيف 
 مكون ومضي" 

 " ألعاب نارية ومبعكران معدنية ارطرال ينطبب الععديل عن  اند " 0-6-6-5-5
 عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار" يف اجلمنة األخرة، يسععاض  0-6-6-1-6
 ، ال ينطبب 0يف املالحظة  0-6-6-1-1
 ُيسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "ارطر"  )و( 0-6-6-3-1

 2-2الفصل   
 ال ينطبب  0-0-0-6
 يف اجلمنة األوىل، ال ينطبب  )ج( 0-0-0-6
 ال ينطبب  ‘6‘)ج( 0-0-0-6
 ة "أخطار" ُيسععاض عن كنمة "خماطر" اكنم 0-0-0-0
 ال ينطبب  )ج( 0-0-6
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 3-2الفصل   
 يسععاض عن كنمة "خماطر" اكنمة "أخطار"  0-6-0-6
 "املخاطر" اكنمة "األخطار"  كنمةيسععاض عن   0-6-0-6-6
 " اكنمة "األخطار" )ثالي مران( املخاطريسععاض عن كنمة " 0-6-0-6-0

 4-2الفصل   
" اعبةةارة مبخةةاطر إضةةافية زا ةةدةيسةةععاض عةةن عبةةارة "، 6، املالحظةةة سةةعهالليةيف املالحظةةان اال

 " ةزا د ةر إضافياخط ا"
 األخطةةةار" اعبةةةارة "ضةةةافيةاإلخةةةاطر يف هنايةةةة التقةةةرة، يسةةةععاض عةةةن عبةةةارة "امل 0-1-0-6-0-0
 " ةضافياإل
ة يكون نحها كما يني: "وميكن د، تضاف مجنة جدياألوىليف هناية التقرة  0-1-0-6-0-6

ويف توجيةةةةةة  0-1-6-1الةةةةةوارد يف  IBC520أيضةةةةةاً نقةةةةةل الرتكيبةةةةةان املدرجةةةةةة يف توجيةةةةةة الععب ةةةةةة 
 8وهةةةةي معبةةةة ة وفقةةةةاً لطريقةةةةة الععب ةةةةة ق ع  1-0-5-0-1الةةةةوارد يف  T23الحةةةةهاري  النقالةةةةة 

ودرجة حةرارة ، ما نتس درجة حرارة الضبأ 6-1-6-1الوارد يف  P250ارا ة اعوجية الععب ة 
 ، حس  االقعضان " الطوارئ

 يف اجلدول، يدرج اند جديد يكون نحة كما يني: 0-1-0-6-0-6

 املادة الذاتية العتاعل
 الرتكيز

 طريقة الععب ة (يف املا ة )
درجة حرارة 

 )س(الضبأ 
درجة حرارة 
 )س(الطوارئ 

رقم األمم 
 مالحظان املع دة النوعي

])سيانوفينيل مثينني( -ع مح  التستوروتيو ي ،
 ثنا ي أثيل أسرت-بزانيل[ ع،ع

80-96 
 (Z)إيسومر 

 (62) 6003   8ق ع 

 إىل 6-5-6-3، يسةةةةععاض عةةةةن عبةةةةارة "6اعةةةةد اجلةةةةدول، يف املالحظةةةةة  0-1-0-6-0-6
 " 1-6-5-6-3إىل  6-5-6-3" اعبارة "3-6-5-6-6-6
 ، ال ينطبب 0اعد اجلدول، يف املالحظة  0-1-0-6-0-6
 ( يكون نحها كما يني:62اعد اجلدول، تضاف مالحظة جديدة ) 0-1-0-6-0-6
اوتةةةانول ضةةةمن حةةةدود تركيةةةز اإليسةةةةومر -ينطبةةةب هةةةذا البنةةةد عنةةة  املخنةةةو  العقةةةةل يف ن (62")

(Z) "  
 يف اجلمنة األوىل، ال ينطبب  )ب( 0-1-0-6-6-0
 يف اجلمنة األوىل، ال ينطبب  )ج( 0-1-0-6-6-0
-5-6-3" اةةةةالرتقيم "6-6-5-6-3نهايةةةة، يسةةةععاض عةةةةن الرتقةةةيم "يف ال 0-1-0-6-5-1
6 " 
 املالحظة العالية يف النهاية: تضاف 0-1-0-5-0
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ختضةةا املةةواد الةةيت تسةةعويف معةةاير املةةواد املسةةببة لنعمةةاثر وأيضةةاً معةةاير اإلدراج  :م حظة"
  "6-6الوارد يف التحل  681الشرتطان ايكم ارا   8إىل  6يف الرت  من 

 الععديل  ينطببال   )أ( 0-1-6-6-6

 5-2الفصل   
، ويسةةةةععاض عةةةةن كنمةةةةة "خمةةةةاطر" 6-6-0-5-0لعحةةةةبح  ترقيمهةةةةايعةةةةاد  0-5-0-6-0

 اكنمة "أخطار" 
 نحها كما يني: يكون 0-6-0-5-0تدرج فقرة جديدة 

 األمونيةةةةوم األاةةةةدة القا مةةةةة عنةةةة  أسةةةةاس نةةةةرتان اسةةةةعثنا يةتحةةةةنف احةةةةورة  0-5-0-6-0"
  "69، اجلزن الثالث، القسم دليل االخعباران واملعايروفقاً لإلجران اادد يف  الحن 

 يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار" ، الثانيةيف اجلمنة  0-5-6-0-6
، العمةةةود األخةةةر، يسةةةععاض عةةةن كنمةةةة "خمةةةاطر" اكنمةةةة اجلةةةدوليف رأسةةةية  0-5-6-0-1

 "أخطار" 
 لن دول، ال ينطبب  03و 68و 66و 6 املالحظانيف  0-5-6-0-1
يف هناية التقرة األوىل، تضاف مجنة جديدة يكون نحةها كمةا ينةي: "وميكةن  0-5-6-0-1

ويف توجيةةةةةة  0-1-6-1الةةةةةوارد يف  IBC520أيضةةةةةاً نقةةةةةل الرتكيبةةةةةان املدرجةةةةةة يف توجيةةةةةة الععب ةةةةةة 
 8عب ةةةةة ق ع وهةةةةي معبةةةة ة وفقةةةةاً لطريقةةةةة الع 1-0-5-0-1الةةةةوارد يف  T23الحةةةةهاري  النقالةةةةة 

، ما نتس درجة حرارة الضبأ ودرجة حةرارة 6-1-6-1الوارد يف  P250الععب ة  اعوجيةارا ة 
 الطوارئ، حس  االقعضان " 

 ، تدرج البنود اجلديدة العالية:اجلدوليف  0-5-6-0-1
 (66) (62) (9) (8) (3) (1) (5) (1) (6) (0) األكسيد التوقي العضوي

)ثاات   10 أيسواوتريلفوق أكسيد ثنا ي 
 مشعت يف املان(

  6669 62- 02- 8ق ع     

فوق أكسةي ثاين كراونةان ثنا ةي 
 اوتيةل سيكنوهكسيل ثالثي( -1)

 10 ( يف
 (شكل ع ينة

  6661 12 65 3ق ع     

  6629   8ق ع     68   10 فنيل إثيل-6فوق أكسيد ما ي 

 ينطبب يف اجلمنة األوىل، ال  )ب( 0-5-6-6-0
 ال ينطبب  )ج( 0-5-6-6-0

 6-2الفصل   
 ال ينطبب الععديل   0-1-0-0-6
 ال ينطبب  )أ( و)ب( و)ج( 0-1-0-0-6



ST/SG/AC.10/44/Add.1 

 

9 GE.17-02431 

 يف اجلمنة الثانية، يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"  0-1-0-1-6
 يسععاض عن كنمة "خماطر" اكنمة "أخطار"  0-1-0-1-6
"، اعةد عينةان املرضة  هةي، يسةععاض عةن عبةارة املرض نان عي  يف تعريف " 0-1-6-6-1

 "مواد اشرية وحيوانية، م خوةة" اكنمة "تن  امل خوةة" 
 " حنذوف  0-1-6-1-0وذف التقرة القا مة وتضاف عبارة " 0-1-6-1-0

 8-2لفصل ا  
 ليحبح كما يني: 8 التحليعدل 

 8-2الفصل "  
 الةالمواد األك   – 8الرتبة   
 وأحكام عامةتعريف  2-8-1  

، أو ال يةةةةزول لن نةةةةد ضةةةةرراً مةةةةواد تسةةةةب  اتعنهةةةةا الكيميةةةةا ي  الةةةةةاملةةةةواد األك   0-8-6-6
االغةةةاً أو حةةةا تةةةدمراً لنبضةةةا ا األخةةةرى املنقولةةةة أو ملركبةةةان ماديةةةاً ضةةةرراً  يف حالةةةة تسةةةر  ا تسةةةب 
  النقل
العامةةةة يف يف حالةةةة املةةةواد واملخةةةاليأ األك الةةةة لن نةةةد، تةةةرد أحكةةةام العحةةةنيف  0-8-6-0

ضةةرر ال يةةزول لن نةةد، ووديةةداً حةةدوي   ةةر   ويشةةر تلكةةل اجلنةةد إىل حةةدوي 0-8-0القسةةم 
   اهر عرب البشرة وداخل األدمة اعد الععرض ملادة أو خمنو  

الةيت يُععةرب و واملةواد الحةنبة الةيت ميكةن أن تحةبح سةا نة أثنةان نقنهةا،  والسوا ل 0-8-6-6
ني  مةةا ةلةة  دراسةةعها يف هةةذا الحةةدد مةةن حيةةث قةةدر ا عنةة  يععةة ، نةةدنل لكالً أهنةةا ال تسةةب  تةة

  ‘0‘)ج( 6-6-8-0إحداي تلكل يف سطوو معدنية معي نة وفقاً لنمعاير املبينة يف 
 أحكام التصنيف العامة 2-8-2  

ا  ةةر و خطيف ةموعةان الععب ةة الةةثالي تبعةاً لدرجةة  8الرتبةةة  اليأتنةدرج مةواد وخمة 0-8-0-6
 :يف النقل

 الشديدة ارطورة؛ خاليأاملواد وامل :‘6‘ ةموعة الععب ة )أ( 
 ؛ةمعوسط ةر و اليت تنطوي عن  خط خاليأاملواد وامل ‘:0‘ةموعة الععب ة  )ب( 
  ةض ين ةر و اليت تنطوي عن  خط خاليأاملواد وامل :‘6‘ةموعة الععب ة  )ج( 

يف  0-6املةةواد الةةواردة يف قا مةةة البضةةا ا ارطةةرة املبينةةة يف التحةةل  أدرجةةت 0-8-0-0
عنةةةة  أسةةةةاس ارةةةةربة املكعسةةةةبة مةةةةا مراعةةةةاة عوامةةةةل إضةةةةافية مثةةةةل  8ةموعةةةةان الععب ةةةةة يف الرتبةةةةة 

مةا املةان )مبةا يف ةلة  تكةوين منع ةان  العتاعةلدرجةة و ( 1-0-8-0االسعنشةاق )انظةر  طراخم
 ا الل خطرة(  
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تبعةةاً لطةةول مةةدة يف ةموعةةان الععب ةةة  اجلديةةدةواملخةةاليأ املةةواد  جإدرا وميكةةن  0-8-0-6
  6-8-0وفقةاً لنمعةاير املبينةة يف  يزول لنسي  اجلند السةنيمضرر ال العالمس الالزمة إلحداي 

  1-8-0النسبة لنمخاليأ اسعخدام املعاير املبينة يف اوكإجران اديل، جيوز 
وتكةةون  8الةةذي يسةةعويف معةةاير الرتبةةة  خنةةو ملاملةةادة أو ا 8تنةةدرج يف الرتبةةة  0-8-0-1

عةةةن طريةةةب ، لكةةةن ايعةةةة ‘6‘يف نطةةةاق ةموعةةةة الععب ةةةة  (LC50)ايةةةة اسعنشةةةاق أةربتةةةة أو رةاةه 
 مالحظةةأو أقل )انظةر  ‘6‘تكون يف نطاق ةموعة الععب ة  اجلندالعالمس ما أو  التماالاعالع ا
 ( 6-1-0-0-1-0التقرة 

 التعبئة ل مواد والمخاليطتعيي  مجموعاع  2-8-3  
تععةةةرب البيانةةةان املوجةةةودة عةةةن اإلنسةةةان واييوانةةةان مبةةةا يف ةلةةة  املعنومةةةان عةةةن  0-8-6-6

 الععرض املترد أو املعكرر خأ العقييم األول ألهنا توفر معنومان تعحل مباشرة االع ثران عن  اجلند 
البشةرية عة  ارةربة ترا ،6-0-8-0ععب ةة وفقةاً لنتقةرة اللدى تعيني ةموعةة  0-8-6-0

يسعند العحنيف  خربة اشرية،املسعمدة من حاالن تعر ض اإلنسان عرضاً  ويف حالة عدم وجود 
165أو املبةةةةةدأ  (1)121إىل البيانةةةةان الةةةةةيت ل ايحةةةةةول عنيهةةةةةا مةةةةن الع ةةةةةارب وفقةةةةةاً لنمبةةةةةدأ 

(2) 
منظمةةةة الععةةاون والعنميةةة يف امليةةدان االقعحةةادي  وميكةةن اععبةةار خعبةةاران املبةةادئ العوجيهيةةةة ال مةةن

وفقةةةاً لنمبةةةدأ  أو املخنةةةو  الةةةذي مل  ةةةدد عنةةة  أنةةةة أكةةةال أكالةةةة الةةةيت مل وةةةدد عنةةة  أهنةةةااملةةةادة 
162
166أو املبةدأ  (3)

مةن املبةادئ العوجيهيةة الخعبةاران منظمةة الععةاون والعنميةة يف امليةةدان  (4)
مزيةد  ألةةراض هةذه الال  ةة اةدون إجةران لن ندأو خمنو  ةر أكال ة مادة ةر أكال االقعحادي

  من االخعباران
)انظةةةةر  يةةةةعم تعيةةةةني ةموعةةةةان تعب ةةةةة لنمةةةةواد األكالةةةةة وفقةةةةاً لنمعةةةةاير العاليةةةةة 0-8-6-6

 :(1-6-8-0 اجلدول
لنسةي  ضرراً ال يةزول  ، تُعني  لنمواد اليت تسب ‘6‘ةموعة الععب ة  )أ(

دقيقةةة تبةةدأ اعةةد الععةةر ض  12إىل  تحةةلرتة مالحظةةة اجلنةةد السةةنيم خةةالل فةة
 ملدة ثالي دقا ب أو أقل؛

لنسةي  ال يةزول  ضرراً  تُعني  لنمواد اليت تسب ، ‘0‘ةموعة الععب ة  )ب(
يوماً تبدأ اعد الععةر ض ملةدة  61إىل  تحلاجلند السنيم خالل فرتة مالحظة 

 دقيقة؛ 12تزيد عن  ثالي دقا ب ولكن ال تع اوز 
 لنمواد: تُعني  ، ‘6‘ةموعة الععب ة  )ج(

__________ 

(1) OECD Guidelines for testing chemicals No 404 "Acute Dermal irritation/Corrosion" 2002  

(2) OECD Guideline for the testing of chemicals No. 435 "In Vitro Membrane Barrier Test Method for 

Skin Corrosion" 2006  

(3) OECD Guideline for the testing of chemicals No. 430 "In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous 

Electrical Resistance Test (TER)" 2004  

(4) OECD Guideline for the testing of chemicals No. 431 "In Vitro Skin Corrosion: Human Skin 

Model Test" 2004  
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لنسةةةي  اجلنةةةد السةةةنيم خةةةالل فةةةرتة ضةةةرراً ال يةةةزول  تسةةةب الةةةيت  '6'
يومةةةةاً تبةةةةدأ اعةةةةد الععةةةةر ض ملةةةةدة تزيةةةةد  61مالحظةةةةة تحةةةةل إىل 

 أوساعان؛  1دقيقة ولكن ال تع اوز  12 عن 
، لنسةي  اجلنةد السةنيمضرراً ال يزول  ال تسب  أهنايععرب اليت  '0'

عن  األسطح التوالةيةةة إما ولكنها تؤدي إىل حدوي تلكل 
مم يف السةنة  1205األلومنيوميةة مبعدل يع اوز األسطح أو 

  عنةةدما ختعةةرب عنةة  كنعةةا املةةادتني س55ºعنةةد درجةةة اخعبةةار 
 S235JR+CRيسعخةةةةةةدم النةةةةةةوع  ،وألةةةةةراض اخعبةةةةةار التةةةةةةوالة

(1.0037 resp. St 37-2)، أو S275J2G3+CR (1.0144 resp. 

St 44-3)، قةةةةةاييسلعوحيةةةةةد امل ةالدوليةةةةة أو معيةةةةةار املنظمةةةةةة 
ISO 3574،  أو نظةام الرتقةيم املوح ةد(UNS) G10200  أو نةوع

اخعبار األلومنيوم يسةعخدم  ، وألةراضSAE 1020أو  ،مشااة
  AZ5GU-T6أو  T6-7075أيٌّ مةةةةن النةةةةةوعني ةيةةةةةر املغن تةةةةةني 
؛ اران واملعةةايردليةةل االخعبةةويةةرد و ةةف الخعبةةار مقبةةول يف 

  63 القسماجلزن الثالث، 
أو  تةةةةةةةةوالةعنةةةةةةةةدما يةةةةةةةةدل اخعبةةةةةةةةار أو  عنةةةةةةةة  ال :م حظررررررررة 

ينةةةةةزم إجةةةةةران  ال ،األلومينيةةةةةوم عنةةةةة  أن املةةةةةادة املخعةةةةةربة أكالةةةةةة
 اخعبار معااعة عن  التنز اآلخر 

 3-3-8-2جالول ي خص المعايير الواردة في  :4-3-8-2الجالول   
 املتعول زمن املالحظة زمن الععرض ةموعة الععب ة

 ن ند السنيم ضرر ال يزول ل ةقيدق 12  دقا ب  6 ‘6‘ةموعة الععب ة 

 ن ند السنيم ال يزول ل ضرر يوماً   61 ساعة  6دقا ب  6>  ‘0‘ةموعة الععب ة 

 ن ند السنيم ال يزول ل ضرر يوماً   61 ساعان  1ساعة  6>  ‘6‘ةموعة الععب ة 

سةةةةةةطح التةةةةةةوالة أو أ إمةةةةةةا تلكةةةةةةلمعةةةةةةدل  - - ‘6‘ةموعة الععب ة 
م يف مة 1205األلومنيةوم يع ةاوز أسطح 

عنةةةةد  س55السةةةةنة عنةةةةد درجةةةةة حةةةةرارة 
 املادتني  كنعاعن    هاخعبار 

 : النهج التالريجيق بالي ة لتعيي  مجموعاع التعبئة ل مخاليطائطر  2-8-4  
 أحكام عامة 2-8-4-1  

ةموعةةةان الععب ةةةة ايحةةةول عنةةة  معنومةةةان  يقعضةةةي تحةةةنيف املخةةةاليأ وتعيةةةني 0-8-1-6-6
تسمح اعطبيب املعاير عن  املخنو  أو اشعقاق هذه املعنومان  ويعخذ الةنه  املععمةد يف العحةنيف 
وتعيةةني ةموعةةان الععب ةةة شةةكالً تةةدرجياً، ويعوقةةف عنةة  كميةةة املعنومةةان املعاحةةة عةةن املخنةةو   ةةد 

أدنةاه  6-1-8-0ويبني الرسم البياين يف الشةكل  ةاتة و/أو عن خماليأ مماثنة و/أو عن مكونا ا 
 ارطو  العامة لنعمنية الواج  اتباعها:
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األكالرررة وتعيررري  مجموعررراع لتصرررنيف المخررراليط  الرجيترررال نهج: الررر1-4-8-2اللررركل   
 التعبئة

ايانان االخعبار معاحة عن 
 املخنو  ككل

6-8-0تطبب معاير  نعم   
تحنيف وتعيني 
 ةموعة الععب ة

 ال
    

ايانان كافية معاحة حول 
خماليأ مشا ة لعقدير 
 أخطار تلكل اجلند

تطبب معاير الراأ يف  نعم
0-8-1-0  

تحنيف وتعيني  
 ةموعة الععب ة

     ال

ايانان تلكل اجلند املعاحة 
 جلميا املكونان

تطبب طريقة ايساب يف  نعم
0-8-1-6  

تحنيف وتعيني  
 ةموعة الععب ة

 مبادئ الربط 2-8-4-2  
وكةان هنةاك  إحداي تلكل لن ندعن  قدرتة حيثما مل خيعرب املخنو  لع ديد  0-8-1-0-6

وتعةةةني  ةموعةةةان املخنةةةو   تحةةةن فايانةةةان كافيةةةة عةةةن مكو ناتةةةة الترديةةةة وعةةةن خمةةةاليأ مماثنةةةة خمعةةةربة 
ويضةمن ةلة  أن تسةعتيد   ملبادئ الراأ العاليةعن   و مال م، تسعخدم هذه البيانان وفقاً الععب ة 

 املخنو   أخطارعمنية العحنيف من البيانان املعوفرة ألقح  حد  ممكن يف تو يف 
ال تسةةعويف إةا تشةةك ل خمنةةو  خمعةةرب اواسةةطة مةةادة ختتيةةف  التخفيررف: )أ(

، وال تةةةؤثر يف ةموعةةةة الععب ةةةة لنمكونةةةان األخةةةرى 8معةةةاير العحةةةنيف يف الرتبةةةة 
الةةةيت ديةةةد املختةةةف يف ةموعةةةة الععب ةةةة ةا ةةةا اجلاملخنةةةو   كةةةن تحةةةنيفعند ةةةذ مي

  ملخنو  األ ني املخعربُ نِّف فيها ا
قةةةد يةةةؤدي ختتيةةةف خمنةةةو  أو مةةةادة يف اعةةة  ايةةةاالن إىل زيةةةادة  م حظرررة:

ارحا ك األكالةة  وإةا كةان األمةر كةذل ، ال ميكةن عند ةذ اسةععمال مبةدأ 
 الراأ هذا 

لدفعةة  تلكةل لن نةدالقدرة عن  إحةداي ععرب ت تصنيف الالفعاع: )ب(
دفعةةة إنعةةاج أخةةرى  قةةدرةمةةن حيةةث اجلةةوهر ل ةإنعةةاج خمعةةربة مةةن خمنةةو  مكاف ةة

ةر خمعربة مةن نتةس املنةع  الع ةاري أنع ةت مةن قبةل نتةس املحةنِّا أو وةت 
القدرة كون تسب  لالععقاد اوجود تغر  مهم ك ن  يوجدإشرافة، شريطة أال 

  وإةا ححةةةل تقةةةد تبةةةد ل لندفعةةةة ةةةةر املخعةةةربةعنةةة  إحةةةداي تلكةةةل لن نةةةد 
 تحنيف جديد  ةل ، يحبح من الضروري إجران

 كةةانإةا  : ‘1‘التعبئررة  تركيررا المخرراليط المصررنفة فرري مجموعررة )ج(
 مركةزاً، ‘6‘لععب ةة ةموعةة امعةاير اإلدراج يف  يسةعويف الةذياملخنو  املخعةرب 

اةةدون  ‘6‘يف ةموعةةة الععب ةةة املخعةةرب األكثةةر تركيةةزاً  املخنةةو  كةةن تحةةنيفمي
 إجران اخعبار إضايف 
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يف حالةة وجةةود ثالثةةة  :واحررالة مجموعررة تعبئررةاالسرتكمال ضررم   )د(
املخنوطةةان ألةةف وكةةان خمةةاليأ )ألةةف واةةان وجةةيم( ةان مكونةةان معشةةا ة، 

لنمةةةواد  ةا ةةةاموعةةةة الععب ةةةة ةيف  يقعةةةانكانةةةا و إىل االخعبةةةار قةةةد خضةةةعا واةةةان 
املخنو  جيم ةر املخعةرب  عةوي عنة  املكونةان ةا ةا كان ، و األكالة لن ند

 معوسطةألف واان ولكن ارتكيزان ان املخنوطاليت  عوي عنيها  8الرتبة من 
ض أن يقةةةةةا تةةةةةرت  يُ عند ةةةةةذ اةةةةةني تنةةةةة  املكونةةةةةان يف املخنةةةةةوطني ألةةةةةف واةةةةةان، 

الةةةيت يقةةةا فيهةةةا ةا ةةةا  ملةةةواد األكالةةةة لن نةةةدا تعب ةةةة ةموعةةةةاملخنةةةو  جةةةيم يف 
 ألف واان  ناملخنوطا

 لدينا ما يني: كانإةا   :جوهرياً المخاليط المتلابهة  )ه(
 (؛جيم + اان( و)اانألف + املخنوطان ) '6'

 ؛وكان تركيز املكو ن اان هو نتسة يف كال املخنوطني '0'
هةو نتسةة )ألف+اةان(  املخنةو ألةف يف وكان تركيز املكةو ن  '6'

 املخنو  )جيم+اان(؛يف تركيز املكون جيم 
اشةةة ن املكةةةونني ألةةةف وجةةةةيم  تلكةةةل اجلنةةةدوكانةةةت ايانةةةان  '1'

معاحةةةةة وتةةةةا معكاف ةةةةان ادرجةةةةة كبةةةةرة، أي أهنمةةةةا يقعةةةةان يف 
يف  نوال يةةةؤث را ةموعةةةة الععب ةةةة لنمةةةواد األكالةةةة لن نةةةد نتةةةس

 ؛لنمكو ن اان القدرة عن  تلكل اجلند
 عنةة  االتعةةل محةةنتاً  )جيم+اةةان( أو )ألف+اةةان(إةا كةةان املخنةةو  

 نتس يف اآلخر املخنو  إدراج ميكن عند ذ ،اخعبار ايانان أساس
  ةموعة الععب ة

 طريقة الحساب القائمة ع ط تصنيف المواد 2-8-4-3  
 مل يكةنو  إحةداي تلكةل لن نةدعنة  قدرتةة لع ديد حيثما مل خيعرب املخنو   0-8-1-6-6

يف  املوجةةودة اآلكالةةة لنمةةوادينظةةر يف ارحةةا ك عةةن خمةةاليأ مماثنةةة، معاحةةة هنةةاك ايانةةان كافيةةة 
  ععيني ةموعة الععب ةول لغرض العحنيف املخنو 

وال يسةةةةمح اعطبيةةةةب طريقةةةةة ايسةةةةاب إال يف حةةةةال عةةةةدم وجةةةةود بثةةةةار   
  ةكونةةةواد الةةةيت تةمةةةوع املةةةتلزريةةةة  عةةةل قةةةدرة املخنةةةو  عنةةة  إحةةةداي العلكةةةل أكثةةةر مةةةن قةةةدرة 

  ‘6‘أو  ‘0‘موعة الععب ة ينطبب هذا العقييد إال إةا أدرج املخنو  يف ة وال
 8عنةةد اسةةعخدام طريقةةة ايسةةاب، تؤخةةذ يف االععبةةار مجيةةا مكونةةان الرتبةةة  0-8-1-6-0

يف املا ةة إةا كانةت هةذه  6يف املا ةة، أو الةيت يقةل تركيزهةا عةن  6املوجودة الةيت يزيةد تركيزهةا عنة  
 املكونان ال تزال مهمة لعحنيف املخنو  كمخنو  أك ال لن ند 

لع ديةةةةةةد مةةةةةةا إةا كةةةةةةان املخنةةةةةةو  الةةةةةةذي  عةةةةةةوي عنةةةةةة  مةةةةةةواد أك الةةةةةةة يععةةةةةةرب  0-8-1-6-6
ةةةااًل وتعيةةةني ةموعةةةة الععب ةةةة، تطبةةةب طريقةةةة ايسةةةاب املبينةةةة  خمنوطةةةاً  الرسةةةم البيةةةاين الةةةوارد يف  يفأك 
  6-1-8-0الشكل 
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اسةم البنةد يف قا مةة البضةا ا  ملادة اعد (SCL)عندما يدرج حد تركيز خا   0-8-1-6-1
  (GCL) حكةةم خةةا ، جيةة  اسةةعخدام هةةذا ايةةد اةةداًل مةةن حةةدود الرتكيةةز النوعيةةة ارطةةرة أو يف

يف املا ةةةةةةةة كخطةةةةةةةوة أوىل لعقيةةةةةةةيم املةةةةةةةواد املدرجةةةةةةةة يف  6ويظهةةةةةةةر ةلةةةةةةة  حيثمةةةةةةةا يسةةةةةةةععمل ايةةةةةةةد 
يف املا ةةةةة لنخطةةةةوان األخةةةةرى عنةةةة  العةةةةوا  يف  5، وحيثمةةةةا يسةةةةععمل ايةةةةد ‘6‘الععب ةةةةة  ةموعةةةةة
  6-1-8-0 الشكل

 ةةيغة اجلمةةا املععنقةةة اكةةل خطةةوة مةةن خطةةوان طريقةةة  تعةةد لمسةةذا الغةةرض،  0-8-1-6-5
ايسةةاب  ويعةةل ةلةة  االسععاضةةة عةةن حةةد الرتكيةةز النةةوعي، عنةةد االقعضةةان،  ةةد الرتكيةةز ارةةا  

وأن الحيغة املعد لة متثل معوسطاً مرج  اً يةدود الرتكيةز املخعنتةة  ،(SCLi) املحن ف لنمادة )املواد(
 واد املخنو :املدرجة ملخعنف م

𝑃𝐺𝑥1

𝐺𝐶𝐿
+

𝑃𝐺𝑥2

𝑆𝐶𝐿2
+ ⋯ + 

𝑃𝐺𝑥𝑖

𝑆𝐶𝐿𝑖
 ≥ 1 

 حيث:
PG xi =  2، 1 املادةتركيز ،    ،i  يف املخنو ، املحن تة يف ةموعة الععب ةx (‘6‘، ‘0‘ 

 (‘6‘ أو
GCL =   النوعي الرتكيزحد 
SCLi =  حد  الرتكيز ارا  املحن ف لنمادةi 

ايةةةدود املبينةةةة يف    ومتثةةةل6 ≤يسةةةعوع معيةةةار ةموعةةةة الععب ةةةة إةا كانةةةت نعي ةةةة ايسةةةاب 
النوعية الواج  اسةعخدامها مةن أجةل العقيةيم يف كةل  الرتكيزحدود  6-1-8-0 الشكل

 خطوة من خطوان طريقة ايساب 
 عن  تطبيب الحيغة الواردة أعاله يف املالحظة العالية  أمثنةعن   االطالعوميكن 

 أمثنة عن  تطبيب الحيغة الواردة أعاله م حظة:
 ‘6‘ةموعةةة الععب ةةة يف املا ةةة مدرجةةة يف  5:  عةةوي املخنةةو  عنةة  مةةادة أك الةةة واحةةدة ارتكيةةز 6املثةةال 

 من دون حد تركيز خا :
5 :‘6‘الععب ة ايساب ةموعة 

5 (𝐺𝐶𝐿)
= 1    6‘الععب ة ، ةموعة 8تدرج يف الرتبة‘: 

 عةوي املخنةو  عنة  ثةالي مةواد أكالةة لن نةد؛ تعميةز اثنعةان منهةا )ألةف واةان(  ةدود : 0املثال 
تركيةةز خا ةةةة؛ أمةةا الثالثةةةة )جةةةيم( فعنطبةةب عنيهةةةا حةةدود الرتكيةةةز النوعيةةةة  وال ضةةرورة ألخةةةذ اةةةاقي 

 املخنو  يف االععبار:

موعةةةةة الععب ةةةةة الةةةةيت ةيف املخنةةةةو  و  Xاملةةةةادة 
 8تدرج فيها يف إطار الرتبة 

ا يف تركيزه
 (٪)املخنو  

حد الرتكيز ارا  
(SCL)  ةموعة
  ‘6‘الععب ة 

حد الرتكيز ارا  
(SCL)  ةموعة
 ‘0‘الععب ة 

حد الرتكيز ارا  
(SCL)  ةموعة
 ‘6‘الععب ة 

 ال يوجد ال يوجد ٪62 6 ‘6‘الععب ة ألف، تدرج يف ةموعة 
 ال يوجد ٪62 ٪02 0 ‘0‘الععب ة اان، تدرج يف ةموعة 
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 62 ‘6‘الععب ة جيم، تدرج يف ةموعة 
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(𝑐𝑜𝑛𝑐 𝐴) 3‘: 6‘ايساب ةموعة الععب ة 

30 (𝑆𝐶𝐿 𝑃𝐺𝐼)
  +  

2 (𝑐𝑜𝑛𝑐 𝐵)  

20 (𝑆𝐶𝐿 𝑃𝐺𝐼)
= 0,2 < 1     

  ‘6‘ةموعة الععب ة  معيار  يسعوف  مل  
(𝑐𝑜𝑛𝑐 𝐴) 3 ‘:0‘ايساب ةموعة الععب ة 

5 (𝐺𝐶𝐿 𝑃𝐺 𝐼𝐼)
  +  

2 (𝑐𝑜𝑛𝑐 𝐵)  

10 (𝑆𝐶𝐿 𝑃𝐺 𝐼𝐼)
= 0,8 < 1     

  ‘0‘ةموعة الععب ة معيار  يسعوف  مل  
(𝑐𝑜𝑛𝑐 𝐴) 3 ‘:6‘ايساب ةموعة الععب ة 

5 (𝐺𝐶𝐿 𝑃𝐺𝐼𝐼𝐼)
  +  

2 (𝑐𝑜𝑛𝑐 𝐵)  

5 (𝐺𝐶𝐿 𝑃𝐺 𝐼𝐼𝐼)
 +  

10 (𝑐𝑜𝑛𝑐 𝐶)  

5 𝐺𝐶𝐿 𝑃𝐺 𝐼𝐼𝐼)
= 3 ≥  1     

  ‘6‘ةموعة الععب ة ، 8، ويدرج املخنو  يف الرتبة ‘6‘ةموعة الععب ة معيار  سعوعي
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 : طريقة الحساب3-4-8-2اللكل   

Mélange contenant des substances de la classe 8

�PGIi   1%

�PGIi   5% �PGIi + �PGIIi   5%

�PGIi + �PGIIi + 

�PGIIIi   5%

Classe 8 non 

applicable

Classe 8, Groupe 

d emballage III

Classe 8, Groupe 

d emballage II

Classe 8, Groupe 

d emballage I

Oui

Oui

Oui Non

Non

Oui

Non

NonOui

 

 
 ال تقبل ل نقلالتي مواد ال 2-8-5  

ةةر املسةةعقرة كيميا يةاً لننقةل مةا مل تعخةذ العةةداار الضةرورية ملنةا إمكانيةة حةةدوي  8ال تقبةل مةواد الرتبةة 
  واالنسبة لنعةداار الوقا يةة الالزمةة ملنةا العمةاثر، انظةر الظروف العادية لننقلونل أو متاثر خطر يف  ل 

ارا ةة لضةمان عةدم  العنايةة  ومسذا الغرض جية  تةوخي 6-6الوارد يف التحل  681ايكم ارا  
 سؤولة عن تعزيز هذه العتاعالن "احعوان األوعية والحهاري  عن  أي مادة م

 9-2الفصل   
 :العا ، يضاف البند اجلديد "بطارياع ال يثيوم"وت عنوان  0-9-0
 يف وحدان نقل شاحنة" ة ركبالنيثيوم م اطارياناطارية من  6561"
خةةةةالل النقةةةةل، ولكةةةةن  خطةةةةراً املةةةةواد أو السةةةةنا األخةةةةرى الةةةةيت تشةةةةكل قبةةةةل " 0-9-0
 "، تدرج الشعبة الترعية اجلديدة العالية:تسعويف تعاريف رتبة أخرى ال

 مونيومنتراع األ "أسمالة  
 أسمالة نتراع األمونيوم 0236
، اجلةزن الثالةةث، دليةةل االخعبةاران واملعةةايروفقةاً لإلجةةران ااةدد يف  أاةةدة نةرتان األمونيةةومتحةنف 
  "69القسم 

 8الرتبة 
 ‘1‘ةموعة الععب ة 

 8الرتبة 
 ‘2‘ةموعة الععب ة 

 8الرتبة 
 ‘3‘ةموعة الععب ة 

 8الرتبة 
 ال تنطبب

 8مواد الرتبة خمنو   عوي عن  

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 ال

 ال

 ال
 

 ال
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املةواد أو السةنا األخةرى ال ينطبب الععديل يف عنوان الشعبة الترعية األخرة ) 0-9-0
(  ووةةت هةةذا العنةةةوان، أخةةرىالةةيت تشةةكل خطةةراً خةةالل النقةةل، ولكةةن ال تسةةةعويف تعةةاريف رتبةةة 

 " ويضاف البند اجلديد العا :أادة نرتان األمونيوم 0236 ذف البند "
 س ع تحتوي ع ط بضائع خطرة متنوعة غير محالدة ع ط نحو آخر.". 6518"
س يف املا ةةة مةةا إضةةافة العبةةارة العاليةةة: "التقةةرة، وةةذف عبةةارة "، يف هنايةةة  0-9-6-1-1-5-6
 " ةر معروفة عن  البي ة املا ية" أخطار)ةان( املخنو  تع لف من مكون )مكونان( ةي  من
 )ز(:قرتان اجلديدتان العاليعان )و( وتضاف الت 0-9-1

النيثيةةةوم األوليةةةة جيةةة  عنةةة  اطاريةةةان النيثيةةةوم، الةةةيت وعةةةوي عنةةة  خاليةةةا فنةةةز  ")و( 
وخاليةةا أيونةةان النيثيةةوم القاانةةة إلعةةادة الشةة ن، والةةيت مل تحةةمم لعشةة ن خارجيةةاً )انظةةر ايكةةم 

 (، أن تسعويف الشرو  العالية:6-6الوارد يف التحل  683ارا  
أن ال تشةة ن خاليةةا أيونةةان النيثيةةوم القاانةةة إلعةةادة الشةة ن إال مةةن  '6'

 ؛خاليا فنز النيثيوم األولية
أن  ةةةول تحةةةميم خاليةةةا أيونةةةان النيثيةةةوم القاانةةةة إلعةةةادة الشةةة ن دون و  '0'

 ؛ش نها الزا د
 ؛وأن تكون البطارية قد اخعربن كبطارية ليثيوم أولية '6'
وأن تكةةون اراليةةا املكونةةة لنبطاريةةة مةةن النةةوع الةةذي أثبةةت اسةةةعيتانه  '1'

زن ، اجلةةةةدليةةةةل االخعبةةةةاران واملعةةةةايرالشةةةةرتاطان االخعبةةةةار الةةةةواردة يف 
  6-68الثالث، القسم الترعي 

يعةةيح محةةن عو اراليةةا أو البطاريةةان واملوزعةةون فيمةةا اعةةد منخةةك االخعبةةاران  )ز( 
، 6-68، اجلةةةةةزن الثالةةةةةث، القسةةةةةم الترعةةةةةي دليةةةةةل االخعبةةةةةاران واملعةةةةةايرعنةةةةة  الن ةةةةةو ااةةةةةدد يف 

  " 5-6-68 التقرة

 1-3الفصل   
 كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار" يف هناية اجلمنة األخرة، يسععاض عن   6-6-6-0
عةدة وعنةد إدراج ةموعةة مةن تعدل اجلمنة األوىل ليحبح نحها كمةا ينةي: " 6-6-0-0

 تتحةةل اينهةةا ،وةةت رقةةم واحةةد مةةن أرقةةام األمةةم املع ةةدةأاةةان رايةةة خمعنتةةة مسةةعخدمة يف النقةةل 
يف  األنسةةة  االسةةةم جيةةة  ةكةةةرعالمةةةان فحةةةل، فإنةةةة  ، أوالعةةةاديايةةةروف "و" أو "أو" اةةةالبنأ 

  "  ووذف اجلمنة الثانية العبوان عالمانمسعند النقل أو 
 " 5-6-3" االرقم "1-6-3يسععاض عن الرقم " )أ( 6-6-0-1
التقةةةةرة الترعيةةةةة )ب( تحةةةةبح التقةةةةرة الترعيةةةةة )ج(  وتضةةةةاف التقةةةةرة الترعيةةةةة  6-6-0-1

 اجلديدة العالية )ب(:
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االسةةم املبةةني يف قا مةةة البضةةا ا  مةةا مل يكةةن مةةدرجاً االتعةةل  ةةروف اةةارزة يف ")ب( 
   "االسم الراي املسعخدم يف النقل ارطرة، تضاف عبارة "ما ضبأ درجة ايرارة" ك زن من

 يف اجلمنة األخرة، ُيسععاض عن كنمة "خماطر" اكنمة "خطر"  6-6-0-8-6-6
عنةةةدما يو ةةةف خمنةةةو  مةةةن تعةةةدل اجلمنةةةة األوىل ليحةةةبح نحةةةها كمةةةا ينةةةي: " 6-6-0-8-6-0
خطةةرة ا حةةد البنةةود املدرجةةة وةةت "  م أ" أو ارطةةرة أو السةةنا الةةيت وعةةوي عنةة  اضةةا ا بضةةا ا ال

يف قا مة البضا ا ارطرة، ال تكون هنةاك ضةرورة لةذكر أكثةر  031"نوعي" ااددة اايكم ارا  
، ااسةةةعثنان املةةةواد أو السةةةنا املخنةةةو  أخطةةةارمةةةن املكةةةونني األساسةةةيني األكثةةةر إسةةةهاماً يف خطةةةر أو 

ويف اجلمنةة  " اراضعة لنمراقبة عندما يكون اإلفحةاو عنهةا حنظةوراً اقةانون وطةل أو ااتتاقيةة دوليةة 
 الثانية  يسععاض عن كنمة "خماطر" اكنمة "أخطار" وعن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار" 

 يضاف املثال اجلديد العا  يف هناية التقرة: 6-6-0-8-6-6
 " (اروليدين) غ م أتحتوي ع ط سوائل لهوبة،  ،س ع 6512رقم األمم املع دة 

 يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار" )مرتان(  )ج( 6-6-6-0
 يسععاض عن عبارة "املخاطر اإلضافية" اعبارة "األخطار اإلضافية"  6-6-6-6

 2-3 الفصل  
، يسةةةععاض عةةةن كنمةةةة "املخةةةاطر" اكنمةةةة "األخطةةةار" 1يف و ةةةف العمةةةود  6-0-6

 كنمة "خماطر" اكنمة "أخطار"   وعن
 قائمة البضائع الخطرة  

 ، يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"  1يف عنوان العمود 
" يف 613، يةةدرج الةةرقم "2186و 681، و2613، و2619يف حالةةة أرقةةام األمةةم املع ةةدة 

  1العمود 
، 6919، و6915، و6951، و6235، و6219، و6266يف حالة أرقام األمم املع دة 

  1" يف العمود 690، يدرج الرقم "6938و 6936و
، 0061، و0236، و6165، و6698، و6681، و6616يف حالة أرقام األمم املع دة 

  62العمود يف  "BK2"، يدرج الرمز 0396، و0063و
  1" يف العمود 096، يضاف الرقم "6915 املع دةيف حالة رقم األمم 

  1"من العمود 681 ذف الرقم " ،0236و 0213يف حالة رقمي األمم املع دة 
" يف العمةةةود 683، يةةةدرج الةةةرقم "6186، و6296، و6292يف حالةةةة أرقةةةام األمةةةم املع ةةةدة 

1  
" مةةن العمةةود 685" و"682" و"660، وةةذف األرقةةام "6611 املع ةةدةيف حالةةة رقةةم األمةةم 

1  
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  1العمود " يف 688يدرج الرقم " ،6636و 6611املع دة  األمميف حالة رقمي 
  1" من العمود 012،  ذف الرقم "6636يف حالة رقم األمم املع دة 

  9العمود إىل  "PP94 PP95"ان يضاف الرمز  ،6001و 6006يف حالة رقمي األمم املع دة 
، تضةاف يف هنايةة االسةم عبةارة "، مثبةت"، ويف 0، العمةود 6620 املع ةدةيف حالة رقةم األمةم 

 " 681يضاف الرقم " 1العمود 
  ويف البنةةد ‘6‘،  ةةذف البنةةد الثةةاين املقااةل ةموعةةة الععب ةةة 6661 املع ةدةيف حالةة رقةةم األمةةم 

   ‘0‘،  ذف الرمز 5املعبقي، العمود 
 العالية: اجلديدةتضاف البنود 

 (66) (62) (9) (8) (ب3) أ(3) (1) (5) (1) (6) (0) (6)

ةةر مواد  نبة اية، مسواةة،  6565
 عضوية،   م ب

1-6 1-6 ‘6‘ 031 2 E5 P002 

IBC99 

   T6  TP33 

مواد  نبة اية، مسواةة، ةةر  6565
 عضوية،   م ب

1-6 1-6 ‘0‘ 031 522 
  

E4 P002 

IBC08 

 B2,B4  T3  TP33 

اطاريةةةةةةةان لبثيةةةةةةةوم مركبةةةةةةةة يف  6561
وحةةةةةةةةةةةدان نقةةةةةةةةةةةل شةةةةةةةةةةةاحنة، 
اطاريان أيونان النيثيةوم أو 

 اطاريان فنز النيثيوم

9    689 2 E0     

سةةةةةنا وعةةةةةوي عنةةةةة  ةةةةةةازان  6563
 مسواة،   م ب

 انظر 0-6
0-2-5-1 

 031 
696 

2 E0 P006 

LP03 

   

سةنا وعةةوي عنة  ةةةازان ةةةر  6568
   م ب ةر اية، مسواة،

 انظر 0-0
0-2-5-1 

 031 
696 

2 E0 P006 

LP03 

   

سةةةةةنا وعةةةةةوي عنةةةةة  ةةةةةةازان  6569
   م ب اية،

 انظر 0-6
0-2-5-1 

 031 
696 

2 E0     

سةةةةةةنا وعةةةةةةوي عنةةةةةة  سةةةةةةوا ل  6512
   م ب مسواة،

 انظر 6
0-2-5-1 

 031 
696 

2 E0 P006 

LP03 

   

مواد  نبة سنا وعوي عن   6516
   م ب  مسواة،

 انظر 1-6
0-2-5-1 

 031 
696 

2 E0 P006 

LP03 

   

سةةةةةةةةنا وعةةةةةةةةوي عنةةةةةةةة  مةةةةةةةةواد  6510
معرضةةةة لالحةةةرتاق العنقةةةا ي، 

   م أ 

 انظر 1-0
0-2-5-1 

 031 
696 

2 E0     

سنا وعوي عن  مواد تطنب  6516
ةةازان مسواةة لةدى تالمسةها 

 ما املان،   م أ 

 انظر 1-6
0-2-5-1 

 031 
696 

2 E0     

سةةةةةةةةنا وعةةةةةةةةوي عنةةةةةةةة  مةةةةةةةةواد  6511
 مؤكسدة،   م ب

 انظر 5-6
0-2-5-1 

 031 
696 

2 E0     

سةةةةنا وعةةةةوي عنةةةة  أكاسةةةةيد  6515
 فوقية عضوية،   م ب

 انظر 5-0
0-2-5-1 

 031 
696 

2 E0     

سنا وعوي عن  مواد اية،  6511
   م ب

 انظر 1-6
0-2-5-1 

 031 
696 

2 E0 P006 

LP03 

   

    E0 P006 2 031  انظر 8سةةةةةةةةنا وعةةةةةةةةوي عنةةةةةةةة  مةةةةةةةةواد  6513
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 LP03 696 1-5-2-0 أكالة،   م ب

سةةةةةنا وعةةةةةوي عنةةةةة  اضةةةةةا ا  6518
 خطرة معنوعة،   م ب

 انظر 9
0-2-5-1 

 031 
696 

2 E0 P006 

LP03 

   

 بجاليالالليل األ  
ثنرائي  -2أكرري ع "عمود "االسم والو ف" من الةدليل األدةدي اةاملواد والسةنا، يف البنةد  يف

  "مثبتتضاف يف هناية االسم عبارة "،  ،"مثيل أمينو أثيل
 تضاف البنود اجلديدة العالية االرتتي  األددي:

 6563 6-0 بسنا وعوي عن  ةازان مسواة،   م 
 6568 0-0 سنا وعوي عن  ةازان ةر مسواة، ةر اية،   م ب

 6569 6-0 سنا وعوي عن  ةازان اية،   م ب
 6512 6 سنا وعوي عن  سوا ل مسواة،   م ب

 6516 6-1 سنا وعوي عن  مواد  نبة مسواة،   م ب
 6510 0-1 سنا وعوي عن  مواد معرضة لالحرتاق العنقا ي،   م ب

 6516 6-1 سنا وعوي عن  مواد تطنب ةازان مسواة لدى تالمسها ما املان،   م ب
 6511 6-5 سنا وعوي عن  مواد مؤكسدة،   م ب

 6515 0-5 سنا وعوي عن  أكاسيد فوقية عضوية،   م ب
 6511 6-1 سنا وعوي عن  مواد اية،   م ب
 6513 8 سنا وعوي عن  مواد أكالة،   م ب

 6518 9 سنا وعوي عن  اضا ا خطرة معنوعة،   م ب
اطاريان لبثيوم مركبة يف وحدان نقل شاحنة، اطاريان أيونان النيثيوم أو اطاريةان 

 فنز النيثيوم

9 6561 

 6565 6-1 مواد  نبة اية، مسواة، ةر عضوية،   م ب

 3-3الفصل   
" اعبةارة "مثةل "اطاريةان ليثيةوم تالتةة"مثةل الثالثة، يسةععاض عةن عبةارة " اجلمنةيف  6-6-6

  "بطارياع ليثيوم بغرض التخ  ص منها""
 الععديل  ينطببال  06ايكم ارا  
 الععديل  ينطببال  16ايكم ارا  
يف الةنك االسةعها ، يسةةععاض عةن كنمةة "املخةةاطر" اكنمةة "األخطةةار"   16ايكم ارا  

 اكنمة "األخطار" ويف التقرة )ه(، يسععاض عن كنمة "املخاطر" 
 عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار"  يسععاض 600ايكم ارا  
 ال ينطبب  666ااكم ارا  
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يف التقةةرة )أ(، ال ينطبةةب  يف التقةةرة )ب(، يسةةععاض عةةن كنمةةة "خمةةاطر"  630ايكم ارا  
 اكنمة "أخطار"  يف التقرة )ج(، يسععاض عن كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار" 

 ال ينطبب  686ايكم ارا  
 " )حنذوف(  681ويضاف: " 681 ذف ايكم ارا  

" اعبةةارة مةةواد مو ةةنةمةةا  الةةعالمسايمايةةة مةةن عةةن عبةةارة " يسةةععاض )د( 688ايكم ارا  
 " كهراا ياً   مواد مو نةما  العالمسايماية من "

لعاليعان: "وعندما توضةا يف هناية التقرة، تضاف اجلمنعان اجلديدتان ا )و( 688ايكم ارا  
 ةةاهرة لنعيةةان أو مسةة نة عنةة   النيثيةةومالطةةرود يف عبةةوة شةةامنة، جيةة  أن تكةةون عالمةةة اطاريةةان 

" شةامنة عبةوة" عبارة عالمة وملالسطح ارارجي لنعبوة الشامنة وأن توضا عن  العبوة الشامنة 
"OVERPACK" "وجيةةةةةة  أن ال يقةةةةةةل ارتتةةةةةةاع أحةةةةةةرف كنمةةةةةةة "عبةةةةةةوة شةةةةةةامنة  "OVERPACK" 

 مم؛ 60 عن
 اجلديدة العالية: 0  وتضاف املالحظة 6املالحظة  تحبحاملالحظة ايالية 

تععةةةرب الطةةةرود الةةةيت وعةةةوي عنةةة  اطاريةةةان النيثيةةةوم املعبةةة ة وفقةةةاً ألحكةةةام اجلةةةزن  :2الم حظة "
 الحةةادرة الععنيمةةان التنيةةةاةةان مةةن  6، القسةةم 918أو  915، توجيةةة الععب ةةة 66الرااةةا، التحةةل 
-2-5الةيت ومةل العالمةة كمةا هةو مبةني يف  لننقل اآلمن لنبضةا ا ارطةرة اطريةب اجلةو عن اإليكاو

 قةةد، ألةةف 9، النمةةوةج رقةةم 2-2-2-2-5)عالمةةة اطاريةةان النيثيةةوم( والعالمةةة املبينةةة يف  1-9
 هذا ايكم ارا "  أحكام اسعوفت

الثانية، تضاف اجلمنةة العاليةة:  يف هناية التقرة يف التقرة األوىل اعد )و( 688ايكم ارا  
تةزوده خاليةا جلهاز الذي هذا ايكم ارا ، ا"، عن   و ما اسعخدمت يف معدة" تعل كنمة"و 

 أو اطاريان النيثيوم االطاقة الكهراا ية لعشغينة "
 يعدل ليحبح نحة كما يني:  696ايكم ارا  

بةةان نةةرتان األمونيةةةوم  ال جيةةوز اسةةعخدام هةةذا البنةةد إال يف حالةةة أاةةدة مرك 696"
  69، اجلةةةزن الثالةةةث، القسةةةم دليةةةل االخعبةةةاران واملعةةةايروهةةةي تحةةةنف وفقةةةاً لإلجةةةران ااةةةدد يف 

ختضا األادة املسعوفية ملعاير رقم األمم املع دة هذا مسذه الال  ة إال عنةد نقنهةا عةن طريةب  وال
 اجلو أو الب ر " 
 ال ينطبب  699ايكم ارا  
 ال ينطبب  021ايكم ارا  

  ")حنذوف( 012ويضاف : " 012 ذف ايكم ارا  
 يف التقرة األوىل، يسععاض عن اجلمنة األخرة مبا يني:  056ايكم ارا  

 يسمح انقنها او تها:اضا ا خطرة  إال عن وجي  أال وعوي هذه اةموعان "
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ب مةن 3كميان مسعثناة ال تع اوز الكميةة الةيت يبينهةا الرمةز ااةدد يف العمةود  )أ( 
، شةةةريطة أن تكةةةون الكميةةةة الحةةةافية يف العبةةةوة 0-6قا مةةةة البضةةةا ا ارطةةةرة الةةةواردة يف التحةةةل 

 ؛ أو6-6-5-6و 0-6-5-6يف  عنيةالداخنية والكمية الحافية يف العبوة كما هو منحو  
أ مةن قا مةة البضةا ا ارطةرة الةواردة يف 3مبني يف العمةود كميان حندودة كما هو  )ب( 
   " 052مل أو  052، شريطة أال تع اوز الكمية الحافية يف العبوة الداخنية 0-6التحل 

 يف التقرة الثانية، وذف اجلمنة األخرة 
ل يف التقرة الثالثة، تدرج مجنة أوىل جديدة يكون نحها كما يني: "ألةراض اسعكمال مسعند نق

، جية  أن تعةني ةموعةة الععب ةة املبينةة 6-1-6-1-5البضا ا ارطةرة كمةا هةو حنةدد يف التقةرة 
ألي مةةةادة عنةةة  حةةةدة مةةةن مةةةواد ةموعةةةة الةةةيت تعةةةني أشةةةد ةموعةةةان الععب ةةةة  ةةةرامة يف املسةةةعند 
  " املسعنزمان

 ال ينطبب  036ايكم ارا  
 ال ينطبب الععديل  082ايكم ارا  
 ال ينطبب  ب() 092ايكم ارا  
" اعبةةارة "عيةةدان توضةةا عيةةدان ثقةةاب األمةةانيسةةععاض عةةن عبةةارة " )ب( 096ايكم ارا  

 ثقاب األمان هي عيدان توضا" 
 ال ينطبب  091ايكم ارا  
يف ادايةةةة ايكةةةم، يسةةةععاض عةةةن كنمةةةة "مةةةواد" اكنمةةةة "اضةةةا ا"   626ايكم ارا  

ا كانةت اآلالن واألجهةزة وعةوي عنة  أكثةر وإةوتعدل اجلمنة ارامسة ليحبح نحها كما ينةي: "
لعتاعةل ا معبة ة ملنعهةا مةن التردية فيها البضا امن اند واحد من البضا ا ارطرة، جي  أال تكون 

 "  ووذف اجلمنة األخرة ( 1-6-6-1)انظر  أثنان النقلفيما اينها 
 ال ينطبب الععديل  626ايكم ارا  
 كما يني:يعدل ليحبح نحة   623ايكم ارا  

جيةةوز اسةةعخدام هةةذا البنةةد فقةةأ يف حالةةة أاةةدة نةةرتان األمونيةةوم  وجيةة  أن تحةةنف  623"
  "69 القسم، اجلزن الثالث، دليل االخعبار واملعايروفقاً لإلجران اادد يف 

 يعدل ليحبح نحة كما يني:  628ايكم ارا  
ا ي ااالسةعخدام التعةال جي  أن يع قب اسعقرار جريش السم  ملنةا احرتاقهةا العنقة 628"

أو العوكةةةةةوفروالن  (BHT)أثنةةةةةان اإلنعةةةةةاج ملةةةةةادة اإلثوكسةةةةةيكوين أو هيدروكسةةةةةي طولةةةةةوين البوتيةةةةةل 
)املسةةةععمنة أيضةةةاً يف خنةةةيأ معوالةةةف مةةةا خال ةةةة إكنيةةةل اجلبةةةل(  وجيةةة  أن  ةةةدي االسةةةعخدام 

مةةا ال  جيةة  أن وعةةوي قراضةةة السةةم  أو جريشةةة عنةة و املةةذكور قبةةل الشةة ن اةةاثل عشةةر شةةهراً  
مةن مةن املنيةون  جةزن 622أو  مةن مةادة اإلثوكسةيكوين)مغ/كغ( من املنيون  اً جزن 52يقل عن 
 " املضادة لنمؤكسدان وقت الش ن جزناً ااملنيون من مادة توكوفرول  052أو  BHTمادة 
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يف التقةةةةرة األوىل، يسةةةةععاض عةةةةن عبةةةةارة "خنيةةةةة واطاريةةةةة" اعبةةةةارة "خنيةةةةة أو  662ايكم ارا  
وعن عبارة "اراليا والبطاريان" اعبارة "اراليا أو البطاريةان" وتضةاف يف النهايةة عبةارة  اطارية"

 ، حس  االقعضان" 6-1-6-1الوارد يف  LP905"أو العوجية 
 " )حنذوف( 660ويضاف: " 660 ذف ايكم ارا  

 ال ينطبب الععديل  )ب( 669ايكم ارا  
 ال ينطبب الععديل  )ب( 616ايكم ارا  

 ال ينطبب  )ب( 610 ارا ايكم 
 ال ينطبب  )ج( 610ايكم ارا  
تضةةاف اجلمنةةة االسةةعهاللية اجلديةةدة العاليةةة: "ال جيةةوز اسةةعخدام  616ايكم ارا  

هةةةذا البنةةةد إال إةا اسةةةعوفيت شةةةرو  هةةةذا ايكةةةم ارةةةا   وال تنطبةةةب أي اشةةةرتاطان أخةةةرى مسةةةذه 
 الال  ة " 
 جلمنة األخرة االنك العا :يسععاض عن ا )و( 616 ارا ايكم 

يف حالةة عةدم تطبيةب إال  1-9-0اطاريان النيثيوم االشرتاطان الةواردة يف "وما ةل ، تسعويف 
يف  البطاريةةان وأالنمةةاةج األوليةةة الةةيت تسةةبب إنعةةاج اراليةةا )أ( عنةةدما ال تكةةون  1-9-0التقةةرة 

 الن أو ااركان اآلة يف ةر مركب اطارية 622اليت ال تزيد عن   خطو  اإلنعاج الحغرة
اةة، تنقةل اآلالن أو تالتةة أو معطو  النيثيةوم املركبةة يف اآلالن أو ااركةان اطاريانوحيثما تكون 

 السنطة املخعحة "  هااركان عن  الن و الذي ودد
وةةةذف التقةةةرة الترعيةةةةة األوىل وةةةت )ز(  ويعةةةةاد تةةةرقيم التقةةةةران  616ايكم ارا  
وتضةةاف التقةةرة الترعيةةة اجلديةةدة )م(  )ز( إىل )ل( لعحةةبح وةةت )ز(  ‘1‘إىل  ‘6‘اياليةةة مةةن 

 ويكون نحها كما يني:
  " 6-1-6-1الوارد يف  P005تسعوع االشرتاطان ااددة يف توجية الععب ة  ")م(

 ال ينطبب  619ايكم ارا  
 يعدل النك اعد التقرة الثالثة ليحبح كما يني: 631ايكم ارا  

أو العوجيةة  6-1-6-1الةوارد يف  P908والبطاريةان وفقةاً لعوجيةة الععب ةة  اراليةاوجي  أن تعب  "
LP904  حس  االقعضان 6-1-6-1الوارد يف ، 

وجيةةة  أن تعبةةة  اراليةةةا والبطاريةةةان الةةةيت وةةةدد او ةةةتها تالتةةةة أو معطواةةةة ومعرضةةةة ألن تعتكةةة  
تطنةةب حةةرارة أو انبعاثةةاً خطةةراً لغةةازان أو وةةدي مسبةةاً أو  أو تعتاعةةل عنةة   ةةو خطةةر، أواسةةرعة، 
الةةةوارد  P911وفقةةةاً لعوجيةةةة الععب ةةةة وتنقةةةل  أك الةةةة أو مسواةةةة يف  ةةةروف النقةةةل العاديةةةةايةةةة أو أخبةةةرة 
وجيةةوز لنسةةنطة  ، حسةة  االقعضةةان 6-1-6-1الةةوارد يف  LP906أو العوجيةةة  6-1-6-1 يف

 املخعحة أن ترخك اظروف ادينة لنععب ة و/أو النقل 
إضةةةافة إىل االسةةةم الراةةةي املسةةةعخدم يف اةةةة" عالمةةةة "تالتة/معطو  الطةةةرودتوضةةةا عنةةة  أن  وجيةةة 

  6-0-5النقل، كما ورد يف 
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 " 631"النقل وفقاً لن كم ارا   العا وجي  أن يعضمن مسعند النقل البيان 
  " النقل نسخة من اععماد السنطة املخعحةمبسعند  ترفب  أن عند االقعضان، جيو 

 ويضاف ما يني: 685و 682 ذف ايكمان ارا ان 
 ")حنذوف( 682"
 ")حنذوف( 685"

 " 5-6-3" االرقم "1-6-3يف اجلمنة األوىل، يسععاض عن الرقم " 681 ارا ايكم 
 األحكام ارا ة اجلديدة العالية: تضاف 6-6-6
لبطاريةةان النيثيةةوم الةةيت وعةةوي وفقةةاً  6296و 6292خيحةةك رقمةةا األمةةم املع ةةدة  683"

وخاليةةةا أيونةةةان النيثيةةةوم القاانةةةة إلعةةةادة  األوليةةةة)و( عنةةة  خاليةةةا فنةةةز النيثيةةةوم  1-9-0لنتقةةةرة 
، جيةة  أال يع ةةاوز ااعةةوى 688الشةة ن  وعنةةدما تنقةةل هةةذه البطاريةةان وفقةةاً لن كةةم ارةةا  

  وأال تع ةةاوز سةةعة العخةةزين  625خاليةةا فنةةز النيثيةةوم املركبةةة يف البطاريةةة الكنةةي مةةن النيثيةةوم يف 
 ساعة " -وان 62الكنية جلميا خاليا فنز النيثيوم املركبة يف البطارية 

عنةةة  املركبةةةان الةةةيت تعمةةةل مب ركةةةان االحةةةرتاق  6611طبةةةب رقةةةم األمةةةم املع ةةةدة ي 688"
 الوقودية  الداخني لنسوا ل أو الغازان النهواة أو ااراليا 

 6611رقمةةةةةي األمةةةةةم املع ةةةةةدة وتنقةةةةةل املركبةةةةةان الةةةةةيت تعمةةةةةل مب ركةةةةةان اراليةةةةةا الوقوديةةةةةة وةةةةةت 
، خ يا وقودية، تعمرل مركباع" 6611، أو مركباع، خ يا وقودية، تعمل بالغازاع ال هوبة""

الةةيت ن  ويشةةمل هةةذان البنةةدان املركبةةان الكهراا يةةة املخعنطةةة ، حسةة  االقعضةةابالسرروائل ال هوبررة"
تعمل ااراليا الوقودية ومب ركان االحرتاق الداخني املزودة ابطاريان سا نة أو اطاريةان الحةوديوم 

 أو اطاريان من فنز النيثيوم أو اطاريان أيونان النيثيوم، املنقولة وهذه البطاريان مركبة فيها 
 6611م املع ةةدة رقمةةي األمةةفعنقةةل حنةةرك احةةرتاق داخنةةي عةةوي عنةة  الةةيت و األخةةرىأمةةا املركبةةان 

، حسةة  ال هوبررة" سرروائلبال تعمررل"مركبرراع،  6611أو  ازاع ال هوبررة""مركبرراع، تعمررل بالغرر
ويشةةةةةمل هةةةةةذان البنةةةةةدان املركبةةةةةان الكهراا يةةةةةة املخعنطةةةةةة الةةةةةيت تعمةةةةةل ااراليةةةةةا الوقوديةةةةةة االقعضةةةةةان  

ن مةةن فنةةز ومب ركةةان االحةةرتاق الةةداخني املةةزودة ابطاريةةان سةةا نة أو اطاريةةان الحةةوديوم أو اطاريةةا
 النيثيوم أو اطاريان أيونان النيثيوم، املنقولة وهذه البطاريان مركبة فيها 

تدرج املركبة اليت تعمل مب رك احرتاق داخنةي يعمةل اسةا ل مسةوب وةةاز مسةوب وةت رقةم األمةم و
  "مركباع، تعمل بالغازاع ال هوبة" 6611املع دة 

أجهةزة ةاتيةة الةدفا محةممة يمةل شةخك واحةد املركبان يُقحد األةراض هذا ايكم ارا ، و 
أو الةةدراجان  ،أو أكثةةر أو اضةةاعة واحةةدة أو أكثةةر  ومةةن األمثنةةة عنةة  هةةذه املركبةةان السةةياران

أو املركبةةان أو الةةدراجان الناريةةة ةان الع ةةالن الةةثالي أو أو الةةدراجان ةان ااةةرك،  ،الناريةةة
 ن الدواسةةةان واملةةةزودة مب ةةةرك كهراةةةا ي()ةا، أو الةةةدراجان الشةةةاحنان أو القةةةاطران أو ،األراةةا

مثل املركبان املعوازنة ةاتيةاً أو املركبةان ةةر املةزودة مبقعةد واحةد واملركبان األخرى من هذا النوع )
املعةةةدان الزراعيةةةة ومعةةةدان الكراسةةةي ةان الع ةةةالن، أو جةةةر اران املةةةروج، أو عنةةة  األقةةةل(، أو 
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يشةةمل ةلة  املركبةةان املنقولةة يف عبةةوان  ويف هةةذه و  السةةتن أو الطةا ران البنةان ةاتيةةة الةدفا، أو 
  ايالة ميكن ف   اع  أجزان املركبة عن هيكنها لكي تسا يف العبوة

ومةةةةن األمثنةةةةة عنةةةة  املعةةةةدان بالن جةةةةز ايشةةةةا ش أو بالن العنظيةةةةف أو  ةةةةاةج السةةةةتن أو  ةةةةاةج 
ان أيونةةةان النيثيةةةوم الطةةةا ران  وتحةةةن ف املعةةةدان الةةةيت تعمةةةل ابطاريةةةان مةةةن فنةةةز النيثيةةةوم أو اطاريةةة

رقةةم األمةةةم "اطاريةةان مةةةن فنةةز النيثيةةةوم املركبةةة يف معةةةدان"، أو  6296رقةةةم األمةةم املع ةةةدة  وةةت
رقةةةةةةةةم األمةةةةةةةةم ، أو "اطاريةةةةةةةةان مةةةةةةةةن فنةةةةةةةةز النيثيةةةةةةةةوم املعبةةةةةةةة ة مةةةةةةةةا معةةةةةةةةدان" 6296املع ةةةةةةةةدة 
رقةةةةةم األمةةةةةم املع ةةةةةدة ، أو "اطاريةةةةةان أيونةةةةةان النيثيةةةةةوم املركبةةةةةة يف معةةةةةدان" 6186 املع ةةةةةدة
 ، حس  االقعضان "اطاريان أيونان النيثيوم املعب ة ما معدان" 6186

أمةةا البضةةا ا ارطةةرة مةةن قبيةةل البطاريةةان، وقُةةرب امسةةوان، وأجهةةزة إطتةةان ايريةةب، وةم عةةان امسةةوان 
املضةةغو ، وأجهةةزة السةةالمة وةرهةةا مةةن املكونةةان الةةيت تشةةكل جةةزناً ال يع ةةزأ مةةن املركبةةة وتععةةرب 

نها أو ركا ةةةا، في ةةة  أن تكةةةون مرك بةةةة ا مةةةان يف املركبةةةة لسةةةالمة مشةةةغ  ضةةةرورية لعمةةةل املركبةةةة أو 
 خالف ةل  الشرتاطان هذه الال  ة  ختضا وال

ااسةةةةعثنان أن ، 1-9-0 القسةةةمومةةةا ةلةةة ، تسةةةةعويف اطاريةةةان النيثيةةةةوم االشةةةرتاطان الةةةةواردة يف 
خطةو  أو البطاريةان يف النماةج األوليةة لنبطاريةان )أ( ال تنطبب عندما ترك   1-9-0 التقرة

  اطارية يف املركبان أو املعدان 622اليت ال يزيد إنعاجها عن   اإلنعاج الحغرة
اة، تنقل املركبان أو تالتة أو معطو  وحيثما تكون اطاريان النيثيوم املركبة يف املركبان أو املعدان

 السنطة املخعحة "  هاملعدان عن  الن و الذي ودد
د فقأ عن  اطاريان أيونةان النيثيةوم أو اطاريةان مةن فنةز النيثيةوم املركبةة يطبب هذا البن 689"

يف وحةةدان نقةةةل شةةاحنة واملحةةةممة فقةةأ لعزويةةةد وحةةدة نقةةةل البضةةا ا اطاقةةةة خارجيةةة  وتسةةةعويف 
)أ( إىل )ه( ووعةةوي عنةةة  األنظمةةة الالزمةةةة  1-9-0اطاريةةان النيثيةةةوم االشةةرتاطان الةةةواردة يف 

 ريغ الزا د فيما اني البطاريان  ن الزا د أو العت ملنا الش
اإحكام اامسيكل الداخني لوحدة نقل البضا ا )اوضةعها مةثاًل  راوطةوجي  أن تكون البطاريان م

عنةةةة  رفةةةةوف أو يف خةةةةزا ن(  يةةةةث وةةةةول دون حةةةةدوي داران قحةةةةر واشةةةةعغال عرضةةةةي وحركةةةةة 
الهعةزازان الةيت النسبة لوحدة نقل البضا ا وت ت ثر الحةدمان وعمنيةان الع ميةل واامن و ة 

أما البضا ا ارطةرة الالزمةة لنعشةغيل اآلمةن والسةنيم لوحةدة نقةل  ودي يف  روف النقل العادية 
البضا ا )مثل أجهزة إطتان ايريب وأجهزة تكييف امسوان( فعثبت اإحكام أو ترك  يف وحدة نقل 

ة ةةر الضةرورية البضا ا وختضا خالف ةل  الشرتاطان هذه الال  ةة  وال تنقةل البضةا ا ارطةر 
 لنعشغيل اآلمن والسنيم لوحدة نقل البضا ا داخل هذه الوحدة 

وال ختضةةا البطاريةةان داخةةل وحةةدة نقةةل البضةةا ا إىل اشةةرتاطان وضةةا العالمةةان أو البطاقةةان  
وتوضةةا لوحةةان  0-6-0-6-5وتعةةرض وحةةدة نقةةل البضةةا ا رقةةم األمةةم املع ةةدة وفقةةاً لنتقةةرة 

  " 0-6-6-6-5فقاً لنتقرة اإلعالن عن  جانبني مقاانني و 
-5 أو 6-1 أو 0-1 أو 6-0تنقل السنا اليت وعوي عن  اضةا ا خطةرة مةن الشةعبة  696"
أو  ‘6‘ةموعةةةةة الععب ةةةةة لنمةةةةواد ةان السةةةةمية ااالسعنشةةةةاق الةةةةيت تعطنةةةة   6-1أو  0-5أو  6
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)ب( أو )ج( أو  6-6-2-0واحةد مةن األخطةار املدرجةة يف السنا اليت وعوي عن  أكثر من 
 )د( وفقاً لنظروف اليت تقر ها السنطة املخعحة " 

ألةةةةراض نقةةةل أنظمةةةة احعةةةوان ةةةةازان الوقةةةود املحةةةممة واملععمةةةدة لرتكةةة  يف مركبةةةان بليةةةة  690"
-1والتحةل  6-1-6-1وعوي عن  هذا الغاز يععني تطبيةب األحكةام الةواردة يف القسةم الترعةي 

إعةادة معاجلعهةا أو إ ةالحها أو ف حةها من هذه الال  ة لدى نقنهةا اغةرض الةعخنك منهةا أو  0
 أو  يانعها أو من مكان  نعها إىل محنا  ميا املركبان، عن  أن تسعوع الشرو  العالية:

اشةةةرتاطان املعةةةاير أو النةةةوا ح جيةةة  أن تسةةةعويف أنظمةةةة احعةةةوان ةةةةازان الوقةةةود  )أ( 
خبزانةةان الوقةةود يف املركبةةان، حسةة  االقعضةةان  وفيمةةا ينةةي أمثنةةة عنةة  املعةةاير والنةةوا ح  املععنقةةة

 املعمول  ا:
  (LPG) المسي ل البترول غاز خااناع

، 1 رقم ألورواا االقعحادية الن نة ال  ة
 0املراجعة 

 خا ةةةةة معةةةةدان عنةةةة  ااملوافقةةةةة -أوالً : مععنقةةةةة موحةةةةدة أحكةةةةام
الةةيت تسةةععمل ةةةاز البةةرتول املسةةي ل يف نظةةام  Nو M الت ةةة ملركبةان

 Nو M الت ةةةة مركبةةةان عنةة  ااملوافقةةةة -الةةدفا ارةةةا   ةةا؛ ثانيةةةاً 
اةهةةزة مبعةةدان خا ةةةة السةةععمال ةةةاز البةةةرتول املسةةي ل يف نظةةةام 

 الدفا ارا   ا فيما يععنب ارتكي  هذه املعدان
 665 رقم ألورواا االقعحادية الن نة ال  ة

 

أنظمةةةة حنةةةددة لرفةةةا  عنةةة  ااملوافقةةةة -أوالً : مععنقةةةة موحةةةدة أحكةةةام
لرتكيبهةا يف املركبةان اآلليةة مةن  (LPG)مسعوى ةاز البرتول املسةي ل 

أجةةل اسةةععمال ةةةاز البةةرتول املسةةي ل يف أنظمةةة الةةدفا ارا ةةة  ةةا؛ 
 املضةةةةةغو  الطبيعةةةةةي الغةةةةةازأنظمةةةةةة حنةةةةةددة لرفةةةةةا مسةةةةةعوى  -ثانيةةةةةاً 

(CNG)  الغةةةةةازلرتكيبهةةةةةا يف املركبةةةةةان اآلليةةةةةة مةةةةةن أجةةةةةل اسةةةةةععمال 
 يف أنظمة الدفا ارا ة  ا املضغو  الطبيعي

 (CNG) المضغوط الطبيعي الغاز خااناع

 بليةةةةة ملركبةةةةان حنةةةةددة مبكونةةةةان -أوالً : مععنقةةةةة موحةةةةدة أحكةةةةام 662 رقم ألورواا االقعحادية الن نة ال  ة
يف نظام الدفا ارةا   (CNG) املضغو  الطبيعي الغاز تسعخدم
مبركبةةةان فيمةةةا يععنةةةب ارتكيةةة  مكونةةةان حنةةةددة مةةةن  - ةةةا؛ ثانيةةةاً 

ضةةغو  يف نظةةام الةةدفا مععمةةد السةةععمال الغةةاز الطبيعةةي امل نةةوع
 ارا   ا 

 665 رقم ألورواا االقعحادية الن نة ال  ة

 

أنظمةةة حنةةددة لرفةةا  -: أوالً عنةة  ااملوافقةةة مععنقةةة موحةةدة أحكةةام
لرتكيبهةةا يف املركبةةان اآلليةةة  (LPG)مسةةعوى ةةةاز البةةرتول املسةةي ل 

أنظمةةة الةةدفا ارا ةةة  مةةن أجةةل اسةةععمال ةةةاز البةةرتول املسةةي ل يف
 املضةةغو  الطبيعةةي الغةةازأنظمةةة حنةةددة لرفةةا مسةةعوى  - ةةا؛ ثانيةةاً 
(CNG)  الغةةةةازلرتكيبهةةةةا يف املركبةةةةان اآلليةةةةة مةةةةن أجةةةةل اسةةةةععمال 
 يف أنظمة الدفا ارا ة  ا ملضغو ا الطبيعي

الغةةةةةاز  لعخةةةةةزين الضةةةةةغأ ليةةةةةاع أسةةةةةطوانان - الغةةةةةاز سةةةةطوانانأ ISO 11439:2013املعيار 
 اآللية كوقود مساعي عن  منت املركبان الطبي

 الغةةةةاز وقةةةةود نظةةةةام مكونةةةةان - ارا ةةةةة املركبةةةةان: ISO 15500 ISO 15500السنسنة 
 االقعضان حس  مععددة قطا - املضغو  الطبيعي

  املضغو  الطبيعي االغاز املركبان وقود حاويان ANSI NGV 2املعيار 
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اشرتاطان اجلزن الثاين مةن قةانون أنااية  الضةغأ وأوعيةة الضةغأ  026100اجلزن  CSA B51املعيار 
والغاليةةان املععنقةةة ااألسةةطوانان العاليةةة الضةةغأ لعخةةزين الوقةةود 

 عن  منت املركبان اآللية  

 الهيالروجي  المضغوطخااناع 

 اامسيةةةدروجني تعمةةةل الةةةيت املركبةةةان اشةةة ن العامليةةةة العقنيةةةة الال  ةةةة  66 الال  ة العقنية العاملية رقم
 (ECE/TRANS/180/Add.13) الوقودية واراليا

 املركبةان وقةود خزانةان - امسيةدروجني وخمةاليأ الغةازي امسيدروجني ISO/TS 15869:2009املعيار 
 الربية

 الربملةةةان عةةةن الحةةةادرة 39/0222 رقةةةم األورو  االوةةةاد ال  ةةةة 39/0229 االواد األورو  رقمال  ة 
 0229كةةانون الثةةاين )ينةةاير(   61األورو  يف  نةةساةو  األورو 

اشةة ن املوافقةةة عنةة  نةةوع املركبةةان اآلليةةة الةةيت تعمةةل اامسيةةدروجني 
  EC/46/2007وتعديل العوجية 

 01اعةةةةةةةاري   121/0262ال  ةةةةةةةة املتوضةةةةةةةية األوروايةةةةةةةة رقةةةةةةةم   121/0262 ال  ة االواد األورو  رقم
 رقةم األورو  االوةاد ال  ةةاملععنقةة اعنتيةذ  0262 /أاريلنيسان
األورو   نةةةةةةساةو  األورو  الربملةةةةةةان عةةةةةةن الحةةةةةةادرة 39/0229

 اش ن املوافقة عن  نوع املركبان اآللية اليت تعمل اامسيدروجني

 661 رقم ألورواا االقعحادية الن نة ال  ة

 

 (HFCV) الوقودية واراليا اامسيدروجني تعمل اليت ركبانامل

ن اجلزن الثاين مةن قةانون أنااية  الضةغأ وأوعيةة الضةغأ اشرتاطا 026100 اجلزن CSA B51املعيار 
والغاليةةان املععنقةةة ااألسةةطوانان العاليةةة الضةةغأ لعخةةزين الوقةةود 

 عن  منت املركبان اآللية  

وميكةةن االسةةعمرار يف نقةةل خزانةةان الغةةاز املحةةممة واملحةةنوعة وفقةةاً لننسةةخة السةةااقة لنمعةةاير أو 
النوا ح املععنقة خبزانان الغاز يف املركبان اآللية اليت كانت تطبب وقت إ ةدار شةهادان املركبةان 

 اليت من أجنها  ممت و نعت ارزانان؛
د مانعةة لنعسةرب وأن ال ُتظهةر أي وجي  أن تكون أنظمة احعةوان ةةازان الوقةو  )ب( 

 عالمة عن  تنف خارجي قد تؤثر عن  سالمعها؛
 ميكةةةةةن االطةةةةةالع عنةةةةة  املعةةةةةاير يف معيةةةةةار املنظمةةةةةة الدوليةةةةةة لنعوحيةةةةةد املقةةةةةاييس :1م حظة ال

ISO 11623:2015  الت ةك واالخعبةار الةدوريني ألسةطوانان الغةاز  -أسطوانان الغاز القاانة لننقةل
ف ك تركي  األسطوانان، وإعةادة ت هيةل  -أسطوانان الغاز  ISO 19078:2013املركبة )أو املعيار 

 األسطوانان العالية الضغأ لعخزين الغاز الطبيعي عن  منت املركبان اآللية كوقود مسا( 
د مانعةة لنعسةرب أو طاف ةة أو إةا أ هةرن إةا مل تكن أنظمة احعوان ةاز الوقو  :2الم حظة 

مععنب االسالمة(، في   أال تنقل إال يف أوعية  تنتاً قد يؤثر عن  سالمعها )مثالً يف حالة تذكر
 الضغأ االحعياطية طبقاً مسذه الال  ة  

مةةةةةركبني ةهةةةةةزة احةةةةةمامني أو أكثةةةةةر قةةةةةود الو  ةةةةةةازإةا كانةةةةةت أنظمةةةةةة احعةةةةةوان و  )ج( 
الحةةةةمامان مغنقةةةني لضةةةةمان عةةةدم تسةةةةرب الغةةةاز يف  ةةةةروف النقةةةةل جيةةةة  أن يكةةةون  االعسنسةةةل،

العاديةةةةة  ويف حةةةةال وجةةةةود  ةةةةمام واحةةةةد فقةةةةأ وهةةةةذا الحةةةةمام وحةةةةده يةةةةع كم دميةةةةا التع ةةةةان 
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ااسةةةعثنان فع ةةةة أداة تحةةةريف الضةةةغأ، في ةةة  أن يكةةةون مغنقةةةاً لضةةةمان عةةةدم تسةةةرب الغةةةاز يف 
  روف النقل العادية 

الوقةةةةود اطريقةةةةة وةةةةول دون انسةةةةداد أداة وجيةةةة  أن تنقةةةةل أنظمةةةةة احعةةةةوان ةةةةةاز  )د( 
تحريف الضغأ أو إحداي أي ضةرر يف الحةمامان أو يف أي قطعةة أخةرى مكيتةة الضةغأ مةن 
أنظمة احعوان ةاز الوقود ودون تحريف ةر مقحود لنغاز يف  روف النقل العادية  وجي  ت مني 

 مودية؛أنظمة احعوان ةاز الوقود ملنا انزالقها أو تدحرجها أو حركعها الع
 8-6-1-6-1وجيةة  محايةةة لنحةةمامان ااتبةةاع إحةةدى الطرا ةةب الةةةواردة يف  )ه( 

 )أ( إىل )ه(؛
 املا ةةةة مةةةن يف 02وجيةةة  أن متةةةة أنظمةةةة احعةةةوان ةةةةاز الوقةةةود مبةةةا ال يزيةةةد عنةةة   )و( 

، إال يف حالةةةة إزالعهةةةا اغةةةرض االقعضةةةانأو ضةةةغأ العشةةةغيل االاةةةي، حسةةة  نسةةةبة املةةةلن االايةةةة 
 ف حها أو  يانعها؛العخنك منها أو 

، ميكةن وضةا العالمةان 0-5واحرف النظر عةن األحكةام الةواردة يف التحةل  )ز( 
 والبطاقان عن  أداة املناولة؛ 

ميكةةن االسععاضةةة عةةن  5-6-1-5واحةةرف النظةةر عةةن األحكةةام الةةواردة يف  )ز( 
 املعنومان املععنقة االكمية اإلمجالية لنبضا ا ارطرة ااملعنومان العالية:

 أنظمة احعوان ةاز الوقود؛ عدد '6'
ويف حالةةةة الغةةةازان املسةةةي نة الكعنةةةة الحةةةافية اإلمجاليةةةة )كةةةغ( لنغةةةاز يف كةةةل  '0'

نظةةةةةام احعةةةةةوان لغةةةةةاز الوقةةةةةود، ويف حالةةةةةة الغةةةةةازان املضةةةةةغوطة السةةةةةعة املا يةةةةةة 
 اإلمجالية )ل( لكل نظام احعوان لغاز الوقود ينيها ضغأ العشغيل االاي 

  مسعند النقل:أمثنة عن  املعنومان املدرجة يف
، نظةام 6-0، ةةاز طبيعةي، مضةغو ، 6936: "رقةم األمةم املع ةدة 6املثال 

 اار"  022ل،  52احعوان واحد لغاز الوقود ح مة الكني 
نة، خمنو  ةازان هيدروكراونية، مسي  ، 6915: "رقم األمم املع دة 0املثال 
يف كةةةةل  الغةةةةاز الحةةةةافيةغةةةةاز الوقةةةةود، كعنةةةةة لاحعةةةةوان أنظمةةةةة  6، 6-0،   م أ
 كغ" "  65 منها

 5-3الفصل   
 ال ينطبب الععديل  6-5-1-6

 التذييل ألف  
، يسةةةععاض عةةةن كنمةةةة 0يف قا مةةةة األاةةةان الرايةةةة النوعيةةةة املسةةةعخدمة يف النقةةةل، عنةةةوان العمةةةود 

 "املخاطر" اكنمة "األخطار" 
 ديد العا :، وت "انود عامة"، يضاف البند اجل6-0، الشعبة 0يف اجلدول، يف حالة الرتبة 
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 مسواة،   م أ سنا وعوي عن  ةازان 6563 1-5-2-0انظر 

 ، وت "انود عامة"، يضاف البند اجلديد العا :0-0، الشعبة 0يف اجلدول، يف حالة الرتبة 
 ،   م أةر مسواة ةر اية سنا وعوي عن  ةازان 6568 1-5-2-0انظر  0-0

 ، وت "انود عامة"، يضاف البند اجلديد العا :6-0 ، الشعبة0يف اجلدول، يف حالة الرتبة 
 ،   م أاية سنا وعوي عن  ةازان 6569 1-5-2-0انظر  0-6

 ، وت "انود عامة"، يضاف البند اجلديد العا :6يف اجلدول، يف حالة الرتبة 
 مسواة،   م أ سنا وعوي عن  سوا ل 6512 1-5-2-0انظر  6

 ، وت "انود عامة"، يضاف البند اجلديد العا :6-1، الشعبة 1يف اجلدول، يف حالة الرتبة 
 مسواة،   م أ سنا وعوي عن  مواد  نبة 6516 1-5-2-0انظر  1-6

 ، وت "انود عامة"، يضاف البند اجلديد العا :0-1، الشعبة 1يف اجلدول، يف حالة الرتبة 
 ،   م ألالحرتاق العنقا ي ةسنا وعوي عن  مواد معرض 6510 1-5-2-0انظر  1-0

 ، وت "انود عامة"، يضاف البند اجلديد العا :6-1، الشعبة 1، يف حالة الرتبة اجلدوليف 
651 1-5-2-0انظر  1-6

6 
 ،   م أسنا وعوي عن  مواد تطنب ةازان مسواة لدى تالمسها ما املان

 يضاف البند اجلديد العا :، وت "انود عامة"، 6-5، الشعبة 5، يف حالة الرتبة اجلدوليف 
651 1-5-2-0انظر  5-6

1 
 ،   م أسنا وعوي عن  مواد مؤكسدة

، وةةت "انةةود حنةةددة"، يضةةاف قسةةم جديةةد "انةةود 0-5، الشةةعبة 5، يف حالةةة الرتبةةة اجلةةدوليف 
 عامة" ما البند اجلديد العا :

 ،   م أسنا وعوي عن  أكاسيد فوقية عضوية 6515 1-5-2-0انظر  5-0

، وةةةت "انةةةود عامةةةة"، يضةةةاف البنةةةدان اجلديةةةدان 6-1، الشةةةعبة 1، يف حالةةةة الرتبةةةة اجلةةةدوليف 
 العاليان:

   م أ ةر عضوية، مسواة، مواد  نبة اية، 6565 1-6 1-6

 أ ،   مسنا وعوي عن  مواد اية 6511 1-5-2-0انظر  1-6

 اجلديد العا :، وت "انود عامة"، يضاف البند 8، يف حالة الرتبة اجلدوليف 
651 1-5-2-0انظر  8

3 
 ،   م أسنا وعوي عن  مواد أكالة

 ، وت "انود عامة"، يضاف البند اجلديد العا :9، يف حالة الرتبة اجلدوليف 
 ،   م أسنا وعوي عن  اضا ا خطرة معنوعة 6518 1-5-2-0انظر  9
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 التذييل باء  
يسععاض عن عبارة "خماطر من و ة" اعبارة "أخطةار (، 0يف تعريف "وسا ل اإلشعال"، التقرة )

 من و ة" 
 الععديالن األخرى ال تنطبب 

 1-4الفصل   
 ال ينطبب الععديل  1-6-6-66
 ال ينطبب   1-6-6-8-6

وةةةةت "العبةةةةوان املركبةةةةة" السةةةةطر األول، تضةةةةاف عبةةةةارة "أو  P001، توجية الععب ة 1-6-1-6
"أوعية االسعي  من التوالة أو األلومنيوم"، ويضاف الرمز أسطوانان من البالسعي " اعد عبارة 

 " 6HB1" اعد الرمز "6HH1"و
وةةةةت "العبةةةةوان املركبةةةةة" السةةةةطر الثةةةةاين، وةةةةذف عبةةةةارة "أو  P001، توجية الععب ة 1-6-1-6

 " 6HG1" اعد الرمز "6HH1البالسعي " اعد كنمة "الكرتون"  و ذف الرمز "و
العالمةةةةةةة املميِّةةةةةزة لندولةةةةةة خبحةةةةةةو  يسةةةةةععاض عةةةةةن عبةةةةةارة " P101، توجية الععب ة 1-6-1-6

الشاحنان ةان اارك املسعخدمة يف النقل الدو " اعبةارة "العالمةة املميِّةزة املسةعخدمة لنمركبةان 
 " )أ(يف النقل الدو 

 توضا مالحظة لن دول يكون نحها كما يني:
ةان ااةةةرك واملقطةةةوران يف العالمةةةة املميةةةزة لدولةةةة العسةةة يل املسةةةعخدمة يف الشةةةاحنان  ")أ(

لنسةةر عنةة  الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام  6919النقةةل الةةدو ، مةةثالً وفقةةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام 
 لنسر عن  الطرق "  6918

، يسةةةععاض عةةةةن  6و 0و 6لن ةةةةداول  1يف عنةةةوان العمةةةود  P200، توجية الععب ة 1-6-1-6
 كنمة "املخاطر" اكنمة "األخطار" 

 تعدل كما يني: )ه(6التقرة ، P200الععب ة  ، توجية1-6-1-6
   يف التقرة األوىل، يسععاض عن عبارة "الطور السا ل" اعبارة "الغاز املسي ل"

 ، يسععاض عن عبارة "املكون السا ل" اعبارة "الغاز املسي ل" ‘6‘يف التقرة الترعية 
 "الغاز املسي ل" ، يسععاض عن عبارة "املكون السا ل" اعبارة ‘1‘يف التقرة الترعية 
 ، يسععاض عن عبارة "املكون السا ل" اعبارة "الغاز املسي ل" ‘5‘يف التقرة الترعية 

 يف التقرة األخرة، يسععاض عن عبارة "املكون السا ل" اعبارة "الطور السا ل" 
 ال ينطبب   P203( ،3)، توجية الععب ة 1-6-1-6
 يني:تعدل كما  P206( ،6)، توجية الععب ة 1-6-1-6
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   األوىل، يسععاض عن عبارة "الطور السا ل" اعبارة "الغاز املسي ل" التقرةيف 
"الغةةةةةاز ، يسةةةةةععاض عةةةةةن عبةةةةةارة "املكةةةةةون السةةةةةا ل" اعبةةةةةارة ‘6‘الترعيةةةةةة  التقةةةةةرةيف 

 املسي ل" 
، يسةةةةةععاض عةةةةةن عبةةةةةارة "املكةةةةةون السةةةةةا ل" اعبةةةةةارة "الغةةةةةاز ‘1‘الترعيةةةةةة  التقةةةةةرةيف 

 املسي ل" 
، يسةةةةةععاض عةةةةةن عبةةةةةارة "املكةةةةةون السةةةةةا ل" اعبةةةةةارة "الغةةةةةاز ‘5‘الترعيةةةةةة  التقةةةةةرةيف 

 املسي ل" 
 يف التقرة األخرة، يسععاض عن عبارة "املكون السا ل" اعبارة "الطور السا ل" 

، يسةةةةةةععاض عةةةةةةن كنمةةةةةةة 1، عنةةةةةةوان العمةةةةةةود 6يف اجلةةةةةةدول  ،P208، توجية الععب ة 1-6-1-6
 "املخاطر" اكنمة "األخطار" 

 ال ينطبب  1اشرتاطان إضافية  ،P520 توجية الععب ة، 1-6-1-6
 PP94يضاف ايكمان ارا ان اجلديدان املععنقان االععب ةة  P520توجية الععب ة ، 1-6-1-6
 :PP95و
"PP94  وةت  6-1-2-0ميكن محل كميان  غرة جداً من عينان املواد النشةطة الةواردة يف

 االقعضان، شريطة ما يني:، حس  6001أو رقم األمم املع دة  6006رقم األمم املع دة 
، 4A) أن تسةةةةعخدم فقةةةةأ العبةةةةوان اةم عةةةةة مةةةةا عبةةةةوان خارجيةةةةة مكونةةةةة مةةةةن  ةةةةناديب -6

4B،4N  ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1، 4H2)؛ 
مكونةةة مةةن عبةةوان داخنيةةة  (microtiter)وأن تُنقةةل العينةةان عنةة  ألةةواو عيةةار ميكةةروي  -0

 االسعيكية أو زجاجية أو محنوعة من فخار ح ري؛
  لنمةةةةةواد الحةةةةةنبة  2226 ويةةةةةف داخنةةةةةي  كةةةةةلوأن ال يع ةةةةةاوز املقةةةةةدار األقحةةةةة  يف   -6
 مل لنسوا ل؛ 2226 أو
 02  لنمةواد الحةنبة أو  02وأن تبنغ الكميةة الحةافية القحةوى يف كةل عبةوة خارجيةة  -1

 ؛02ة الععب ة املخعنطة أن ال يع اوز ةموع الغرامان واملنينرتان مل لنسوا ل، أو يف حال
مسةةعوفاة عنةةد اسةةعخدام اجلنيةةد اجلةةاف أو  6-5-5أن تكةةون االشةةرتاطان الةةواردة يف و  -5

النيرتوجةةةني السةةةا ل اشةةةكل اخعيةةةاري كمةةةادة تربيةةةد لعةةةداار مراقبةةةة اجلةةةودة  وجيةةة  تةةةوفر دعامةةةان 
الداخنيةةةة يف مكاهنةةا األ ةةةني  وجيةة  أن تبقةةة  العبةةوان الداخنيةةةة داخنيةةة لضةةمان اقةةةان العبةةوان 

وارارجيةةة سةةةنيمة عنةةةد درجةةةة حةةةرارة مةةةادة العربيةةد املسةةةعخدمة وكةةةذل  درجةةةان ايةةةرارة ودرجةةةان 
 الضغأ اليت ميكن أن ودي عند فقد العربيد 

PP95  وةت رقةم  6-1-2-0ميكن محل كميان  غرة مةن عينةان املةواد النشةطة الةواردة يف
 ، حس  االقعضان، شريطة ما يني:6001أو رقم األمم املع دة  6006ألمم املع دة ا
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ال تقل أاعةاده  4Gمن كرتون ليتي ممو ج من النوع  أن تكون العبوة ارارجية مكونة فقأ -6
سةةم )لالرتتةةاع( وال تقةةل ااكةةة جدرانةةة  62سةةم )لنعةةرض( و 1225سةةم )لنطةةول( و 12عةةن 
 سم؛ 626 عن
دة املنتةةردة معبةة ة يف عبةةوة داخنيةةة زجاجيةةة أو االسةةعيكية ال تقةةل سةةععها وأن تكةةون املةةا -0

مةةةل وموضةةةوعة يف قالةةة  رةةةةوي قااةةةل لنعمةةةدد مةةةن البةةةوليثينني ال تقةةةل ااكعةةةة  62القحةةةوى عةةةن 
  /ل؛ 6 ± 68مم وتبنغ كثافعة  662 عن
العبةةوان الداخنيةةة داخةةل ايامةةل الرةةةوي عةةن اعضةةها الةةبع  مبسةةافة ال تقةةل  عةةزلوأن ت -6
وجيةةوز أن  عةةوي الطةةرد  مةةم  32مةةم وعةةن جةةدران العبةةوة ارارجيةةة مبسةةافة ال تقةةل عةةن  12 عةةن

عبةةوة  08عنةة  مةةا يحةةل إىل طبقعةةني مةةن هةةذه القوالةة  الرةويةةة ومةةل كةةل واحةةدة مةةا يحةةل إىل 
 داخنية؛

مةةةةةل  6  لنمةةةةةواد الحةةةةةنبة أو  6وأن ال يع ةةةةةاوز ااعةةةةةوى الكنةةةةةي لكةةةةةل عبةةةةةوة داخنيةةةةةة  -1
 لنسوا ل؛

 51  لنمةواد الحةنبة أو  51وأن تبنغ الكميةة الحةافية القحةوى يف كةل عبةوة خارجيةة  -5
 ؛51أو يف حالة الععب ة املخعنطة أن ال يع اوز ةموع الغرامان واملنينرتان مل لنسوا ل، 

مسةةعوفاة عنةةد اسةةعخدام اجلنيةةد اجلةةاف أو  6-5-5أن تكةةون االشةةرتاطان الةةواردة يف و  -1
اخعيةةةاري كمةةةادة تربيةةةد لعةةةداار مراقبةةةة اجلةةةودة  وجيةةة  تةةةوفر دعامةةةان  النيرتوجةةةني السةةةا ل اشةةةكل

داخنيةةة لضةةمان اقةةةان العبةةوان الداخنيةةةة يف مكاهنةةا األ ةةةني  وجيةة  أن تبقةةة  العبةةوان الداخنيةةةة 
وارارجيةةة سةةةنيمة عنةةةد درجةةةة حةةةرارة مةةةادة العربيةةد املسةةةعخدمة وكةةةذل  درجةةةان ايةةةرارة ودرجةةةان 

 د العربيد " الضغأ اليت ميكن أن ودي عند فق
يف النهايةةةةةةةةةةةةةةة، وةةةةةةةةةةةةةةذف العبةةةةةةةةةةةةةةارة  6االشرتا  اإلضايف ، P620، توجية الععب ة 1-6-1-6
" وتضةةاف س فةةوق الحةةتر°55س وةةت الحةةتر و°12 اةةنييةةرتاوو رارة يف مةةدى ةةةةودرجةةان ح"

عنة  ومةل  اً أيضةاً العبوة الثانوية قةادر  وأيكون الوعان األو  اجلمنة اجلديدة العالية: "  وجي  أن 
 س فوق الحتر " °55س وت الحتر و°12 انييرتاوو رارة يف مدى ةةدرجان ح

يسععاض عن عبارة "ةر مو ةنة"  0االشرتا  اإلضايف ، P801، توجية الععب ة 1-6-1-6
 اعبارة "ةر مو نة كهراا ياً" 

مةل  052ال تع اوز "، وذف عبارة "اشرتا  إضايفوت " P901، توجية الععب ة 1-6-1-6
 " و ،ةراماً  052أو 
، تعةدل اجلمنةة لعحةبح  "الس ع غير المعبرةة:"يف التقرة وت  P902، توجية الععب ة 1-6-1-6

 ان أو حاويةةانشةاحنيف وسةا ل مناولةةة خمححةة أو  ةةةر معبة ةالسةنا  نقةلجيةوز أيضةةاً كمةا ينةي: "
 مبا يف ةل  مواقا املناولة الوسيطة "  الع ميا ومنش ةمكان  نعها  لدى نقنها فيما اني

قبةةةةل اجلمنةةةةة االسةةةةعهاللية الةةةةيت تبةةةةدأ اةةةةة "يةةةةرخك ااسةةةةعخدام  P903، توجية الععب ة 1-6-1-6
   "، تةةدرج مجنةةة جديةةدة يكةةون نحةةها كمةةا ينةةي: "ألةةةراض توجيةةة الععب ةةة هةةذا،  العبةةوان العاليةةة

 يثيوم االطاقة الكراا ية لعشغينة " تعل كنمة "معدة" اجلهاز الذي تزوده خاليا أو اطاريان الن
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 وذف اجلمنة األخرة  P903( ،6)، توجية الععب ة 1-6-1-6

يف اجلمنةةة االسةةعهاللية ويف التقةةرة )ب(، يسةةععاض  P906( ،0)، توجية الععب ة 1-6-1-6
 عن كنمة "أدوان" اكنمة "سنا" )ثالي مران( 

يسةةةةةععاض عةةةةةن عبةةةةةارة "ةةةةةةر مو ةةةةةنة" ، 1و 0التقةةةةةرتني يف  P908، توجية الععب ة 1-6-1-6
 اعبارة "ةر مو نة كهراا ياً" 

)ب(، يف النقطة الرااعة من االشرتا  0)ج( و6يف التقرتني  P909، توجية الععب ة 1-6-1-6
، يسةةععاض عةةن عبةةارة "ةةةر مو ةةنة" اعبةةارة "ةةةر مو ةةنة  6ويف االشةةرتا  اإلضةةايف  0اإلضةةايف 

 كهراا ياً"  

يف اجلمنة االسعهاللية، يسععاض عن عبةارة "خنيةة واطاريةة"  P910، توجية الععب ة 1-6-1-6
 اعبارة "خنية أو اطارية" وعن عبارة "لنخاليا والبطاريان" اعبارة "لنخاليا أو البطاريان" 

)ج(، ويف النقطةةة الرااعةةة مةةن 0)د( و6)ج( و6التقةةران يف  P910، توجية الععب ة 1-6-1-6
 رة "ةر مو نة" اعبارة "ةر مو نة كهراا ياً" يسععاض عن عبا "اشرتاطان إضافية"،

 :P006يضاف توجية الععب ة اجلديد العا   1-6-1-6
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 P006 توجيه التعبئة 006
  6518و 6513و 6511و 6516و 6512و 6568و 6563األمم املع دة  أرقامينطبب هذا العوجية عن  

 :3-1-4و 1-1-4اسعيتان األحكام العامة الواردة يف شريطة  العبوان العاليةيرخك ااسعخدام  (6)
 (1A2، 1B2 ،1N2، 1H2، 1D، 1G)أسطوانان 

 (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)  ناديب
 (3A2، 3B2 ،3H2)تنكان 

  IIالعبوة مسعوى أدان ةموعة الععب ة جي  أن تسعويف 

   املعينة يرخك ااسعخدام العبوان العالية:السنا فتي حالة  ،ةل  وااإلضافة إىل (0)
مةةن مةةواد مناسةةبة تكةةون ةان قةةوة وتحةةميم مال مةةني يعناسةةبان مةةا سةةعة العبةةوة واالسةةعخدام ميكةةن اسةةعخدام عبةةوان خارجيةةة محةةنوعة 

لع قيةةةب  6-6-1و 8-6-6-1و 0-6-6-1و 6-6-6-1تسةةةعويف العبةةةوان االشةةةرتاطان الةةةواردة يف  وجيةةة  أناملقحةةةود منهةةةا  
  وميكةن نقةل السةنا ةةر معبة ة أو عنة   ةوان إةا  6-1ن ايماية يكون عن  األقل مكاف ةاً لةذل  املنحةو  عنيةة يف التحةل مسعوى م

 كانت السنعة توفر ايماية لنبضا ا ارطرة املركبة فيها   
 ااإلضافة إىل ةل ، جي  اسعيتان الشرو  العالية: (6)

اطريقة وول تحن ا األوعية املوجودة داخل سنا وعوي عن  سوا ل أو مواد  نبة من مادة مناسبة وأن تثبت داخل السنعة  )أ(
  يف  روف النقل العادية؛ السنعة نتسها أو إىل العبوة ارارجيةدون كسرها أو حدوي ثقوب فيها أو تسرب حنعويا ا إىل 

اشةكل  ة يح  وجية  إضةافة إىل ةلة  أن عن  سوا ل  يث تكون وسا ل إةالقهةا مع هةة  وتعب  العبوان الداخنية اليت وعوي )ب(
 ؛ 5-5-6-1تسعويف األوعية أحكام اخعبار الضغأ الداخني الواردة يف 

املحةنوعة مةن الزجةاج أو ارةزف أو التخةار اي ةري أو  وعيةةمثةل األجي  تثبيةت األوعيةة املعرضةة لنكسةر أو االنثقةاب اسةهولة،  )ج(
أو العبةةةةوة  لنسةةةنعةال يضةةةعف اشةةةةكل من ةةةوو ارةةةوا  الوقا يةةةةة جيةةةة  أن أي تسةةةرب لنم عويةةةان و   املةةةواد البالسةةةةعيكية اعةةة 

 ؛ارارجية
، 0-1والتحةةل  1-6-1جيةة  أن تسةةعويف األوعيةةة املوجةةودة داخةةل سةةنا وعةةوي عنةة  ةةةازان االشةةرتاطان الةةواردة يف القسةةم  )د(

 P200مسةةةعوى مةةةةن ايمايةةةة مكةةةافي لنمسةةةعوى الةةةذي يةةةوفرة توجيةةةة الععب ةةةةة حسةةة  االقعضةةةان، أو أن تكةةةون قةةةادرة عنةةة  تةةةوفر 
 ؛P208 أو

 يف حالة عدم وجود وعان يف السنعة، جي  أن تغنف السنعة املواد ارطرة ووول دون انطالقها يف  روف النقل العادية  )ه(
 قحد يف  روف النقل العادية  عن ةر تتاعنهاو  عهاحركجي  أن تعب  السنا ملنا  (1)

 :P911يضاف توجية الععب ة اجلديد العا   1-6-1-6

P911 توجيه التعبئة P911 

واملعرضة ألن  6186و 6182و 6296و 6292م األمم املع دة ارقأ اليت ومل اراليا والبطاريان العالتة أو املعطواة ينطبب هذا العوجية عن 
و مسواة يف  روف تعتك  اسرعة أو تعتاعل عن   و خطر أو ودي مسباً أو انبعاثاً خطراً لن رارة أو انبعاثاً خطراً لغازان أو أخبرة اية أو أكالة أ

  النقل العادية  
 :  3-1-4و 1-1-4ن األحكام العامة الواردة يف سعيتاااسعخدام العبوان العالية شريطة ا يرخك

 يف حالة اراليا والبطاريان واملعدان اليت وعوي عن  خاليا واطاريان:

 (1A2 ،1B2، 1N2، 1H2 ،1D ،1Gأسطوانان )
 (4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G، 4H1 4H2)  ناديب

 (3A2، 3B2، 3H2) تنكان

  Iسعوى أدان ةموعة الععب ة طااقة ملالعبوان مجي  أن تكون و 
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العبوان قادرة عن  اسعيتان اشرتاطان األدان اإلضافية العالية يف حالة العتك  السريا أو العتاعةل ارطةر أو توليةد مسة  أو جي  أن تكون  (6)
 :  انبعاي خطر لن رارة أو انبعاي خطر لغازان أو أخبرة اية أو أكالة أو مسواة من اراليا أو البطاريان

ويقبةةل حةةدوي نبضةةة ارتتةةاع مؤقعةةة يف درجةةة ايةةرارة س  °622ي لنطةةرد ا كمنةةة جيةة  أن ال تع ةةاوز درجةةة حةةرارة السةةطح ارةةارج (أ)
 س؛°022 تحل إىل

 عدم حدوي أي مس  خارج الطرد؛ )ب(
 ؛عدم خروج قذا ف من الطرد  )ج(
 جي  ايتاو عن  سالمة انية الطرد؛ )د(
جيةةة  أن يكةةةون الطةةةرد ةهةةةزاً انظةةةام إلدارة الغةةةازان )نظةةةام ترشةةةيح، دوران امسةةةوان، ح ةةةز الغةةةاز، عبةةةوة مانعةةةة لعسةةةرب الغةةةاز، إ (،  )ه(

 حس  االقعضان    
   )أ(جي  الع قب من االشرتاطان اإلضافية ألدان العبوان اواسطة اخعبار كما ودده السنطة املخعحة (0)

وجي  أن يعاو تقرير الع قب انان عن  الطنة   وكشةر  أد ، جية  أن يةدرج يف تقريةر الع قةب اسةم ارنيةة أو البطاريةة، وعةدد اراليةا أو 
مةةا البطاريةةان، وكعنةةة اراليةةا أو البطاريةةان ونوعهةةا وحنعواهةةا مةةن الطاقةةة، ومعةةر ف هويةةة العبةةوة، وايانةةان االخعبةةار وفقةةاً لطريقةةة االخعبةةار ك

 السنطة املخعحة   وددها

مسعوفاة عند اسعخدام اجلنيد اجلاف أو النيرتوجني السا ل كمادة تربيد  وجي  أن تبق  العبةوان  6-5-5تكون االشرتاطان الواردة يف  (6)
وةدي عنةد الداخنية وارارجية سنيمة عند درجةة حةرارة مةادة العربيةد املسةعخدمة وكةذل  درجةان ايةرارة ودرجةان الضةغأ الةيت ميكةن أن 

 فقد العربيد 
 اشرتا  إضايف:

 جي  محاية اراليا أو البطاريان من قحر الدارة الكهراا ية 
 ميكن النظر يف املعاير العالية، حس  االنطباق، لعقييم أدان العبوة: )أ(

يسةةمح اإمكانيةةة تعبةةا نعةةا   )ه((  1-9-0جيةة  إجةةران العقيةةيم يف إطةةار نظةةام إلدارة اجلةةودة )كمةةا هةةو حنةةدد مةةثالً يف القسةةم  )أ(
 االخعباران والبيانان املرجعية والنماةج املسعخدمة يف وديد املوا تان؛

جي  أن ودد اوضوو قا مة األخطار املعوقعة يف حالة اجلمةوو ايةراري لنةوع ارنيةة أو البطاريةة يف الظةروف الةيت تنقةل  ةا )مةن  )ب(
وةةةةر مو ةةةنة  ، أو اسةةةعخدام مةةةادة توسةةةيد كافيةةةة ةةةةر قاانةةةة لالحةةةرتاق (SOC)قبيةةةل اسةةةعخدام عبةةةوة داخنيةةةة، أو حالةةةة الشةةة نة 

وأن وةدد كميعهةةا؛ ومسةذا الغةةرض ميكةن اسةةعخدام القا مةة املرجعيةةة لةخطةار ااعمنةةة راليةا أو اطاريةةان  كهراا يةاً وما ةةة إ  (
رة أو انبعةةاي خطةةر لغةةازان أو أخبةةرة النيثيةةوم )العتكةة  اسةةرعة، والعتاعةةل عنةة   ةةو خطةةر، وتوليةةد مسةة  أو انبعةةاي خطةةر لن ةةرا
 اية أو أكالة أو مسواة(  ويععمد الع ديد الكمي مسذه األخطار عن  املادة العنمية املعاحة؛

جيةة  وديةةد العةة ثران العختيتيةةة لنعبةةوة ووديةةد موا ةةتا ا اسةةعناداً إىل سةةبل ايمايةةة املعةةوفرة وخحةةا ك مةةادة الحةةنا  وجيةة   )ج(
 ك العقنية والرسوم لةدعم هةذا العقيةيم )الكثافةة )كةغ/ليرت(، السةعة ايراريةة النوعيةة )جول/كةغ/كنتن(، اسععمال قا مة اارحا

/كنتةن(، درجةة حةرارة الةذواان ودرجةة حةرارة االشةععال )كنتةةن(، 0قيمةة العسةخني )كينوجول/كةغ(، املو ةنية ايراريةة )وان/م
 /كنتن(؛0ومعمل النقل ايراري يف العبوة ارارجية )وان/م

جيةةة  أن يقةةةيم االخعبةةةار وأي حسةةةااان داعمةةةة نعي ةةةة اجلمةةةوو ايةةةراري لنخنيةةةة أو البطاريةةةة داخةةةل العبةةةوة يف  ةةةروف النقةةةل   )د(
 العادية؛

لنخنيةة أو البطاريةةة معروفةة، جية  أن جيةرى العقيةيم املسةةعخدم وفةب أعنة  حالةة شة نة ممكنةةة  (SOC)إةا مل تكةن حالةة الشة نة  )ه(
 ة أو البطارية؛تقاال  روف اسععمال ارني

جي  أن تو ةف الظةروف اايطةة الةيت ميكةن فيهةا اسةعخدام العبةوة ونقنهةا )مبةا يف ةلة  فيمةا يععنةب االنعةا   ااعمنةة النبعاثةان  )و(
 الغازان أو الدخان عن  البي ة، كالعهوية أو الطرا ب األخرى( وفقاً لنظام إدارة الغاز ارا  االعبوة؛

االخعبةةاران أو  ةةوةج ايسةةااان يف االععبةةار سةةيناريو أسةةوا ايةةاالن إلطةةالق اجلمةةوو ايةةراري وانعشةةاره داخةةل جيةة  أن ت خةةذ  )ز(
ارنية أو البطارية: ويشمل هذا السيناريو أسوأ فشل ممكن يف  ةروف النقةل العاديةة وايةرارة القحةوى وانبعاثةان النهة  املععنةب  

 ااالنعشار ااعمل لنعتاعل؛
   ساعة(  01ييم لنعا   السيناريو خالل فرتة زمنية تشمل مجيا النعا   املمكنة )أي فرتة من جي  وضا تق )و(
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"، 0-3-6-1يف السةةةةةةةطر الثةةةةةةةاين، اعةةةةةةةد الةةةةةةةرقم " IBC520، توجية الععب ة 1-6-1-0
تدرج مجنة جديدة يكةون نحةها كمةا ينةي: "ميكةن نقةل الرتكيبةان املبينةة أدنةاه معبة ة وفقةاً لطريقةة 

، ما نتس درجة حةرارة الضةبأ 6-1-6-1ارد يف الو  P520توجية الععب ة  املبينة يف OP8لععب ة ا
 ، عند االقعضان " ئودرجة حرارة الطوار 

، وةةةت انةةةد 6629يف حالةةةة رقةةةم األمةةةم املع ةةةدة  IBC520، توجية الععب ة 1-6-1-0
د يكةون املةان"، يضةاف سةطر جدية يف يف املا ةة 30فوق أكسي اوتيل ثالثي، ارتكيةز ال يع ةاوز "

  نحة كما يني:

 اوية الوسيطةاينوع 
 القحوى السعة
 )االنرت(

 درجة حرارة
 لطوارئا درجة حرارة لضبأا

31HA1 222 6   

  تضاف البنود اجلديدة العالية:  IBC520، توجية الععب ة 1-6-1-6

رقم األمم 
 األكاسيد التوقية العضوية املع دة

نوع 
اوية اي

 الوسيطة

 السعة
 القحوى
 )االنرت(

 درجة حرارة
 لضبأا

 درجة حرارة
 لطوارئا

 - 5،0ثنةةةةةةا ي )فةةةةةةوق أكسةةةةةةةي اوتيةةةةةةل ثةةةةةةالثي(  5،0 6629
يف املا ةةة  50 ارتكيةةز ال يع ةةاوز ثنا ةةةةي مثيةةل هكسةةان،

 يف مادة ختتيف من النوع ألف

31HA1 222 6   

- ثالثةي مثيةل - 9،1،6-6ثال ي أثيةل  9،1،6 6629
 03 ارتكيةز ال يع ةاوز ثالثي البروكسانان، 3،1،6

 يف املا ة يف مادة ختتيف من النوع ألف

31HA1 222 6   

ارتكيةةز  اثيةل هكسةانوان اوتيةل ثةالثي، -0فةوق أكسةي  6669
 يف املا ة يف مادة ختتيف من النوع ألف 10 ال يع اوز

31HA1 222 6 +65°س°02+ س 

عبةةةةةةةارة يسةةةةةةععاض عةةةةةةةن  ،"السررررررر ع المعبرررررررةة:"وةةةةةةت   LP902توجية الععب ة ، 1-6-1-6
 مبا يني: " IIIاملسعوفية ملسعوى أدان ةموعة الععب ة  انالعبو "
 ، املحنوعة من:IIIالعبوان الكبرة الحنبة املطااقة ملسعوى أدان ةموعة الععب ة "

  (50A)فوالة 
 (50B)ألومنيوم 

 (50N)معدن بخر ةر التوالة أو األلومنيوم 
 (50H)جامد  االسعي 

 (50C)خش  طبيعي 
 (50D)خش  رقا قي 

 (50F)خش  معاد تكوينة 
 " (50G) ن   كرتون ليتي
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تعةدل التقةرة  ،"الس ع غير المعبةة:"يف التقرة وت  LP902، توجية الععب ة 1-6-1-6
جيةةةوز أيضةةةاً نقةةةل السةةةنا اةةةدون تعب عهةةةا يف وسةةةا ل مناولةةةة خمححةةةة أو "ليحةةةبح نحةةةها كمةةةا ينةةةي: 
مكةةةان  ةةةنعها  لةةةدى نقنهةةةا فيمةةةا اةةةني ةاالسةةةك  ايديديةةةن نقةةةل عراةةةامركبةةةان أو حاويةةةان أو 

 ةل  مواقا املناولة الوسيطة " مبا يف  الع ميا ومنش ة
مبا يف ةلة  عبارة "، يف اجلمنة الثانية، يسععاض عن  LP903، توجية الععب ة 1-6-1-6

"ولبطاريةان معبة ة يف انةد واحةد مةن املعةدان،"  ويعةدل اةاقي  " اعبةارةالبطارية املركبة يف املعةدان
 يةث تةعم أو املعةدان جي  تعب ةة البطاريةة و اجلمنة قبل "اشرتا  إضايف" ليحبح نحة كما يني: "

  "محايعها من العط  الذي ميكن أن تسببة حركعها أو وضعها يف عبوة كبرة 
 يعدل كما يني: LP904توجية الععب ة ، 1-6-1-6

اجلمنةةة األوىل، اعةةد عبةةارة "أو اطاريةةة معطواةةة"، تضةةاف عبةةارة "وعنةة  خاليةةا يف 
واطاريةةان تالتةةة أو معطواةةة معبةة ة يف انةةد واحةةد مةةن املعةةدان"  ويف هنايةةة اجلمنةةة 

 ، مبا يف ةل  تن  املركبة يف املعدان" ، وذف عبارة "األوىل
عبةوان الكبةرة ال رخك ااسةعخداميةتعدل اجلمنةة الثانيةة ليحةبح نحةها كمةا ينةي: "

 تالتةةةة أو معطواةةةة اناطاريةةةاليةةةا و ، أو رةطواةةةتالتةةةة أو مع العاليةةةة لبطاريةةةة واحةةةدة
 عةةةةدان، شةةةةريطة اسةةةةعيتان األحكةةةةام العامةةةةة الةةةةواردة يفاملانةةةةد واحةةةةد مةةةةن مركبةةةةة يف 

  " 3-1-4و 4-1-1
وعةةةوي " اعبةةارة "وعةةوي عنةة  البطاريةةةانيف اجلمنةةة الثالثةةة، يسةةةععاض عةةن عبةةةارة "

 " البطاريانو  ارالياعن  
 "، يدرج السطر اجلديد العا :(50A)فوالة "عبارة قبل 
 " ، املحنوعة من:IIالعبوان الكبرة الحنبة املطااقة ملسعوى أدان ةموعة الععب ة "

ملسعوى  مطااقةتكون العبوان "، وذف عبارة "(50D)خش  رقا قي اعد عبارة "
  "  IIأدان ةموعة الععب ة 

اطاريةةة تعبةة  كةةل  تعةةدل ادايةةة اجلمنةةة األوىل ليحةةبح نحةةها كمةةا ينةةي:، 6يف التقةةرة 
    "  مثل هذه اراليا أو البطاريانأو املعدان اليت وعوي عن  تالتة أو معطواة 

، تعةةةةةدل ادايةةةةةة اجلمنةةةةةة ليحةةةةةبح نحةةةةةها كمةةةةةا ينةةةةةي: "تكةةةةةون العبةةةةةوة 0يف التقةةةةةرة 
 مو نة كهراا ياً"     "  ويسععاض عن عبارة "ةر مو نة" اعبارة "ةر الداخنية
املعةدان"  ويسةععاض رة "حركة البطاريةة" تضةاف عبةارة "أو ، اعد عبا1يف التقرة 

 عن عبارة "ةر مو نة" اعبارة "ةر مو نة كهراا ياً" 
 يف فقرة "اشرتاطان إضافية"، اعد كنمة "البطاريان"، تضاف كنمة "واراليا" 
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 :LP03 يضاف توجية الععب ة اجلديد العا  1-6-1-6
LP03 توجيه التعبئة LP03 

   6518و 6513و 6511و 6516و 6512و 6568و 6563رقام األمم املع دة أينطبب هذا العوجية عن  

 :3-1-4و 1-1-4 العبوان الكبرة العالية، شريطة اسعيتان األحكام العامة الواردة يف رخك ااسعخدامي (6)
 ، املحنوعة من:IIالعبوان الكبرة الحنبة املطااقة ملسعوى أدان ةموعة الععب ة 

   (50A)فوالة 
 (50B)ألومنيوم 

 (50N)معدن بخر ةر التوالة أو األلومنيوم 
 (50H)جامد  االسعي 

 (50C)خش  طبيعي 
 (50D)خش  رقا قي 

 (50F)خش  معاد تكوينة 
 (50G) ن   كرتون ليتي

 إىل ةل ، جي  اسعيتان الشرو  العالية:ااإلضافة  (0)
اطريقة جي  أن تحن ا األوعية املوجودة داخل سنا وعوي عن  سوا ل أو مواد  نبة من مواد مناسبة وأن تثبت داخل السنعة  )أ(

  يف  روف النقل العادية؛ السنعة نتسها أو إىل العبوة ارارجيةوول دون كسرها أو حدوي ثقوب فيها أو تسرب حنعويا ا إىل 
اشةكل  ة يح  وجية  وجي  أن تعب  األوعيةة الةيت وعةوي عنة  سةوا ل مةا وسةا ل إةةالق  يةث تكةون وسةا ل إةالقهةا مع هةة  )ب(

 ؛ 5-5-6-1إضافة إىل ةل  أن تسعويف األوعية أحكام اخعبار الضغأ الداخني الواردة يف 
املحةةنوعة مةةن الزجةةاج أو ارةةزف أو التخةةار اي ةةري أو اعةة   وعيةةةمثةةل األوجية  تثبيةةت األوعيةةة املعرضةةة لنكسةةر أو االنثقةةاب اسةةهولة،  )ج(

 ؛ أو العبوة ارارجية لنسنعةال يضعف اشكل من وو اروا  الوقا ية جي  أن أي تسرب لنم عويان و   املواد البالسعيكية
، حسةة  0-1والتحةةل  1-6-1وجةةودة داخةةل سةةنا وعةةوي عنةة  ةةةازان االشةةرتاطان الةةواردة يف القسةةم وجيةة  أن تسةةعويف األوعيةةة امل )د(

 ؛ P208 أو P200االقعضان، أو أن تكون قادرة عن  توفر مسعوى من ايماية مكافي لنمسعوى الذي يوفرة توجية الععب ة 
 ارطرة ووول دون انطالقها يف  روف النقل العادية ويف حالة عدم وجود وعان يف السنعة، جي  أن تغنف السنعة املواد  )ه(

 قحد يف  روف النقل العادية  عن ةر تتاعنهاو  عهاحركجي  أن تعب  السنا ملنا  (6)

 :LP905 يضاف توجية الععب ة اجلديد العا  1-6-1-6
LP905 توجيه التعبئة LP905 

 622واملؤلتة من ما ال يزيد عن   6186و 6182و 6296و 6292م األمم املع دة ارقخطو  اإلنعاج ارا ة ا ينطبب هذا العوجية عن  
 خنية واطارية وعن  النماةج األولية السااقة لإلنعاج لنخاليا والبطاريان عندما تنقل هذه النماةج األولية ألةراض االخعبار 

عدان، شةريطة اسةعيتان األحكةام العامةة الةواردة اند واحد من املمركبة يف  اناطارياليا و أو ر العبوان الكبرة العالية لبطارية واحدة رخك ااسعخدامي
 :3-1-4و 1-1-4يف 

 لنبطارية الواحدة: (6)
 ، املحنوعة من:IIالعبوان الكبرة الحنبة املطااقة ملسعوى أدان ةموعة الععب ة 

   (50A)فوالة 
 (50B)ألومنيوم 

 (50N)معدن بخر ةر التوالة أو األلومنيوم 
 (50H)جامد  االسعي 

 (50C)خش  طبيعي 
 (50D)خش  رقا قي 

 (50F)خش  معاد تكوينة 
 (50G) ن   كرتون ليتي
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 وجي  أيضاً أن تسعويف العبوان الكبرة االشرتاطان العالية:
املخعرب الوارد أعاله يف عبوة خارجية من النوع العحميمي ميكن أن تعب  البطاريان ةان األح ام واألشكال والكعل املخعنتة  )أ(

  ؛شريطة أن ال تع اوز الكعنة اإلمجالية الكنية لنعبوة الكعنة اإلمجالية اليت اخعرب عن  أساسها النوع العحميمي
   وجي  أن تعب  كل اطارية يف عبوة داخنية وتوضا داخل عبوة خارجية؛ )ب(
اانةةة لالحةةرتاق وةةةر مو ةةنة كهراا يةةاً تكتةةي يمايعهةةا مةةن وجيةة  أن وةةا  كةةل عبةةوة داخنيةةة اشةةكل تةةام مبةةادة عةةزل حةةراري ةةةر ق )ج(

 انبعاي خطر لن رارة؛
وجيةة  أن تعخةةذ تةةداار مال مةةة لنعقنيةةل مةةن تةة ثر االر اجةةان والحةةدمان وملنةةا وةةرك البطاريةةان داخةةل العبةةوة ممةةا قةةد يةةؤدي إىل  )د(

 ذا االشرتا ، في   أن تكون ةةر قاانةة لالحةرتاق العنف ونشون  روف خطرة أثنان النقل  وإةا اسعخدمت مادة توسيد لنوفان 
 ؛وةر مو نة كهراا يا

  تقي م عدم قاانية االحرتاق وفقاً ملعيار معرتف اة يف البند الذي تحمم فية العبوة الكبرة أو تحناوجي  أن  )ه(

 لنخاليا أو البطاريان املعب ة يف اني واحد من املعدان: (0)
 ، املحنوعة من:IIالعبوان الكبرة الحنبة املطااقة ملسعوى أدان ةموعة الععب ة 

   (50A)فوالة 
 (50B)ألومنيوم 

 (50N)معدن بخر ةر التوالة أو األلومنيوم 
 (50H)جامد  االسعي 

 (50C)خش  طبيعي 
 (50D)خش  رقا قي 

 (50F)خش  معاد تكوينة 
 (50G) ن   كرتون ليتي

 تسعويف العبوان الكبرة االشرتاطان العالية:وجي  أيضاً أن 
يف عبوة خارجية من النوع العحميمي املخعرب ميكن أن تعب  البنود املتردة من املعدان ةان األح ام واألشكال والكعل املخعنتة  )أ(

  ؛ن  أساسها النوع العحميميالوارد أعاله شريطة أن ال تع اوز الكعنة اإلمجالية الكنية لنعبوة الكعنة اإلمجالية اليت اخعرب ع
  وجي  أن تحنا املعدان أو تعب  اطريقة متنا تشغينها العرضي أثنان النقل؛ )ب(
وجي  أن تعخذ تداار مال مة لنعقنيل من ت ثر االر اجان والحدمان وملنا ورك املعدان داخل العبوة ممةا قةد يةؤدي إىل العنةف  )ج(

اسعخدمت مادة توسيد لنوفةان  ةذا االشةرتا ، في ة  أن تكةون ةةر قاانةة لالحةرتاق وةةر ونشون  روف خطرة أثنان النقل  وإةا 
 ؛مو نة كهراا ياً 

  تقي م عدم قاانية االحرتاق وفقاً ملعيار معرتف اة يف البند الذي تحمم فية العبوة الكبرة أو تحناوجي  أن  )د(
 اشتراط إضافي:

 الدارة الكهراا ية جي  محاية اراليا والبطاريان من قحر 
 :LP906 يضاف توجية الععب ة اجلديد العا  1-6-1-6

LP906 توجيه التعبئة LP906 

ألن واملعرضة  6186و 6182و 6296و 6292م األمم املع دة ارقالبطاريان املتردة العالتة أو املعطواة ارا ة ا  ينطبب هذا العوجية عن 
الة أو مسواة يف  روف النقل  أوتعتك  اسرعة، أو تعتاعل عن   و خطر،  ودي مسبًا أو تطنب حرارة أو انبعاثًا خطراً لغازان أو أخبرة اية أو أك 

 العادية  

 :3-1-4و 1-1-4العبوان الكبرة العالية، شريطة اسعيتان األحكام العامة الواردة يف  رخك ااسعخدامي

 املعدان:لنبطارية الواحدة ولنبطاريان املعب ة يف اند واحد من 
 ، املحنوعة من:Iالعبوان الكبرة الحنبة املطااقة ملسعوى أدان ةموعة الععب ة 
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   (50A)فوالة 
 (50B)ألومنيوم 

 (50N)معدن بخر ةر التوالة أو األلومنيوم 
 (50H)جامد  االسعي 

 (50D)خش  رقا قي 
 (50G) ن   كرتون ليتي

ااشرتاطان األدان اإلضافية العالية يف حالةة العتكة  السةريا أو العتاعةل ارطةر أو توليةد مسة  أو جي  أن تكون العبوان قادرة عن  الوفان  (6)
 :  انبعاي خطر لن رارة أو انبعاي خطر لغازان أو أخبرة اية أو أكالة أو مسواة من اراليا أو البطاريان

يقبةل حةةدوي نبضةة ارتتةاع مؤقعةةة يف درجةة ايةةرارة و س  °622جية  أن ال تع ةاوز درجةةة حةرارة السةةطح ارةارجي لنعبةوة ا كمنهةةا  (أ)
 س؛°022 تحل إىل

 دم حدوي أي مس  خارج العبوة؛عل )ب(
 ؛ عدم خروج قذا ف من العبوة )ج(
 جي  ايتاو عن  سالمة انية العبوة؛ )د(
جية  أن تكةةون العبةةوان الكبةةرة ةهةةزة انظةةام إلدارة الغةةازان )نظةةام ترشةيح، دوران امسةةوان، ح ةةز الغةةاز، عبةةوة مانعةةة لعسةةرب الغةةاز،  )ه(

 إ (، حس  االقعضان    
   )أ(جي  الع قب من االشرتاطان اإلضافية ألدان العبوان الكبرة اواسطة اخعبار كما ودده السنطة املخعحة (0)

تقريةةر الع قةةب انةةان عنةة  الطنةة   وكشةةر  أد ، جيةة  أن يةةدرج يف تقريةةر الع قةةب اسةةم البطاريةةة، وعةةدد البطاريةةان، وكعنةةة  وجيةة  أن يعةةاو
 عحة  البطارية ونوعها وحنعواها من الطاقة، ومعر ف هوية العبوة الكبرة، وايانان االخعبار وفقاً لطريقة االخعبار كما وددها السنطة املخ

مسةةةعوفاة عنةةةد اسةةةعخدام اجلنيةةةد اجلةةةاف أو النيرتوجةةةني السةةةا ل كمةةةادة تربيةةةد  وجيةةة  أن تبقةةة   6-5-5الةةةواردة يف  االشةةةرتاطانتكةةةون  (6)
العبةةوان الداخنيةةة وارارجيةةة سةةنيمة عنةةد درجةةة حةةرارة مةةادة العربيةةد املسةةعخدمة وكةةذل  درجةةان ايةةرارة ودرجةةان الضةةغأ الةةيت ميكةةن أن 

 ودي عند فقد العربيد 

 اشتراط إضافي:
 محاية اراليا والبطاريان من قحر الدارة الكهراا ية جي  
 ميكن النظر يف املعاير العالية، حس  االنطباق، لعقييم أدان العبوة الكبرة: )أ(

)ه( يسةةمح اإمكانيةةة تعبةةا نعةةا    1-9-0جيةة  إجةةران العقيةةيم يف إطةةار نظةةام إلدارة اجلةةودة )كمةةا هةةو حنةةدد مةةثالً يف القسةةم  )أ(
 والبيانان املرجعية والنماةج املسعخدمة يف وديد املوا تان؛االخعباران 

جيةة  أن وةةدد اوضةةوو قا مةةة األخطةةار املعوقعةةة يف حالةةة اجلمةةوو ايةةراري لنةةوع البطاريةةة يف الظةةروف الةةيت تنقةةل  ةةا )مةةن قبيةةل  )ب(
وةةةر مو ةةنة كهراا يةةاً حةةرتاق ، أو اسةةعخدام مةةادة توسةةيد كافيةةة ةةةر قاانةةة لال(SOC)اسةةعخدام عبةةوة داخنيةةة، أو حالةةة الشةة نة 

وأن وةةدد كميعهةةا؛ ومسةةذا الغةةرض ميكةةن اسةةعخدام القا مةةة املرجعيةةة لةخطةةار ااعمنةةة لبطاريةةان النيثيةةوم )العتكةة   وما ةةة إ  (
اسةةرعة، والعتاعةةل عنةة   ةةو خطةةر، وتوليةةد مسةة  أو انبعةةاي خطةةر لن ةةرارة أو انبعةةاي خطةةر لغةةازان أو أخبةةرة ايةةة أو أكالةةة أو 

 (  ويععمد الع ديد الكمي مسذه األخطار عن  املادة العنمية املعاحة؛مسواة
جيةة  وديةةد العةة ثران العختيتيةةة لنعبةةوة الكبةةرة ووديةةد موا ةةتا ا اسةةعناداً إىل سةةبل ايمايةةة املعةةوفرة وخحةةا ك مةةادة الحةةنا   )ج(

غ/ليرت(، السةةةةةةعة ايراريةةةةةةة النوعيةةةةةةة وجيةةةةةة  اسةةةةةةععمال قا مةةةةةةة اارحةةةةةةا ك العقنيةةةةةةة والرسةةةةةةوم لةةةةةةدعم هةةةةةةذا العقيةةةةةةيم )الكثافةةةةةةة )كةةةةةة
/كنتةةن(، درجةةة حةةرارة الةةذواان ودرجةةة حةةرارة 0)جول/كةغ/كنتن(، قيمةةة العسةةخني )كينوجول/كةةغ(، املو ةةنية ايراريةةة )وان/م

 /كنتن(؛0االشععال )كنتن(، ومعمل النقل ايراري يف العبوة ارارجية )وان/م
 اجلموو ايراري لنبطارية داخل العبوة الكبرة يف  روف النقل العادية؛ جي  أن يقيم االخعبار وأي حسااان داعمة نعي ة )د(
لنبطاريةةةة معروفةةةة، جيةةة  أن جيةةةرى العقيةةةيم املسةةةعخدم وفةةةب أعنةةة  حالةةةة شةةة ن ممكنةةةة تقااةةةل  (SOC)إةا مل تكةةةن حالةةةة الشةةة نة  )ه(

  روف اسععمال البطارية؛
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العبةةةوة الكبةةرة ونقنهةةا )مبةةا يف ةلةة  فيمةةا يععنةةب االنعةةا   ااعمنةةةة جيةة  أن تو ةةف الظةةروف اايطةةة الةةيت ميكةةن فيهةةا اسةةعخدام  )و(
 النبعاثان الغازان أو الدخان عن  البي ة، كالعهوية أو الطرا ب األخرى( وفقاً لنظام إدارة الغاز ارا  االعبوة الكبرة؛

إلطةةالق اجلمةةوو ايةةراري وانعشةةاره داخةةل جيةة  أن ت خةةذ االخعبةةاران أو  ةةوةج ايسةةااان يف االععبةةار سةةيناريو أسةةوا ايةةاالن  )ز(
البطارية: ويشمل هذا السيناريو أسوأ فشل ممكن يف  روف النقل العاديةة وايةرارة القحةوى وانبعاثةان النهة  املععنةب ااالنعشةار 

 ااعمل لنعتاعل؛
 ساعة(  01ن جي  وضا تقييم لنعا   السيناريو خالل فرتة زمنية تشمل مجيا النعا   املمكنة )أي فرتة م )و(

 ال ينطبب الععديل  1-6-5-60
 يف اجلمنة الثالثة، ال ينطبب  1-6-1-6-1
 " 6-5-6-3" االرقم "6-6-5-6-3يف هناية التقرة، يسععاض عن الرقم " 1-6-3-0-6
 ال ينطبب الععديل  1-6-8-6
 ال ينطبب  1-6-9-6-5

 2-4الفصل   
 ال ينطبب  1-0-6-69-6
السةةةةةطر األول اعةةةةةد العنةةةةةوان، تضةةةةةاف يف  T23، توجية الحهاري  النقالة 1-0-5-0-1

مجنة جديةدة يكةون نحةها كمةا ينةي: "ميكةن أيضةاً نقةل الرتكيبةان املبينةة أدنةاه معبة ة وفقةاً لطريقةة 
، ما نتس درجة حةرارة الضةبأ 6-1-6-1الوارد يف  P520املبينة يف توجية الععب ة  OP8الععب ة 

 الطوارئ، عند االقعضان "  ودرجة حرارة
 ال ينطبب  اياشية )د(، T23، توجية الحهاري  النقالة 1-0-5-0-1
تضاف اجلمنة اجلديدة العالية  TP10، ايكم ارا  املععنب االحهاري  النقالة 1-0-5-6

م الحةةهري  النقةال لننقةةل اعةد تةةاري  انعهةان  ةةالحية بخةر ف ةةك يف هنايةة التقةرة: "ميكةةن أن يقةد  
وز ثالثة أشهر اعد تاري  انعهان  الحية بخر اخعبةار، اعةد تتريةغ الحةهري  اطانة اترتة ال تع لنب

 ولكن قبل تنظيتة، ألعراض إجران االخعبار أو الت ك املطنوب قبل إعادة من ة " 

 3-4الفصل   
 ال ينطبب  1-6-6-60

 1-5الفصل   
 يف هناية التقرة، تضاف املالحظة العالية: 5-6-6
، (GHS)لننظةةةةةام املنسةةةةةب عامليةةةةةاً لعحةةةةةنيف املةةةةةواد الكيميا يةةةةةة وتوسةةةةةيمها وفقةةةةةاً  :م حظة"

نسةةةب عامليةةةاً، الةةةذي ال تشةةةرتطة هةةةذه الال  ةةةة، أن ال يظهةةةر الرسةةةم العخطيطةةةي لننظةةةام امل ينبغةةةي
ك ةةزن مةةن اطاقةةةة وسةةم كامنةةة املعنومةةةان طبقةةاً لننظةةةام املنسةةب عامليةةاً ولةةةيس اشةةكل مسةةةعقل  إال

  ( " 1-1-62-1-6)انظر 
 يسععاض عن كنمة "لنمخاطر" اكنمة "لةخطار"  5-6-1
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 2-5الفصل   
اعةةةةةةد عبةةةةةةارة "العبةةةةةةوان االحعياطيةةةةةةة" تضةةةةةةاف عبةةةةةةارة "مبةةةةةةا يف ةلةةةةةة  العبةةةةةةوان  5-0-6-6

 االحعياطية الكبرة" 
 ال ينطبب  5-0-0-6-6
 ال ينطبب  5-0-0-6-0
 ال ينطبب 5-0-0-6-6
 ال ينطبب  5-0-0-6-6-6
 ال ينطبب  5-0-0-6-1
 ال ينطبب  5-0-0-6-5
 ال ينطبب  )ج( 5-0-0-6-1
 ال ينطبب  5-0-0-6-9
 ال ينطبب  5-0-0-6-66

 :66-6-0-0-5يضاف القسم الترعي اجلديد العا  
اطاقان وسم السنا اليت وعوي عن  اطا ا خطرة منقولة وت أرقةام  5-0-0-6-66"

 6511و 6516و 6110و 6516و 6512و 6569و 6568و 6563األمم املع دة 
 6518و 6513و 6511و 6515و
توضةةا عنةة  الطةةرود الةةيت وعةةوي عنةة  اضةةا ا خطةةرة يف السةةنا وعنةة   5-0-0-6-66-6

تبةةةةني  0-6-0-0-5اضةةةةا ا خطةةةةرة يف سةةةةنا تنقةةةةل ةةةةةر معبةةةة ة اطاقةةةةان وسةةةةم وفقةةةةاً لنتقةةةةرة 
دة أو أكثةر مةن اطاريةان   وإةا احعةون السةنعة عنة  واحة5-2-0األخطار ااددة وفقاً لنتقرة 

  يف البطاريةةةان مةةةن فنةةةز النيثيةةةوم والرتبةةةة  0وكةةةان إمجةةةا  حنعةةةوى النيثيةةةوم ال يزيةةةد عنةةة   نيثيةةةومال
سةةةةاعة يف اطاريةةةةان أيونةةةةان النيثيةةةةوم، تثبةةةةت عالمةةةةة اطاريةةةةان النيثيةةةةوم -وان 622تع ةةةةاوز  ال

( عن  الطرد أو السنعة ةر املعب ة  وإةا احعون السنعة عن  واحةدة أو أكثةر 5-0-5 )الشكل
  يف البطاريةةان مةةن فنةةز النيثيةةوم  0يةةان النيثيةةوم وكةةان إمجةةا  حنعةةوى النيثيةةوم أكثةةر مةةن مةةن اطار 

سةةاعة يف اطاريةةان أيونةةان النيثيةةوم، تثبةةت اطاقةةة وسةةم اطاريةةان -وان 622والرتبةةة أكثةةر مةةن 
 ألف( عن  العبوة أو السنعة ةر املعب ة  9الرقم  0-6-0-0-5النيثيوم )

ضةمان أن تبقة  السةةنا الةيت وعةوي عنة  اضةا ا خطةةرة  إةا كةان املطنةوب 5-0-0-6-66-0
 6-3-6-0-5سا نة ااال اه ااةدد مسةا، تثبةت عالمةان اال ةاه الةيت تتةي ااالشةرتاطان الةواردة يف 

وتكةةون  ةةاهرة عنةة  جةةانبني عمةةوديني معقةةاانني عنةة  األقةةل مةةن جوانةة  الطةةرد أو السةةنعة ةةةر املعبةة ة 
 األعن  اشكل   يح "  سهم مع هة إىلاألحيثما أمكن، وتكون 

" تضةةاف عبةةارة ميكةةن تقنيةةل أاعةةاد الطةةرديف اجلمنةةة األوىل، اعةةد عبةةارة " 5-0-0-0-6-6-6
عنةةة  وجيةةة  أن يبقةةة  ارةةةأ داخةةةل ايافةةةة "اشةةةكل تناسةةةذ"  ووةةةذف اجلمنعةةةان الثانيةةةة والثالثةةةة )"

 "( مم  0  األد  لنخأ داخل ايافة مم داخل الوسم، وأن يبق  السم 5 مسافة
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ع ةذير" اطاقةان ال -يف اجلمنة األوىل، تدرج عبارة "أسةطوانان ةةاز  5-0-0-0-6-0
 " ووذف العبارة نتسها من اجلمنة الثانية ISO 7225:2005 رقمعبارة "اعد 
 ال ينطبب الععديل  5-0-0-0-6-6
 ال ينطبب  5-0-0-0-6-5
 تعدل ليحبح نحها كما يني:  5-0-0-0-0
 لوسم اةج اطاقان ا  5-0-0-0-0"
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نموذج 
 الخ فية الرما ولون الرسم اللعبة أو الفئة رقمالوسم 

الااوية اللكل في 
 السف ط )ولون اللكل(

نماذج بطاقاع 
 م حظاع الوسم

 : المواد والس ع المتفجرة1الرتبة 

-6و 6-6الشع   6
 6-6و 0

 1 ارتقالية قنبنة تنت ر: أسود
 )أسود(
 

 

يةةةةرتك شةةةةاةراً إةا كانةةةةت املةةةةادة الةةةةيت  -كعااةةةةة رقةةةةم الشةةةةعبة   ** مكةةةةان **
 "explosive"تشكل ارطر اإلضايف مادة معت رة 

يرتك شاةراً إةا كانت املادة الةيت  -* مكان كعااة رقم ةموعة العوافب  *
 "explosive"ة تشكل ارطر اإلضايف مادة معت ر 

 1-6الشعبة  6-1
 : أسود6-1

مةةةةةةةم  5مةةةةةةةم لالرتتةةةةةةاع و 62تكةةةةةةون أح ةةةةةةام األرقةةةةةةةام  ةةةةةةو 
 622× مةةةةةم  622لنسةةةةةماكة )يف حالةةةةةة اسةةةةةعخدام اطاقةةةةةة 

 مم(

 1 ارتقالية
 )أسود(
 

 

 مكان كعااة رقم ةموعة العوافب* 

 5-6الشعبة  6-5
 : أسود6-5

مةةةةةةةم  5مةةةةةةةم لالرتتةةةةةةاع و 62تكةةةةةةون أح ةةةةةةام األرقةةةةةةةام  ةةةةةةو 
 622× مةةةةةم  622لنسةةةةةماكة )يف حالةةةةةة اسةةةةةعخدام اطاقةةةةةة 

 مم(

 1 ارتقالية
 )أسود(
 

 

 * مكان كعااة رقم ةموعة العوافب

 1-6الشعبة  6-1
 : أسود6-1

مةةةةةةةم  5لالرتتةةةةةةاع ومةةةةةةةم  62تكةةةةةةون أح ةةةةةةام األرقةةةةةةةام  ةةةةةةو 
 622× مةةةةةم  622لنسةةةةةماكة )يف حالةةةةةة اسةةةةةعخدام اطاقةةةةةة 

 مم(

 1 ارتقالية
 )أسود(
 

 

  * مكان كعااة رقم ةموعة العوافب
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نموذج 
 الخ فية الرما ولون الرسم اللعبة أو الفئة الوسم رقم

اللكل في الااوية 
السف ط )ولون 
 م حظاع نماذج بطاقاع الوسم اللكل(

 الغازاع: 2الرتبة 

 :1-2الشعبة  2-1
الغازان النهواة )ااسعثنان ما نحت عنية التقرة 

 د(( 5-2-2-2-1-6
 

 2 محران مس : أسود أو أاي 
 )أسود أو أاي (

  

- 

 :2-2الشعبة  2-2
 الغازان ةر النهواة وةر السمية

أسطوانة ةاز: أسود أو 
 أاي 

 2 خضران
 )أسود أو أاي (

  

- 

 :3-2الشعبة  2-3
 الغازان السمية

مج مة وعظمعان 
 معقاطععان: أسود

 2 ايضان
 أسود

 

- 
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نموذج 
 الخ فية الرما ولون الرسم اللعبة أو الفئة الوسم رقم

اللكل في الااوية 
السف ط )ولون 
 م حظاع نماذج بطاقاع الوسم اللكل(

 : السوائل ال هوبة3الرتبة 

مس : أسود أو  - 3
 أاي 

 3 محران
 )أسود أو أاي (

  

- 

 : المواد الص بة ال هوبة؛ والمواد المعرضة ل حتراق الت قائي، والمواد التي تط ق غازاع لهوبة لالى ت مسها مع الماء4الرتبة 
 :1-4الشعبة  4-1

املواد الحنبة النهواة، واملواد الذاتية العتاعل، 
واملعت ران الحنبة املنزوعة ايساسية، واملواد 

  املسببة لنعماثر 

ايضان خمططة اسبا  مس : اسود
 أشرطة محران

 

4 
 )أسود(

 

- 

 :2-4الشعبة  4-2
 املواد املعرضة لالحرتاق العنقا ي

ايضان يف النحف  مس : أسود
النحف األعن ، محران يف 
  االستل

4 
 )أسود(

 

- 

 :3-4الشعبة  4-3
املواد اليت تطنب ةازان مسواة لدى تالمسها ما 

  املان

مس : أسود أو 
 أاي 

 4 زرقان
 )أسود أو ااي (

  

- 
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نموذج 
 الخ فية الرما ولون الرسم اللعبة أو الفئة الوسم رقم

اللكل في الااوية 
السف ط )ولون 
 م حظاع نماذج بطاقاع الوسم اللكل(

 : المواد مؤكسالة واألكاسيال الفوقية العضوية5الرتبة 

 :1-5الشعبة  5-1
 املواد املؤكسدة

 1-5  تران مس  أسود فوق دا رة
 )أسود(

 

- 

 :2-5الشعبة  5-2
 األكاسيد التوقية العضوية

مس : أسود أو 
 أاي 

محران يف النحف األعن ، 
 تران يف النحف 

 األستل
 

5-2 
 )أسود(

  

- 

 : المواد السمية والمواد المعالية6الرتبة 
 :1-6الشعبة  6-1

 املواد السمية
مج مة وعظمعان 
 معقاطععان: أسود

 6 ايضان
 )أسود(

 

- 

 :2-6الشعبة  6-2
 املواد املعدية

ثالثة أهنة مرتاكبة 
 يف دا رة: أسود

 6 ايضان
 )أسود(

 

قد  وسمالنك الستني من ال
، ‘مادة معدية‘يكع  فية: 

حالة الضرر أو العسرب  يفو"
تُبنغ سنطان الح ة العامة 
 فوراً"، والكعااة االنون األسود
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نموذج 
 اللعبة أو الفئة رقمالوسم 

الرما ولون 
 الخ فية الرسم

اللكل في الااوية السف ط 
 م حظاع نماذج بطاقاع الوسم )ولون اللكل(

 : المواد الملعة7الرتبة 

ورقة الربسيم:  1الت ة  ألف 7
 أسود

 7 ايضان
 )أسود(

 

 يكع  نك )إجباري( ااألسود يف النحف األستل:
 "RADIOACTIVE)مواد مشعة( "
 "....CONTENTS)ااعويان( "
 "....ACTIVITY)النشا ( "

 "RADIOACTIVEيرسم شريأ عمودي أمحر اعد كنمة "

ورقة الربسيم:  2الت ة  اان 7
 أسود

 تران وحافة ايضان يف النحف 
  ايضان يف النحف األستلاألعن ، 

7 
 )أسود(

 

 يكع  نك )إجباري( ااألسود يف النحف األستل:
 "RADIOACTIVE)مواد مشعة( "
 "....CONTENTS)ااعويان( "
 "....ACTIVITY)النشا ( "

 "؛ )دليل النقل( داخل إطار أسودTRANSPORT INDEXتكع  عبارة "
 االنون األمحرشريطان عموديان  "RADIOACTIVEيرسم اعد كنمة "

ورقة الربسيم:  3الت ة  جيم 7
 أسود

 تران وحافة ايضان يف النحف 
 األعن ، ايضان يف النحف األستل

7 
 )أسود(

 

 يكع  نك )إجباري( ااألسود يف النحف األستل:
 "RADIOACTIVE)مواد مشعة( "
 "....CONTENTS)ااعويان( "
 "....ACTIVITY)النشا ( "

 "؛ )دليل النقل( داخل إطار أسودTRANSPORT INDEXتكع  عبارة "
 شريطان عموديان االنون األمحر "RADIOACTIVEيرسم اعد كنمة "

املواد  هان 7
 االنشطارية

 7 ايضان -
 )أسود(

 

 يكع  نك )إجباري( ااألسود يف النحف األعن :
 "؛FISSILEمادة انشطارية" "

 ايرجيةةةةةة"يف إطةةةةةار حنةةةةةدد ااألسةةةةةود يف النحةةةةةف األسةةةةةتل: "مؤشةةةةةر أمةةةةةان 
CRITICALITY SAFETY INDEX" 
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نموذج 
 الخ فية الرما ولون الرسم اللعبة أو الفئة الوسم رقم

اللكل في الااوية السف ط 
 م حظاع نماذج بطاقاع الوسم )ولون اللكل(

 : المواد األكالة8الرتبة 
سةةوا ل تنسةةك  مةةن أنبةةواعني زجةةاجيعني تسةةقأ عنةة  يةةةد  - 8

 وقطعة معدنية: أسود

ايضان يف النحف األعن ، سودان ما 
 حافة ايضان يف النحف األستل

  

 

8 

 )أاي (

 

- 

 بما فيها المواد الخطرة ع ط البيئة مواد وس ع خطرة متنوعة: 9الرتبة 
 وعة خأ 9 ايضان سبعة أشرطة عمودية رأسية يف النحف األعن : أسود - 9

 )أسود( 
 

 

- 

 - ألف 9

 

 يف النحف األعن : أسودسبعة أشرطة عمودية رأسية 

ةموعة اطاريان، مس  مكسور ومنبعث يف النحف 
 األستل: أسود

 وعة خأ 9 ايضان
 )أسود( 

 

 

- 
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 3-5الفصل   
وضررررع لوحرررراع ااعرررر ن الخارجيررررة ووضررررع "عنةةةةوان التحةةةةل ليحةةةةبح نحةةةةة كمةةةةا ينةةةةي:  يعةةةةدل

  اللاحنة وحاوياع السوائب" نقلال ط وحالاع ع الع ماع
األوىل، يسةععاض عةةن كنمةة "خمةاطر" اكنمةةة "أخطةار"، واعةد عبةةارة  يف اجلمنةة 5-6-6-6-0

"وحةةةةدان النقةةةةل الشةةةةاحنة" تضةةةةاف عبةةةةارة "وحاويةةةةان السةةةةوا  "  ويف اجلمنةةةةة الثانيةةةةة، التقةةةةرة 
 )ب(، وعد عبارة "وحدان النقل الشاحنة" تضاف عبارة "وحاويان السوا  "  الترعية

 ال ينطبب  5-6-6-6-6
ة النقةةل الشةةاحنة" تضةةاف عبةةارة "أو حاويةةة السةةوا  " واعةةد  "وحةةداعةةد عبةةارة  5-6-0-6-6

 كنمة "الوحدة" تضاف كنمة "أو اياوية" 
 اعد عبارة "وحدة النقل الشاحنة" تضاف عبارة "وحاوية السوا  "  5-6-0-6-0

 4-5الفصل   
 ال ينطبب الععديل  )ج( 5-1-6-1-6
 ال ينطبب  )د( 5-1-6-1-6
عبارة "العبوان االحعياطية" تضاف عبارة "مبا يف ةل  العبوان يف العنوان اعد  5-1-6-5-6

االحعياطية الكبرة"  ويف هناية اجلمنة، اعد عبارة "عبةوان احعياطيةة" تضةاف عبةارة "مبةا يف ةلة  
 عبوان احعياطية كبرة" 

 " 6-5-6-3" االرقم "6-6-5-6-3يسععاض عن الرقم " 5-1-6-5-1
  "واملةواد املسةببة لنعمةاثر"، تدرج عبارة "املواد الذاتية العتاعل"ة يف العنوان، اعد عبار  5-1-6-5-5

" اعبةةةارة "واألكاسةةةيد التوقيةةةة العضةةةوية بةةةارة "واألكاسةةةيد التوقيةةةة العضةةةويةويف الةةةنك، يسةةةععاض عةةةن ع
 "  6-5-6-3" االرقم "6-6-5-6-3واملواد املسببة لنعماثر"، ويسععاض عن الرقم "

 ال ينطبب  5-1-6-5-5-6
االعالمة املميزة لنمركبان ةان يف التقرة الثانية، يسععاض عن عبارة " 5-1-6-5-62

املةةرور نظةةام ملركبةةان يف املسةةعخدمة يف ااالعالمةةة املميةةزة " اعبةةارة "املةةرور الةةدو نظةةام ااركةةان يف 
 ويكون نحها كما يني: 6"، وتدرج اياشية (6)الدو 

املسعخدمة يف الشاحنان ةان ااةرك واملقطةوران يف النقةل العالمة املميزة لدولة العس يل  (6)"
 6918لنسةةر عنةة  الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام  6919الةةدو ، مةةثالً وفقةةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام 

 لنسر عن  الطرق " 

 لذل   تبعاً ، يعاد ترقيم ايواشي الالحقة 1-5يف التحل 
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 1-6الفصل   
 (" 0-1عبوان مواد الشعبة  ةر)"يف عنوان التحل، وذف عبارة 

 (" إضافية أخطار)(" اعبارة "خماطر إضافية)يسععاض عن عبارة " ‘6‘)أ(  1-6-6-6
 تضاف فقرة فرعية جديدة )ه( يكون نحها كما يني:  1-6-6-6

  " 0-1عبوان املواد املعدية من الت ة ألف املدرجة يف الشعبة  ")ه(
 ال ينطبب الععديل  6، املالحظة 1-6-6
 االعالمةةة املميةةزة لنمركبةةان ةان ااركةةان يفويعةةرب عنةةة يسةةععاض عةةن عبةةارة ")و( 1-6-6-6

املةةةرور  نظةةةام يف املسةةةعخدمة يف املركبةةةاناالعالمةةةة املميةةةزة ويعةةةرب عنةةةة " اعبةةةارة "املةةةرور الةةةدو  نظةةةام
 " (0)الدو 

االعالمةةةةة املميةةةةزة لنمركبةةةةان ةان ويعةةةةرب عنةةةةة يسةةةةععاض عةةةةن عبةةةةارة " )و( 1-6-6-8
 نظام يف املسعخدمة يف املركباناالعالمة املميزة ويعرب عنة " اعبارة "املرور الدو  نظام ااركان يف
 ويكون نحها كما يني: 0"، وتدرج اياشية (0)املرور الدو 

العالمةةةة املميةةةزة لدولةةةة العسةةة يل املسةةةعخدمة يف الشةةةاحنان ةان ااةةةرك واملقطةةةوران يف  (0)"
لنسةةر عنةة  الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام  6919قةةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام النقةةل الةةدو ، مةةثالً وف

 لنسر عن  الطرق "  6918
، تضةةاف اجلمنةةة العاليةةة يف النهايةةة: "درجةةة حةةرارة املةةان املسةةععمل 8وةةت البنةةد  1-6-5-3-6

  الداخني "   الضغأيف حالة عبوان البالسعي  اليت ختضا الخعبار 

 2-6الفصل   
 القا مة مبا يني: 0يسععاض عن املالحظة  )د( 1-0-6-1-6
التةةةوالة ةةةةر املن ةةةوم، ميكةةةن سةةةطوانان واألناايةةة  املحةةةنوعة مةةةن يف حالةةةة األ :2م حظة ال"

الةوارد يف  اخعبةار الضةغأ امسيةدرو )ب( و 6-1-6-0-1االسععاضة عن املراجعةة الةواردة يف 
أسةةطوانان  -انان الغةةاز "أسةةطو  SO 16148:2016)د( اةةإجران يتةةي ااملعيةةار  1-0-6-1-6

 (AT)اخعبةةةار االاععةةةاي الحةةةويت  - الغةةةاز القاانةةةة إلعةةةادة املةةةلن واملحةةةنوعة مةةةن التةةةوالة ةةةةر املن ةةةوم
 لالخعبار والت ك الدوريني "  (UT) الحوتيةوالت ك ااملوجان فوق 

عةةن اخعبةةار  االسععاضةةةجيةةوز ، يسةةععاض عةةن عبةةارة "6يف املالحظةةة  )د( 1-0-6-1-6
)ب(  6-1-6-0-1املراجعةةةةة الةةةةواردة يف جيةةةةوز االسععاضةةةةة عةةةةن "" اعبةةةةارة الضةةةةغأ امسيةةةةدرو 

 " )د( 6-1-6-0-1الوارد يف  اخعبار الضغأ امسيدرو و
، يف العمةةةود "ميكةةةن تطبيقةةةة يف "ISO 11118:1999"يف اجلةةةدول، يف حالةةةة املعيةةةار  1-0-0-6-6

 " 0202كانون األول/ديسمرب   66حا " اعبارة "بخرحا إشعار الحناعة"، يسععاض عن عبارة "
، يةدرج سةطر جديةد يكةون نحةة "ISO 11118:1999"يف اجلةدول، اعةد املعيةار  1-0-0-6-6

 كما يني:
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ISO 11118:2015  القاانةةةةةة املعدنيةةةةةة ةةةةةةر أسةةةةةطوانان الغةةةةةاز  -أسةةةةةطوانان الغةةةةةاز
 املوا تان وطرا ب االخعبار -إلعادة امللن 

 حا إشعار بخر

، يف العمةةةود "ميكةةةن تطبيقةةةة يف "ISO 11120:1999"يف اجلةةةدول، يف حالةةةة املعيةةةار  1-0-0-6-0
 "  0200كانون األول/ديسمرب   66حا " اعبارة "حا إشعار بخرالحناعة"، يسععاض عن عبارة "

، يةدرج سةطر جديةد يكةون نحةة "ISO 11120:1999"يف اجلةدول، اعةد املعيةار  1-0-0-6-0
 كما يني:

ISO 11120:2015  األناايةةة  القاانةةةة إلعةةةادة املةةةلن واملحةةةنوعة  -أسةةةطوانان الغةةةاز
لةةةرتاً  652مةةةن التةةةوالة ةةةةر املن ةةةوم و  ةةةم مةةةا ي يةةةرتاوو اةةةني 

 والبنان واالخعبار  العحميم  - لرت 6 222و

 حا إشعار بخر

 يكون نحها كما يني: 8-6-0-0-1تدرج فقرة جديدة   1-0-0-6
 الضةغأأسةطوانان  وانةان املعةاير العاليةة عنة  تحةميمتنطبب   1-0-0-6-8"

ااسةةةعثنان أن اشةةةرتاطان  ،األوليةةةنيف حةةةها واخعبارهةةةا  وعنةةة الةةةيت ومةةةل عالمةةةة األمةةةم املع ةةةدة 
 :5-0-0-1الت ك املرتبطة انظام تقييم العوافب واالععماد تكون وفقاً لنتقرة 

 العنوان المرجع
يمك  تطبيقه في 

 الصناعة
ISO 21172-1:2015  أوعية الضغأ املحنوعة من فوالة من وم اليت  -أسطوانان الغاز

 -لرت وتسعخدم لنقل الغازان  6 222يحل ح مها إىل 
 لرت 6 222: األح ام اليت تحل إىل 6اجلزن  -العحميم والبنان 

من هذا  1-6-6-1: اغ  النظر عن القسم م حظة
املن ومة ةان املعيار، ميكن اسععمال أوعية الضغأ التوالةية 

لنقل املواد األكالة شريطة اسعيتان مجيا  األطراف املقعرة
 االشرتاطان املنطبقة من هذه الال  ة 

 حا إشعار بخر

ISO 4706: 2008  واملحنوعة القاانة إلعادة امللن  األسطوانان -أسطوانان الغاز
 وما دون اار 12ضغأ االخعبار  -من فوالة من وم 

 حا إشعار بخر

ISO 18172-1:2007  واملحنوعة القاانة إلعادة امللن  األسطوانان -أسطوانان الغاز
 1ضغأ االخعبار : 6اجلزن من فوالة ال يحدأ من وم 

 ميغاااسكال وما دون

 حا إشعار بخر

، يف العمةود "ميكةن تطبيقةة "ISO 13340:2001"يف اجلةدول األول، يف حالةة املعيةار  1-0-0-6
 " 0202كانون األول/ديسمرب   66حا " اعبارة "حا إشعار بخريف الحناعة"، يسععاض عن عبارة "

 :الحتان العاليان يف النهاية يدرج يف اجلدول األول، 1-0-0-6
ISO 14246:2014  اخعبةةةةةةةاران  - ةةةةةةةمامان األسةةةةةةةطوانان  -أسةةةةةةةطوانان الغةةةةةةةاز

 العحنيا والت ك
 حا إشعار بخر

ISO 17871:2015  السريعة اإلععةاق  مامان األسطوانان -أسطوانان الغاز - 
 املوا تان واخعبار النوع

 حا إشعار بخر

تعدل هناية اجلمنة االسعهاللية ليحبح نحها كما يني: "    اليت ومةل عالمةة  1-0-0-1
:"  وينقةل الحةف األخةر مةن اجلةدول إىل جةدول جديةد ومحايعهةا هاإةالقاألمم املع دة ووسا ل 
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ينةةي اجلةةدول ايةةا  ويكةةون لةةة نتةةس العنةةاوين ومجنةةة اسةةعهاللية جديةةدة يكةةون نحةةها كمةةا ينةةي: 
الةةيت املعدنيةةة  الت ةةك واالخعبةةار الةةدوريني ألنظمةةة العخةةزين امسيدريديةةةعنةة   ينطبةةب املعيةةار العةةا "

 " ومل عالمة األمم املع دة 
، يف العمةود "ميكةن تطبيقةة "ISO 11623:2002"يف اجلةدول األول، يف حالةة املعيةار  1-0-0-1

 " 0202األول/ديسةمرب كانون   66حا " اعبارة "حا إشعار بخريف الحناعة"، يسععاض عن عبارة "

 :"ISO 11623:2002"ويدرج الحف اجلديد العا  اعد الحف ارا  ااملعيار 
ISO 11623:2015  حا إشعار بخر الت ك واالخعبار الدوريني - املركبةأسطوانان الغاز 

 يف هناية اجلدول األول، يدرج الحف العا : 1-0-0-1
ISO 22434:2006  ةمامان ف ةك و ةيانة  -أسطوانان الغاز القاانة لننقل 

 األسطوانان
ميكةةةن اسةةةعيتان هةةةذه االشةةةرتاطان يف ةةةةر األوقةةةةان : م حظرررة

ااةةةددة لالخعبةةةار والت ةةةك الةةةدوريني لةسةةةطوانان الةةةيت ومةةةل 
 عالمة األمم املع دة

 حا إشعار بخر

 ةان ااركةةةةان يف االعالمةةةةة املميةةةةزة لنمركبةةةةانيسةةةةععاض عةةةةن عبةةةةارة " )ج( 1-0-0-3-0
 " " (0)املرور الدو  نظام يف املسعخدمة يف املركباناالعالمة املميزة " اعبارة "املرور الدو  نظام
 يدة يكون نحها كما يني:دظة جت التقرة الترعية )م(، تدرج مالحو 1-0-0-3-1
 تةةةةةرد املعنومةةةةةان عةةةةةن العالمةةةةةان الةةةةةيت ميكةةةةةن اسةةةةةععمامسا لع ديةةةةةد النوالةةةةة  يف م حظة:"

اةموعةة الوطنيةة والدوليةة لنوالة   -أسةطوانان الغةاز  - ISO/TR 11364األسةطوانان يف املعيةار 
 عنب األسطوانة ونظام وديدها ووضا العالمان عنيها "

املميةةزة لنمركبةةان  انالعالمةةكمةةا هةةو مبةةني يف يسةةععاض عةةن عبةةارة " )ن( 1-0-0-3-1
املسعخدمة يف املميزة  انالعالمكما هو مبني يف "" اعبارة (6)املرور الدو  نظام ةان ااركان يف

 " (0)املرور الدو  نظام يف املركبان
املميةةزة لنمركبةةان  انالعالمةةكمةةا هةةي مبينةةة يف يسةةععاض عةةن عبةةارة " )أ( 1-0-0-3-3

املسةةعخدمة املميةزة  انالعالمةةكمةا هةةي مبينةة يف " اعبةةارة "(6)املةةرور الةدو  نظةام ةان ااركةان يف
 " (0)املرور الدو  نظام يف يف املركبان

االعالمةةةةان املميِّةةةةزة املوضةةةةوعة عنةةةة  يسةةةةععاض عةةةةن عبةةةةارة " )ج( و)و( 1-0-0-9-0
املسةةةةعخدمة يف املميةةةةزة  انالعالمةةةةا" اعبةةةةارة "(6)املركبةةةةان ةان ااركةةةةان يف نظةةةةام املةةةةرور الةةةةدو 

 " (0)املرور الدو  نظام يف املركبان
االعالمان املميِّةزة املوضةوعة عنة  املركبةان ةان يسععاض عن عبارة " )أ( 1-0-0-9-1

 نظةةةام يف املسةةةعخدمة يف املركبةةةاناملميةةةزة  انالعالمةةةا" اعبةةةارة "(6)ااركةةةان يف نظةةةام املةةةرور الةةةدو 
 " (0)املرور الدو 

 ويكون نحها كما يني: 0تدرج اياشية 
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ااةرك واملقطةوران يف النقةل العالمة املميزة لدولة العس يل املسعخدمة يف الشاحنان ةان  (0)"
 6918لنسةةر عنةة  الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام  6919الةةدو ، مةةثالً وفقةةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام 

 لنسر عن  الطرق " 
  6إىل اياشية  0يعاد ترقيم اياشية  1-0-1-6

 3-6الفصل   
  املركبةةان ةان الةيت تبينهةةا العالمةة املميةزة املوضةوعة عنةيسةععاض عةن عبةارة ")ه( 1-6-1-0

 يف املسةةعخدمة يف املركبةةان الةةيت تبينهةةا العالمةةة املميةةزة" اعبةةارة "(0)ااركةةان يف نظةةام املةةرور الةةدو 
 " (6)املرور الدو  نظام

 ويكون نحها كما يني: 6تدرج اياشية 
النقةل العالمة املميزة لدولة العس يل املسعخدمة يف الشاحنان ةان ااةرك واملقطةوران يف  (6)"

 6918لنسةةر عنةة  الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام  6919الةةدو ، مةةثالً وفقةةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام 
 لنسر عن  الطرق " 

 4-6الفصل   
الرمةةةةةز الةةةةةدو  لع ديةةةةةد نةةةةةوع يف التقةةةةةرة )أ(، يسةةةةةععاض عةةةةةن عبةةةةةارة " )أ( 1-1-06-66

 " (6)املرور الدو  نظام يف املسعخدمة يف املركبان العالمة املميزة" اعبارة "(6)تس يل الشاحنة
العالمةةة املميةةزة لدولةةة العسةة يل املسةةعخدمة يف  (6)"ليكون نحها كما يني:  6تعدل اياشية 

 6919الشةةاحنان ةان ااةةرك واملقطةةوران يف النقةةل الةةدو ، مةةثالً وفقةةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةةام 
 لنسر عن  الطرق "  6918لنسر عن  الطرق أو اتتاقية فيينا لعام 

 5-6الفصل   
 االعالمةةةةة املميةةةةزة لنمركبةةةةان ةان اويعةةةةرب  عنهةةةةيسةةةععاض عةةةةن عبةةةةارة " )ه( 1-5-0-6-6

 يف املسةعخدمة يف املركبةان العالمةة املميةزةويعةرب عنهةا ا" اعبارة "(0)الدو  املرور ااركان يف نظام
 " (6)املرور الدو  نظام

 ويكون نحها كما يني: 6تدرج اياشية 
العالمة املميزة لدولة العس يل املسعخدمة يف الشاحنان ةان ااةرك واملقطةوران يف النقةل  (6)"

 6918لنسةةر عنةة  الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام  6919الةةدو ، مةةثالً وفقةةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام 
 لنسر عن  الطرق " 

 كما يني:تعدل التقرة األخرة ليحبح نحها   1-5-1-9-6
لكةل اةنتس العحةميم  خمعنتةة اوية وسيطةنتسها أو اسعخدام ح كن اسعخدام اياوية الوسيطةمي"

 "  سقو 
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، تضةةةاف اجلمنةةةة العاليةةةة: "ودرجةةةة حةةةرارة املةةةان املسةةةععمل يف 8وةةةت البنةةةد  1-5-1-61-6
 الةةوارد حالةةة البالسةةعي  اجلامةةد واياويةةان الوسةةيطة املركبةةة الةةيت ختضةةا الخعبةةار الضةةغأ امسيةةدرو 

  " 8-1-5-1 يف

 6-6الفصل   
 ااركان يف نظةام العالمة املميزة لنمركبان ةانيسععاض عن عبارة " )ه( 1-1-6-6

   " (6)املرور الدو  نظام يف املسعخدمة يف املركبان العالمة املميزة" اعبارة "(0)الدو  املرور
 ويكون نحها كما يني: 6تدرج اياشية 

املميزة لدولة العس يل املسعخدمة يف الشاحنان ةان ااةرك واملقطةوران يف النقةل العالمة  (6)"
 6918لنسةةر عنةة  الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام  6919الةةدو ، مةةثالً وفقةةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام 

 لنسر عن  الطرق " 

 7-6الفصل   
 ال ينطبب الععديل  1-3-0-0-61
أي العالمة املميزة لالسعخدام اض عن عبارة "يف اجلمنة الرااعة، يسعع 1-3-0-68-6

" 6918يف املةةرور الةةدو  وفقةةاً ملةةا تقضةةي اةةة اتتاقيةةة فيينةةا اشةة ن حركةةة املةةرور عنةة  الطةةرق لعةةام 
 " (0)املرور الدو  نظام يف املسعخدمة يف املركبان اعبارة "املبينة االعالمة املميزة

أي العالمة املميزة لالسعخدام " يف اجلمنة الرااعة، يسععاض عن عبارة 1-3-6-61-6
" 6918يف املةةرور الةةدو  وفقةةاً ملةةا تقضةةي اةةة اتتاقيةةة فيينةةا اشةة ن حركةةة املةةرور عنةة  الطةةرق لعةةام 

 " (0)املرور الدو  نظام يف املسعخدمة يف املركبان اعبارة "املبينة االعالمة املميزة
أي العالمة املميزة لالسعخدام يف اجلمنة الرااعة، يسععاض عن عبارة " 1-3-1-66-6

" 6918يف املةةرور الةةدو  وفقةةاً ملةةا تقضةةي اةةة اتتاقيةةة فيينةةا اشةة ن حركةةة املةةرور عنةة  الطةةرق لعةةام 
 " (0)املرور الدو  نظام يف املسعخدمة يف املركبان اعبارة "املبينة االعالمة املميزة

املميزة لالسعخدام أي العالمة يف اجلمنة الرااعة، يسععاض عن عبارة " 1-3-5-66-6
" 6918يف املةةرور الةةدو  وفقةةاً ملةةا تقضةةي اةةة اتتاقيةةة فيينةةا اشةة ن حركةةة املةةرور عنةة  الطةةرق لعةةام 

 " (0)املرور الدو  نظام يف املسعخدمة يف املركبان اعبارة "املبينة االعالمة املميزة
 كما يني:  0ينبغي أن يكون نك اياشية 

العس يل املسعخدمة يف الشاحنان ةان ااةرك واملقطةوران يف النقةل العالمة املميزة لدولة  (0)"
 6918لنسةةر عنةة  الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام  6919الةةدو ، مةةثالً وفقةةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام 

 لنسر عن  الطرق " 
 ، يعاد ترقيم ايواشي العالية وفقاً لذل  0-3التحل  وت
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 8-6الفصل   
 االعالمةةةةة املميةةةةزة لنمركبةةةةان ةان اويعةةةةرب  عنهةةةةعبةةةةارة " يسةةةععاض عةةةةن )ه( 1-8-5-5-6

 يف املسةةعخدمة يف املركبةةان العالمةةة املميةةزةويعةةرب عنهةةا ا" اعبةةارة "الةةدو  املةةرور ااركةةان يف نظةةام
  " (0)املرور الدو  نظام

 كما يني:  0يكون نك اياشية 
ااةرك واملقطةوران يف النقةل العالمة املميزة لدولة العس يل املسعخدمة يف الشاحنان ةان  (0)"

 6918لنسةةر عنةة  الطةةرق أو اتتاقيةةة فيينةةا لعةةام  6919الةةدو ، مةةثالً وفقةةاً التتاقيةةة جنيةةف لعةةام 
 لنسر عن  الطرق " 

 1-7الفصل   
 يسععاض عن كنمة "خماطر" اكنمة "أخطار"  )ج( 3-6-0-6
 تعدل التقرتان ليحبح نحهما كما يني: 1-6-3و 3-6-5
المالرجرررة فررري ق ع رررط نقرررل المرررواد الذاتيرررة التفاعرررل برررطنخامرررة تأحكرررام  7-1-5"

 المسررتقرةوالمررواد  2-5اللررعبة المالرجررة فرري واألكاسرريال الفوقيررة العضرروية  1-4اللررعبة 
 بضبط درجة الحرارة )بخ ف المواد الذاتية التفاعل واألكاسيال الفوقية العضوية( 

 العتاعةل واألكاسةيد التوقيةة العضةويةميا املةواد الذاتيةة جلماية اي أن توف ر  جي 3-6-5-6
توضةةةا يف أن مةةةن تةةة ثر أشةةةعة الشةةةمس املباشةةةرة ومجيةةةا محةةةادر ايةةةرارة، و  واملةةةواد املسةةةببة لنعمةةةاثر
 أماكن جيدة العهوية 

اطرا ةةةةب اعةةة  املةةةةواد الةةةيت تنقةةةةل يف  ةةةروف ضةةةةبأ درجةةةة ايةةةةرارة  ظةةةر نقنهةةةةا  :م حظة
 معينة  نقل
حيثما جيما عدد من الطرود يف حاوية شة ن أو شةاحنة اريةة مغنقةة أو وحةدة  3-6-5-0

 أخطةةارالكميةةة الكنيةةة لنمةةادة وأنةةواع وعةةدد الطةةرود وطريقةةة العنضةةيد أي  سةةب ال تنقةةل، يراعةة  أ
 "لالنت ار 

 أحكام ضبأ درجة ايرارة 3-6-5-6
اطان سةةةة  اشةةةةرت تنطبةةةةب هةةةةذه األحكةةةةام عنةةةة  مةةةةواد معينةةةةة ةاتيةةةةة العتاعةةةةل ح 3-6-5-6-6

 ،6-1-6-5-0 حسة  اشةرتاطان التقةرة، وأكاسيد فوقية عضةوية معينةة 1-6-0-1-0 التقرة
 681أو ايكةم ارةا   0-5-0-1-0ومواد معينة مسببة لنعمةاثر حسة  اشةرتاطان التقةرة 

  ضبأ درجة ايرارة متك ن من إال يف  روفوال ميكن نقنها  6-6الوارد يف التحل 
  م أيضاً عن  نقل املواد اليت:تنطبب هذه األحكا 3-6-5-6-0

" مسةةةةةةةةعقر ةيعضةةةةةةةةمن ااهةةةةةةةةا الراةةةةةةةةي املسةةةةةةةةعخدم يف الشةةةةةةةة ن كنمةةةةةةةةة " )أ(
"STABILIZED"  قا مةة املةواد ارطةرة مةن  0العمود كما هو مبني يف

 ؛ 1-0-6-6أو وفقاً لنتقرة  0-6الواردة يف التحل 
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أو درجةةة متاثرهةةا  (SADT) وتكةون درجةةة حةةرارة ا المسةةا الةةذايت العسةةارع )ب(
(SAPT)الةةذايت العسةةارع 

)مةةا أو اةةدون اسةةعقرار كيميةةا ي( االشةةكل  (1)
   فية لننقل:املادة الذي تقدم 

'6' 52ºأو س أو أقل يف عبوان أو حاويان وسيطة؛  

'0' 15ºس أو أقل يف  هاري  نقالة  
مةةادة معتاعنةةة، مةةا قةةد يولةةد كميةةان خطةةرة  لع قيةةب اسةةعقرارالكيميةةا ي  الحةةدوحةةني ال يسةةعخدم 

من ايرارة والغاز أو البخةار يف  ةروف النقةل العاديةة، تنقةل هةذه املةواد مةا ضةبأ لدرجةة ايةرارة  
اإضةةةةافة  ةةةةاد ان كيميا يةةةةة  يةةةةث تع ةةةةاوز  تسةةةةعقروال تنطبةةةةب هةةةةذه األحكةةةةام عنةةةة  املةةةةواد الةةةةيت 

الةةةةةذايت العسةةةةةارع الدرجةةةةةة الةةةةةيت وردن حةةةةةرارة ا المسةةةةةا الةةةةةذايت العسةةةةةارع أو درجةةةةةة متاثرهةةةةةا  درجةةةةةة
 أعاله  ‘0‘أو  ‘6‘)ب( يف
ةاتيةةة إةا كةةان االسةةم الراةةي املسةةعخدم يف الشةة ن ملةةادة ااإلضةةافة إىل ةلةة ،  3-6-5-6-6

" STABILIZED" "مسةةةةةعقرةيعضةةةةةمن كنمةةةةةة " العتاعةةةةةل أو أكسةةةةةيد فةةةةةوقي عضةةةةةوي أو مةةةةةادة مةةةةةا
  ةةةروف قةةةد تع ةةةاوز درجةةةة ايةةةرارة عةةةادة نقنهةةةا مةةةا ضةةةبأ لدرجةةةة ايةةةرارة، وتنقةةةل يفيشةةةرت   وال
 س، فإنة ميكن أن تعطن  ضبطاً لدرجة ايرارة 55º فيها
هةةةي الدرجةةةة القحةةةوى الةةةيت ميكةةةن عنةةةدها نقةةةل املةةةادة  "الضةةةبأدرجةةةة حةةةرارة " 3-6-5-6-1

س، 55ºدرجة حرارة البي ة اايطة مباشرة االطرد أثنان النقل يترتض أال تع اوز اشكل م مون  و 
كةةل يف ةضةةون  إال فةةرتة قحةةرة نسةةبياً ، إليهةةاو ةةنت إةا  ايةةرارة يف هةةذه الدرجةةة،وأن ال تسةةعمر 

قةةةد ينةةةزم اختةةةاة إجةةةرانان طةةةوارئ   ،سةةةاعة  ويف حالةةةة فقةةةدان السةةةيطرة عنةةة  درجةةةة ايةةةرارة 01
 عندها هذه اإلجرانان  تنتذهي درجة ايرارة اليت  "درجة حرارة الطوارئ"و

 طوارئحساب درجيت حرارة الضبأ وال 3-6-5-6-5

 نوع الوعاء

(SADT)درجة 
/درجة )أ(

SAPT
 درجة حرارة الطوارئ درجة حرارة الضبط )أ(

العبةةةوان املتةةةردة واياويةةةان 
 لنسوا   الوسيطة

02ºس أو أقل 

 س65ºس إىل 02ºفوق 
 س65ºفوق 

مبقةةةةةةةةةةةدار  SADT/SAPTوةةةةةةةةةةةت درجةةةةةةةةةةةة 
02ºس 

مبقةةةةةةةةةةةدار  SADT/SAPTوةةةةةةةةةةةت درجةةةةةةةةةةةة 
65ºس 

مبقةةةةةةةةةةةدار  SADT/SAPTوةةةةةةةةةةةت درجةةةةةةةةةةةة 
62ºس 

 س62ºمبقدار  SADT/SAPTوت درجة 

 س62ºمبقدار  SADT/SAPTوت درجة 
 SADT/SAPTوةةةةةت درجةةةةةة وةةةةةت درجةةةةةة 

 س5ºمبقدار 

مبقةةةةةةةةةةةدار  SADT/SAPTوةةةةةةةةةةةت درجةةةةةةةةةةةة  س52ºأقل من  الحهاري  النقالة
62ºس 

 س5ºمبقدار  SADT/SAPTوت درجة 

 ملادة وهي معب ة لننقل  SADT/SAPTأي درجة  )أ(

__________ 

وفقةةةةاً لةةةةدليل االحعبةةةةاران واملعةةةةاير  وجيةةةةوز أيضةةةةاً تطبيةةةةب  (SAPT)وةةةةدد درجةةةةة حةةةةرارة العمةةةةاثر الةةةةذايت العسةةةةارع  (1)
، حسةبما H، السنسةنة 08الةواردة يف التةرع  (SADT)العسةارع  االخعباران املععنقة ادرجة حرارة اال الل الذايت

 يناس ، لع ديد درجة حرارة العماثر الذايت العسارع 
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 اجلةةةةةدولالسةةةةةععانة االطةةةةةوارئ اادرجةةةةةة حةةةةةرارة درجةةةةةة حةةةةةرارة الضةةةةةبأ و وسةةةةة   3-6-5-6-1
أو درجةةة العمةةاثر  (SADT)درجةةة حةةرارة اال ةةالل الةةذايت العسةةارع عنةة  أسةةاس  3-6-5-6-5

الةةةيت تعةةةر ف ا هنةةةا أد  درجةةةةة حةةةرارة ميكةةةن أن  ةةةدي فيهةةةا ا ةةةةالل ةايت  (SAPT)ةايت العسةةةارع 
 املسعخدمأو اياوية الوسيطة أو الحهري  النقال  العبوة ملادة ما يفأو متاثر ةايت العسارع العسارع 
لعقرير مةدى ضةرورة ودرجة العماثر الذايت العسارع ذايت العسارع الدرجة اال الل  وُودديف النقل  

املععنقةة اع ديةد درجةة اال ةالل األحكةام ايرارة أثنةان النقةل  وتةرد درجة إخضاع مادة ما لضبأ 
 لنمةواد الذاتيةة العتاعةل واألكاسةيد التوقيةة العضةويةالعمةاثر الةذايت العسةارع ودرجةة الذايت العسةارع 

عنةةةةةةةةة   ،0-5-0-1-0و 0-1-6-5-0و 1-6-0-1-0يف  واملةةةةةةةةواد املسةةةةةةةةببة لنعمةةةةةةةةاثر
 العوا  

 6-0-6-0-1-0، يف االنطبةاق ترد درجان حرارة الضبأ والطةوارئ، حسة  3-6-5-6-3
لةكاسيد التوقية العضةوية  1-0-6-5-0ويف  ،ف ان املدرجة حالياً يفنمواد الذاتية العتاعل ل

  املدرجة حالياً يف ف ان
أن تقل درجة ايرارة التعنيةة أثنةان النقةل عةن درجةة حةرارة الضةبأ، ولكةن جيوز  3-6-5-6-8
  خطر لنمراحلاخعيارها لعتادي أي فحل  نزمي
 ضبأ درجة ايرارةيف  روف النقل  3-6-5-1

نقةةل إىل أخةةرى،  طريقةةةمةةن  ختعنةةفنظةةراً ألن الظةةروف الةةيت تؤخةةذ يف االععبةةار  :م حظة
 فنن وعوي التقران العالية إال عن  توجيهان عامة 

اةة أساسةةية يف النقةل املةة مون لنمةةواد  املعي نةةةيشةكل ايتةةاو عنة  درجةةة ايةرارة  3-6-5-1-6
 واحورة عامة ينزم ما يني:املسعقرة اضبأ درجة ايرارة  

 قبل الع ميل؛ الشاحنة ف ك شامل لوحدة النقل إجران ()أ 
 العربيد؛ منظومةتشغيل  اش نالناقل تعنيمان  وإعطان )ب( 
 يف حال اخعالل الضبأ؛خذ إجرانان تع   وتعيني )ج( 
 ر د منعظم لدرجان ايرارة العشغينية؛و  )د( 
 أو قطا ةيار  احعياطيةتربيد  منظومة رتوفو  )ه( 

العربيةد  منظومةةالو ةول املباشةر إىل أجهةزة الضةبأ واسعشةعار ايةرارة يف كتل يُ  3-6-5-1-0
وتكون مجيا الو الن الكهراا ية  امدة لةحوال اجلوية  وتقاس درجة حرارة حيز امسةوان داخةل 

اواسةةةةطة جهةةةةازي اسعشةةةةعار مسةةةةعقنني، وتسةةةة ل القةةةةرانان  يةةةةث ميكةةةةن  الشةةةةاحنة وحةةةةدة النقةةةةل
 1-1نةة  درجةةة ايةةرارة  وينةةزم الع قةةب مةةن درجةةة ايةةرارة كةةل كشةةف أي تغةةران تطةةرأ عاسةةهولة  
تةةزود وحةةدة  ،س05º+ ان وتسةة ينها  ويف حالةةة نقةةل مةةواد تقةةل درجةةة حةةرارة ضةةبطها عةةنسةةاع
 ،العربيةد منظومةةمزودة مبحدر لنطاقةة مسةعقل عةن  ،ا جهزة إنذار مر ية ومسموعة الشاحنة النقل

 ومضبوطة لععمل عند درجة حرارة الضبأ أو دوهنا 
إجةرانان عاجنةة  يباشةر تنتيةذيف حالة  اوز درجةة حةرارة الضةبأ أثنةان النقةل،  3-6-5-1-6

سةةا نة  واد تربيةةداإضةةافة مةة)تشةةمل أي إ ةةالحان ضةةرورية ألجهةةزة العربيةةد أو زيةةادة طاقةةة العربيةةد 
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مةةةةةن اسةةةةةععدادان ن درجةةةةةة ايةةةةةرارة و مةةةةة اشةةةةةكل معةةةةةواتر الع قةةةةةبكمةةةةةا جيةةةةةرى   مةةةةةثاًل( ةةةةةنبة  أو
ايةةةرارة إىل درجةةةة إجةةةرانان الطةةةوارئ حةةةني تحةةةل  الشةةةروع يفيععةةةني و الطةةةوارئ   إجةةةرانان تنتيةةةذ

 الدرجة ايرجة لنطوارئ 
لنقةةل عنةة  عوامةةل ة يف حالةةة اايةةرار درجةةة تععمةةد مالنمةةة وسةةينة معينةةة لضةةبأ  3-6-5-1-1

 عدة منها:
 املنقولة؛ (املواد)حرارة ضبأ املادة )درجان( درجة  )أ( 
 الترق اني درجة حرارة الضبأ واألحوال املعوقعة لدرجة ايرارة اايطة؛و  )ب( 
 العزل ايراري؛ وفعالية )ج( 
 مدة النقل؛و  )د( 
  ياالن الع خر احعياطاً   امش أمان السماوو  )ه( 

مرتبةة تحةاعدياً ، كمةا ينةي  لطرا ب املال مة ملنا  ةاوز درجةة حةرارة الضةبأ هةيا 3-6-5-1-5
 حس  قدرة الضبأ:

 املةواد( املقةرر نقنهةالنمادة ) البد يةاشر  أن تكون درجة ايرارة  ايراريالعزل  )أ( 
 أقل من درجة حرارة الضبأ اقدر كاف؛

 تربيد اشر : مبنظومةالعزل ايراري  )ب( 
النرتوجةةني املسةةي ل أو ثةةاين أكسةةيد ) عربيةةدمحةةل كميةةة كافيةةة مةةن مةةادة ال '6'

 احعياطةاً مبةا يسةمح  ةامش معقةول  (عنة  سةبيل املثةال افكراون اجلال
 ؛ياالن الع خر

 ؛تربيدعدم اسعخدام األكس ني املسي ل أو امسوان كمواد و  '0'
 ؛عربيدمنعظم حا اعد اسعهالك معظم مادة ال تربيد ت ثر رتوفو  '6'
الوحةةدة اضةةرورة  ويعهةةا قبةةل  (أاةةواباةةاب )وةةذير واضةةح عنةة   وكعااةةة '1'

 دخومسا؛
ة لالنت ةةار مانعةةالعربيةةد امليكةةانيكي املتةةرد، اشةةر  اسةةعخدام تركيبةةان كهراا يةةة  )ج( 
تقةل فيهةا  الةيت ال املةواد املقةرر نقنهةاالعربيد ملنا اشععال األخبرة النهواة املنبعثة مةن  ُح رانداخل 

 ؛س5ºنقطة الومي  عن ةموع درجة حرارة الطوارئ +
 شريطة: تربيدمادة  منظومةما  ةمشرتك ةميكانيكي تربيد منظومة )د( 

 ؛األخرىعن  ةمسعقن املنظومعنيكون كل من تأن  '6'
 ؛)ج(و (ب) أن تع قب االشرتاطان املبينة يف '0'

 شريطة: ةمزدوج ةميكانيكي تربيد منظومة )ه( 
الوحةةةدة ااسةةةعثنان  األخةةةرىعةةةن  ةمسةةةعقن املنظةةةومعنيكةةةون كةةةل مةةةن تأن  '6'

 االطاقة؛ عزويداملعكامنة لن
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عنةةة  ااافظةةةة عنةةة   قةةةادرة  حةةةدة ةعنةةة املنظةةةومعنيكةةةون كةةةل مةةةن تأن و  '0'
 الضبأ املال م لدرجة ايرارة؛

 ةمةةةوعالةةةيت تقةةةل فيهةةةا نقطةةةة االشةةةععال عةةةن  املةةةادة )املةةةواد( حالةةةة ويف '6'
 مانعةةةةةةس، تسةةةةةععمل تركيبةةةةةان كهراا يةةةةةة °5+درجةةةةةة حةةةةةرارة الطةةةةةوارئ 

  املوادنت ار يف ةرفة العربيد ملنا اشععال األخبرة النهواة املنبعثة من الل
 ( حن وز) 3-6-1

    


