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 توصيابت بشأن نقل البضابلن اخل     
معايري األمان "املشعة"، يستعاض يف آخر النص عن عبارة " املواد"نقل  18يف التوصية  

ـــــــــــــن ار عاعاا امل"ينة وألمان املريادر ار عاعية"، سلسلة معايري األساسية الدولية للوقاي ـــــــــــــة مـ ـ
بعبارة "الوقاية من ار ــــــــــــــعا   "(1996، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا )115األمان رقم 

وأمان املريــادر ار ــعاعيةا معايري األمان األســاســية الدولية"، ســلســلة معايري األمان الريــادرة عن 
 (". 2014، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا )GSR Part 3الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 

 1-1الفصل   

 . 1ال ينطبق التعديل على املالحظة  1-1
، يستعاض عن عبارة "وسائل النقل" 3ويف املالحظة  .األولال ينطبق التعديل  )أ(1-1-1-2

 بعبارة "معّداا النقل".
 اكاآليتنريها   نيكو و ديدة اجل 4الحظة املتضاف  1-1-1-2
اســــــت دامها  عتز أو ي قيد االســــــت دا لبضــــــائة املطرة املركبة يف معداا يف حالة ا: 4مالح ة "

 ". 4-5-5أثناء النقل، انظر 

 2-1الفصل   
 الرتتيب األجبديا بحسيُدرَج التعريفان التاليان  1-2-1

يعين مكافئ اجلرعة احمليط أو مكافئ اجلرعة االجتاهي، حســــــــب االقتضــــــــاء، لكل  "معدل اجلرعة
 عند نقطة االهتما ". ا  وحدة زمنية، مقيس

تعين أدىن درجة حرارة ميكن أن حيدث عندها حتلل ( SADT  )درجة حرارة التحلل الذايت التسار "
املست دمة يف  ةريج النّقالاالوسيطة للسوائب أو الريه اأو احلاواي ااذايت التسار  ملادة يف العبو 

 28القســـم يف التحلل الذايت التســـار  وفقا  رجراءاا االختبار الواردة حرارة لنقل. وحتدَّد درجة ا
 .دليل االختباراا واملعايري مناجلزء الثاين من 

 وتعدَّل التعاريف الواردة أدانه على النحو التايلا

 البند.هذا حُيذف  ار عا ا مستوى
 كلمةُتدرج عبارة "الذايت التســـــــــــــار " بعد   (اSAPTاثر الذايت التسار  )مدرجة حرارة الت

 ".)البلمرة( "التماثر
 ".SCO-1" " بعدSCO-IIIيف اجلملة األوىل، تضاف عبارة "أو  ا(TI)نقل م" ر ال

  4-1الفصل   

 " ليريبح نص اجلدول كما يليا0513" و"0512اجلديدان " الرقمانيضاف  1-4-1اجلدول 
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 0267و 0255و 0237و 0104أرقا  األمم املتحدة  4-1، الشعبة 1الرتبة "
 0456و 0455و 0441و 0440و 0366و 0365و 0361و 0289و
 ".0513و 0512و 0500و

 ا "5-1، الشعبة 1بعد "الرتبة التايل ديد اجلريف اليضاف 
 "متفجراا 6-1، الشعبة 1"الرتبة 

 " ليكون نريه كما يليا  2-6"الشعبة البند املدرج ضمن عدَّل ي
 (2900و 2814)رقما األمم املتحدة ‘ ألف‘مواد معدية من الفئة  2-6الشعبة "

 . "(3549م املتحدة م)رقم األ‘ ألف‘ونفاايا طبية من الفئة 
بعبـارة  يســــــــــــــتعـاض عن عبـارة "احلمـايـة املـاديـة للمواد النوويـة وللمرافق النوويـة" 1-4-3-2-3
يســــــــتعاض يف . و لمرافق النووية"لتوصــــــــياا األمن النووي بشــــــــ ن احلماية املادية للمواد النووية و "

الــدوليــة للطــاقــة الــذريــة، فيينــا  ، الوكــالــةINFCIRC/225/Rev.4 (Corrected)عن " 2احلــا ــــــــــــــيــة 
 (". 2011، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا )INFCIRC/225/Rev.5(" بـ "1999)

 5-1الفصل   
 الثـــانيـــة والثـــالثـــة نياجلملتنص عـــدَّل وي. ال ينطبق التعـــديـــليف اجلملـــة األوىل،  1-5-1-1
دولية للطاقة الذرية للنقل اآلمن وتســــــــــــــتند هذه الالئحة لىل "الئحة الوكالة ال"ا ريــــــــــــــبح كاآليتلي

الريــــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة ("، ســــلســــلة معايري األمــــــــــــــــــان 2018للمواد املشــــعة )طبعة 
ــــــــــــــم  ةالذري (. وميكن االطال  على املواد التفسريية يف 2018، فيينا )SSR-6 (Rev.1), IAEAرقـ

ة للطاقة الذرية للنقل اآلمن للمواد املشـــــــعة "املواد ارر ـــــــادية لالئحة الوكالة الدوليالوثيقة املعنونة 
 ".(.2019فيينا ) ،SSG-26 (Rev.1), IAEA("، سلسلة معايري األمان رقم 2018)طبعة 

ويســــــــــــــتعاض عن عبارة "من آ ر  ال ينطبق التعديل األول،يف اجلملة األوىل،  1-5-1-2
 "من اآل ر الضارة لإل عاعاا امل"ينة أثناء نقل". بعبارة ار عاعاا أثناء نقل" 

 )ب(، يستعاض عن عبارة "مستوايا ار عا " بعبارة "معدل اجلرعة".  الفقرة الفرعية يف
اجلملة اجلديدة نص ضـــــــــاف ييســـــــــتعاض عن عبارة "وختاما " بعبارة "و لثا "، و يف اجلملة األخرية 

املزيـــد من احلمـــايـــة باـــاذ ترتيبـــاا لت طيط ولعـــداد الفقرةا ""وختـــامـــا ، يوفَّر  آخريف  ةالتـــاليـــ
 استجابا حلاالا الطوارئ من أجل محاية األ  اص واملمتلكاا والبيئة.". 

 ‘2‘و ‘1‘)و(1-7-5-1-4-5و" تضـــــاف "7-1-2-5بعد " )أ(1-5-1-5-1
 ".3-4-8-1-7و" تضاف "1-3-8-1-7، وبعد ""‘1‘1-7-5-1-4-5و
 .اجلملة الثانية فحُتذ 1-5-1-5-2
يف اجلملة األخرية يســـــتعاض عن عبارة "رصـــــد لصفراد أو رصـــــد ملكان العمل"  1-5-2-4

 بعبارة "رصد ملكان العمل أو رصد لصفراد".
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يف اجلملة األوىل، يســـــــــتعاض عن عبارة "يف حالة احلوادث أو العوارض" بعبارة  1-5-2-5
وارئ، على النحو الذي تنص "يف حاالا الطوارئ النووية أو ار عاعية" وعن عبارة "أحكا  الط

 عليه" بعبارة "األحكا  اليت تنص عليها". 
ت ذ من ترتيباا الت هب ا "ويشــــــــــــــمل ذل  ما يُ كاآليتتعدَّل اجلملة الثانية ليريــــــــــــــبح نريــــــــــــــها  

واالســــتجابة وفقا  للمتطلباا الوطنية و/أو الدولية وبطريقة متســــقة ومنســــقة مة ترتيباا الطوارئ 
  و/أو الدويل ملواجهة حاالا الطوارئ".املت ذة على الريعيد الوطين

 يُعدَّل النص ليريبح كما يليا  1-5-2-6
خذ يف وأن أتجيب أن تســــــــــتند ترتيباا الت هب واالســــــــــتجابة لىل  ج تدرجيي  1-5-2-6"

احلســــــــــــــبان امل اطر احملدَّدة وآ رها احملتملة،  ا يف ذل  تكوين مواد خطرة أخرى ميكن أن تنتج 
ار ـــعاعية. وترإد لر ـــاداا  وأعن التفاعل بني حمتوايا الشـــحنة والبيئة يف حالة الطوارئ النووية 

ا الطوارئ النووية "الت هب واالســـتجابة حلاال الو ئق التاليةاهذه الرتتيباا يف وضـــة مثل بشـــ ن 
 ,GSR Part 7الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم الريـــــــادرة عن أو ار ـــــــعاعية"، ســـــــلســـــــلة معايري األمان 

IAEA، ( ؛2015فيينا)  و"معايري موجهة لالســـت دا  يف الت هب واالســـتجابة حلاالا الطوارئ النووية
فيينا  GSG-2, IAEAلية للطاقة الذرية رقم الوكالة الدو الريــادرة عن وار ــعاعية"، ســلســلة معايري األمان 

(؛ و"ترتيباا الت هب حلاالا الطوارئ النووية أو ار ــــــعاعية"، ســــــلســــــلة معايري األمان 2011)
و"ترتيباا  ؛(2007، فيينا )GS-G-2.1, IAEAالوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم الريــــــــــــــادرة عن 

الوكالة الدولية الريــــــادرة عن معايري األمان ، ســــــلســــــلة "ل اء حالة الطوارئ النووية أو ار ــــــعاعية
 " .(2018، فيينا )GSG-11, IAEAللطاقة الذرية رقم 

يف اجلملة الثانية، يســـــــتعاض عن عبارة "من خالل وســـــــائل بديلة" بعبارة "من  1-5-4-2
. ويف . والتعديل الثاين ال ينطبقألحكا  األخرى من هذه الالئحة"عن ابديلة  وســــــــــــــائلخالل 

 ة الثالثة تضاف عبارة "يف هذه الالئحة" بعد عبارة "اال رتاطاا املنطبقة". آخر اجلمل
يســــتعاض يف اجلملة االســــتهاللية عن عبارة "مســــتوى ار ــــعا " بعبارة "معدل  1-5-6-1

ل أو املرَسل  الفقرة الفرعية اجلرعة". ويف )ب( يستعاض يف بداية النص عن عبارة "الناقل أو املرسإ
ل لليه". ويف )ب(لليه" بعبارة "امل ل أو الناقل أو املرســــــــَ ، يســــــــتعاض عن عبارة "الظروف ‘3‘رســــــــإ

 ال ينطبق التعديل. ‘4‘املماثلة" بعبارة "األسباب والظروف املماثلة". ويف )ب(

  0-2الفصل   
 القســـــمالنص اجلملة اجلديدة التاليةا "ومة ذل ، ينطبق هذا  آخرتضـــــاف يف  2-0-5-4

 ". .4-6-3-1-2وفقا  لـ  1الرتبة  غري مدرجة يفمتفجراا  حتتوي علىاليت  السلةعلى 

 1-2الفصل   
 .")ج((1-1-1-2)"يف اجلملة الثانية حُتذف  2-1-3-3-1

ف يف رقم ميكن أن تريــــــــــــــنّ و "" عبارة 0336يف اجلملة األوىل، ُتدرج بعد "أو  2-1-3-5-2
وتندرج ضــمن  ألغراض لحداث أتثرياا اســتعراضــية اليت ُتســت د  الســلةُ  0431األمم املتحدة 
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جدول الترينيف االفرتاضي لصلعاب  من ايز  4-1 ااريف نو  السلعة واملواصفاتعنطاق أحد 
 ".5-5-3-1-2يف الفقرة  الوارد النارية

ذف  )ب(2-1-3-6-4 على النحو املبني يف معيــــار املنظمــــة "بــــارة عيف املالحظــــة، حتــــُ
 ا ة التاليةاجلملة الثانية اجلديدنص ضاف يو ، "ISO 12097-3 الدولية للتوحيد القياسي

 ISO 14451-2 يف معيــار املنظمــة الــدوليــة للتوحيــد القيــاســــــــــــــيهــذه  طريقــة االختبــار"ويرإد بيــان 
 دقيقة". /لفنك  80ره اقدم  معدل تس ني است دب

 2-2الفصل   
" بعبــارة "املعبــ ة ب ــاز، يســــــــــــــتعــاض عن عبــارة "املعبــ ة ب ــاز، واأليروســــــــــــــوالا 2-2-1-3

 واأليروسوالا واملواد الكيميائية حتت الض ط". 
 املالحظة ليريبح كما يليا نص عدَّل يُ  2-2-2-1
، انظر أيضــــــــــــا  1950فيما خيص األيروســـــــــــــوالا احملددة برقم األمم املتحدة   امالح ة "

حتت الضــــــــ ط احملددة  رقا  ملواد الكيميائية وفيما خيص ا .63املعايري املذكورة يف احلكم املاص 
. وفيما خيص األوعية 362، انظر أيضــــــــــا احلكم املاص 3505لىل  3500األمم املتحدة من 

، انظر 2037الريـــــــــــ رية اليت حتتوي على ال از )خرطو ـــــــــــاا ال از( احملددة برقم األمم املتحدة 
 ".303أيضا  احلكم املاص 

(" بــــــــــــــــــــــــ "معيار 10156:2010وحيد القياسي يستعاض عن "معيار املنظمة الدولية للت، ‘2‘يف )أ(
يســــتعاض  '3)ب( ' الواردة حتتاملالحظة ، ويف "10156:2017املنظمة الدولية للتوحيد القياســــي 

 ".ISO 10156:2017" بـ "ISO 10156:2010" عن
" 10156:2010"معيار املنظمة الدولية للتوحيد القياســــــي يســــــتعاض عن يف )أ(  2-2-3
ـــــ ــ ــــ  "ISO 10156:2010")د(، يستعاض عن يف و  "10156:2017الدولية للتوحيد القياسي "معيار املنظمة  بـ
 ". ISO 10156:2017بــ "

  4-2الفصل   
 ".،بستثناء النو  زاي، يف املالحظة حُتذف العبارة " 2-4-3-2-3-1

 5-2الفصل   
بـ " يف العمود "طريقة التعبئة" املاصــــــــــــة 7ق   يف اجلدول، يســــــــــــتعاض عن " 2-5-3-2-4
)يف  كل   42"، الرتكيز "بوتيـل سيكلوهكسيل  لثي( -4فوق أكسـي  ين كربونـاا ثنائـي )"

 ".3118" " بـ3116" يستعاض عن "الرقم )البند النوعي("، ويف العمود "8ق   " ، بـ"عجينة(

  6-2الفصل   
 "والريكتسّياا"عبارة حتذف  )ب(2-6-1
 ". والريكتسيااحتذف عبارة " 2-6-3-1-1
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هي النفاايا الطبية أو نفاايا املســــتشــــفياا يُعدَّل النص ليريــــبح كما يليا " 2-6-3-1-6
 ثنفاايا مســــــــــتمدة من املعاجلة البيطرية للحيواانا أو من املعاجلة الطبية للبشــــــــــر أو من البحو 

  احليوية".

 ".3549أو  3373"أو  ــ" ب3373يستعاض عن "أو  2-6-3-2-1
ـــــارة "حتـــــُ  3يف املالحظـــــة  2-6-3-2-2-1 أو املفطوراا )ميكوبالزمـــــا( أو  ذف عب

 ". الريكتسيَّاا
األمم املتحدة  ا"رقمليريبح كما يليا بني القوسني يعدَّل النص الوارد  )أ(2-6-3-2-3-9

 ."3549و 3291
 ليريبح كما يليا النص عدَّل يُ  2-6-3-5-1
 النفاايا الطبية أو نفاايا املستشفياا اليت حتتوي علىا 2-6-3-5-1"

 2814 تـــدرج حتـــت رقم األمم املتحـــدة مواد معـــديـــة من الفئـــة ألف )أ( 
الريلبة اليت حتتوي على ، حسب االقتضاء. أما النفاايا الطبية 3549أو  2900 أو

ة البيطرية للحيواانا عاجلة الطبية للبشر أو املعاجلن املع انمجةمواد معدية من الفئة ألف 
. وال ُيســــــــــــــت ــد  رقم األمم املتحــدة 3549رقم األمم املتحــدة حتــت  فيجوز لدراجهــا

 من البحوث احليوية أو النفاايا السائلة؛  املت تيةيف حالة النفاايا  3549
 ".3291حتت رقم األمم املتحدة ُتدرج مواد معدية من الفئة بء  )ب( 

 7-2الفصل   

 ".4-2-7-2" بــ "2-4-2-7-2" يستعاض عن 2-7-2-1-1
االســـــــم "عمود ، يســـــــتعاض يف 2913رقم األمم املتحدة فيما خيص  1-1-2-7-2اجلدول 

 ". SCO-III أو SCO-IIأو  SCO-Iبــ " "SCO-IIأو  SCO-I" " عنفالرمسي للنقل والوص
 تضاف الريفوف التالية بلرتتيب املناسبا 1-2-2-7-2اجلدول 

Ba-135m 2 × 101 6 × 10–1 1 × 102 1 × 106 

Ge-69 1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Ir-193m 4 × 101 4 × 100 1 × 104 1 × 107 

Ni-57 6 × 10–1 6 × 10–1 1 × 101 1 × 106 

Sr-83 1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Tb-149 8 × 10–1 8 × 10–1 1 × 101 1 × 106 

Tb-161 3 × 101 7 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

اجلملة االســــــــــــــتهاللية عبارة ")وال ي"خذ يف  آخرتضــــــــــــــاف يف ، اجلدول)ب( على  امللحوظةيف 
 ويكون" ل ــــارة لىل حا ــــية. U-nat" و"Th-natاحلســــبان لال نشــــاة النويدة األ (". وُتدرج بعد "

، ويف Th-232هي )النتوجة( تكون النويدة األ  الثوريو  الطبيعي، "يف حالة ا كاآليت  نص احلا ــــية
 ". .U-2383األ  هي  تكون النويدة اليورانيو  الطبيعي،حالة 
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ـــــــــــــــن "يف )أ( يســتعاض عن عبارة  2-2-2-7-2 ـــــــــــــــة مـ معايري األمان األســاســية الدولية للوقايـ
، الوكالة الدولية 115 رقمار ـــعاعاا امل"ينة وألمان املريـــادر ار ـــعاعية، ســـلســـلة معايري األمان 

""الوقاية من ار ــــــعا  وأمان املريــــــادر ار ــــــعاعيةا معايري عبارة ب" (1996للطاقة الذرية، فيينا )
، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، GSR Part 3األمان األساسية الدولية"، سلسلة معايري األمان رقم 

 (". 2014فيينا )
معايري األمان األســــــــــاســــــــــية الدولية "النص عن عبارة آخر  )ب( يســــــــــتعاض يفالفقرة الفرعية يف 

ـــــــــــن ـــــــــــة مـ ، 115ار عاعاا امل"ينة وألمان املريادر ار عاعية، سلسلة معايري األمان رقم  للوقايـ
 ". GSR Part 3بعبارة "" (1996) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا

ويف يستعاض عن عبارة "نويدة وليدة" بعبارة "ساللة نويدة" )مرتني(،  3-2-2-7-2
 .هذه"النويداا سالالا و " بعبارة "النويداا الوليدةوهذه آخر نص الفقرة يستعاض عن عبارة "

-3-2-7-2اليت تســــــــتويف اال ــــــــرتاطاا احملددة يف "حُتذف عبارة  )ج(2-1-3-2-7-2
 '. 2'الفقرة الفرعية ' لتريبح 3' ويعاد ترقيم الفقرة الفرعية '2حُتذف الفقرة الفرعية 'و . "؛1-3

 ". حُذفت 3-1-3-2-7-2ويضاف ما يليا " الفقرةذف حتُ  3-1-3-2-7-2
)أ(، يســــــتعاض عن الفقرة الفرعية يف اجلملة االســــــتهاللية الواردة قبل  2-3-2-7-2

 عبارة "جمموعتني" بعبارة "ثالث جمموعاا". 
 التاليةا)ج( الفقرة الفرعية اجلديدة نص ضاف وي

حجمه، يف نو  من أنوا   حبكميتعذر نقله،  ضـــــ ما جســـــم صـــــلب SCO-III ")ج(
 ا ويتسم  ا يليالطرود املبينة يف هذه الالئحة، 

املواد املشـــــــــعة يف الظروف املبينة  انبعاثملنة  خمتومةتكون مجية فتحاته  '1'
 )ه(؛4-2-9-1-4يف 

 جافًّا بلقدر املمكن عمليًّا؛ هيكون داخلُ  '2'
د احلدو على األســـــطح املارجية ال يتجاوز متوســـــط التلوث غري الثابت  '3'

 . 2-1-9-1-4يف  املبينة
التلوث الثابت على السطح زائد ال يتجاوز متوسط التلوث غري الثابت  '4'

بلنسبة  2سمبكريل/ 105×  8 2سم 300سوب على احملغري املتيسر 
 x 104 8 لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املن فضـــــــــــــة الســـــــــــــمية، أو

 بلنسبة جلمية بواعث ألفا األخرى".
 .ينطبق التعديلال  )ب(2-7-2-3-3-5
 .ال ينطبق التعديل )ج(2-7-2-3-3-5
نـــة" بعبـــارة يّ  الفقرة الفرعيـــة )ب(، يســــــــــــــتعـــاض عن عبـــارة "مة العيف 2-7-2-3-3-7

 نة". نة" بعبارة "والعيّ يف الفقرة الفرعية )ه(، يستعاض عن عبارة "مة العيّ و نة". "والعيّ 
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املاء " بعبارة "يســــــــــ ن نةاملاء والعيّ  يســــــــــتعاض عن عبارة "يســــــــــ ن ‘2‘)أ(2-7-2-3-3-8
 ". بعد ذل  والعّينة

 يستعاض عن عبارة "مستوى ار عا " بعبارة "معدل اجلرعة".  )أ(2-7-2-3-4-1
يســتعاض عن عبارة "للحدود الواردة يف" بعبارة "لال ــرتاطاا احملددة  )هـ(2-7-2-3-5

 يف".
 ال ينطبق التعديل. 2-7-2-3-6
الفقرة الفرعية )د(، يســـــتعاض عن  آخريف األول. و ال ينطبق التعديل  2-7-2-4-1-3

 تضاف فقراتن فرعيتان )ه( و )و( نريهما كاآليتاو منقوطة.  بفاصلةالنقطة 
 ؛حمجوزة (ه") 

ارية، ينطبق أحد أحكا  )و( لذا كان الطرد حيتوي على مواد انشـــــــــــط
 )أ( لىل )و(".2-7-2-3-5

يســــتعاض  ‘2‘الفقرة الفرعية )ب(آخر يف و . ال ينطبق التعديل األول 2-7-2-4-1-4
 فقرة فرعية )ج( نريها كاآليتا ضافوت". ؛عن "." بـ "

ارية، ينطبق أحد أحكا  ")ج( لذا كان الطرد حيتوي على مواد انشــط
 )أ( لىل )و(". 2-7-2-3-5

 فقرة فرعية )ه( نريها كاآليتا  تضاف 2-7-2-4-1-7
طبق أحــد اريــة، ينتوي على مواد انشــــــــــــــطــت العبوة حتلذا كــانــ( ه")

)أ( لىل )و( أو أحــد أحكــا  االســــــــــــــتثنــاء 5-3-2-7-2أحكــا  
 . "3-1-7-2الواردة يف 

 8-2 الفصل  
 " بعبارة "ملعّداا النقل".ملركباا النقليستعاض عن عبارة " 2-8-1-1
للمبــدأ يف اجلملــة الثــانيــة، ال ينطبق التعــديــل األول. ويســــــــــــــتعــاض عن عبــارة " 2-8-3-2

ــــة ال من (2)435أو املبدأ  (1)404 ــــة التعاون والتنمية يف امليدان ختباراا املبادئ التوجيهيـ منظمـ
منظمـــــــــــــــــــــــة التعاون والتنمية يف امليدان ختباراا لمبادئ التوجيهيـــــــــــــــــــــــة ال" بعبارة "لاالقتريـــــــــادي
 ".(4(، )3(، )2(، )1)االقتريادي

ئ التوجيهية من املباد (4)431أو املبدأ  (3)430للمبدأ  اجلملة الثالثة يســــــــتعاض عن عبارة " يف
ختباراا لمبادئ التوجيهيـــــة البعبارة "ل" الختباراا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتريادي

 ".(4(، )3(، )2(، )1)منظمـة التعاون والتنمية يف امليدان االقتريادي
احلا ــــية اليت أعيد ترقيمها،  يف. و 4 لتريــــبح احلا ــــية 3ويعاد ترقيم احلا ــــية  4احلا ــــية  حتذف

يكون نريــــــــها  3حا ــــــــية جديدة  تضــــــــافو . ("TER")و "Test"بني  "Method"لفظة اف ضــــــــت
 OECD Guideline for the testing of chemicals No. 431 “In vitro skin (3)"كـــــــاآليتا 

corrosion: reconstructed human epidermis (RHE) test method” 2016." 
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أن املادة  نتائج االختبار امل تربي كشـــــــــفت"لذا  الفقرة، تضـــــــــاف اجلملة اجلديدة التاليةا  آخر يف
 ،‘1‘تعبئة جمموعة اليريـــــــــنَّف يف امل لوة أكال ومل أن أو  ‘1‘ تعبئةجمموعة التريـــــــــنَّف يف ومل  ةأكال

أو امل لوة ا املادة رب ، اعتُ ‘3‘و ‘2‘ التعبئة ال تتيح التمييز بني جمموعيتاالختبار ولكن طريقة 
 "..‘2‘تعبئة جمموعة ال مندرجني ضمن

 9-2الفصل   
  3359حتت البند "املواد أو الســـــلة األخرى اليت تشـــــكل خطرا  خالل النقل..." تضـــــاف بعد "

 أو" سلةبضائة خطرة يف  3363وحداا نقل بضائة مدخنة" العبارة "
 30بعد  ةريـــــــنعامل" " تضـــــــاف عبارةمريـــــــّنعو املالاي أو البطارايابعد عبارة " )ز(2-9-4

 ".2003حزيران/يونيه 

 قابلمة البضابلن اخل     2-3الفصل   
 تضاف البنود اجلديدة التالية وفق الرتتيب املناسبا

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

ب1-1 †للكرتونية قابلة للربجمة  مفجراا للنسف 0511     0 E0 P131    

ب4-1 †للكرتونية قابلة للربجمة  مفجراا للنسف 0512     0 E0 P131    

    E0 P131 0 347   ق4-1 †للكرتونية قابلة للربجمة  مفجراا للنسف 0513

نفاايا طبية صــــلبة من الفئة ألف تريــــيب ارنســــان أو  3549
 نفاايا طبية صلبة من الفئة ألف ترييب احليوان فقط

MEDICAL WASTE, CATEGORY A, 

AFFECTING HUMANS, solid or MEDICAL 

WASTE, CATEGORY A, AFFECTING 

ANIMALS only, solid 

6-2    395 0 E0 P622 

LP622 

   

 0037و 0033و 0014و 0012و 0007و 0005فيمــــا خيص أرقــــا  األمم املتحــــدة 
 0294و 0291و 0279و 0242و 0240و 0238و 0180و 0167و 0136و
 0369و 0348و 0339و 0338و 0330و 0327و 0326و 0324و 0295و
 0458و 0457و 0453و 0427و 0426و 0417و 0414و 0413و 0371و
 . "P130" الرمز ( حتت8يف العمود ) "LP101" الرمز ، يضاف0460و 0459و

" يف العمود 393، يـــُدرج "0343و 0342و 0341و 0340فيمـــا خيص أرقـــا  األمم املتحـــدة 
(6.) 

 1058و 1056و 1046و 1013و 1006و 1002فيمــــا خيص أرقــــا  األمم املتحــــدة 
 3297و 3163و 3070و 2036و 1956و 1952و 1080و 1066و 1065و
 (.6" يف العمود )392، يُدرج "3299و 3298و
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 1239و 1238و 1163و 1143و 1098و 1092فيمــــا خيص أرقــــا  األمم املتحــــدة 
، 3023و 2646و 2337و 2334و 1809و 1752و 1695و 1595و 1244و

 (.11يف العمود ) "TP35"حُيذف الرمز 
 1605و 1580و 1541و 1251و 1182و 1135فيمــــا خيص أرقــــا  األمم املتحــــدة 

 2477و 2474و 2382و 2232و 1892و 1838و 1834و 1810و 1670و
 2521و 2488و 2487و 2486و 2485و 2484و 2483و 2482و 2481و
ذف الرمز 3246و 3079و 2668و 2644و 2606و 2605و عمود يف ال "TP37"، حيــــــُ
(11.) 

، يف العمود 3360و 1857و 1856و 1387و 1372فيمـــا خيص أرقـــا  األمم املتحـــدة 
 ".123"" ويُدرج 117حُيذف "(، 6)

( 8". ويف العمود )327"( يضــاف 6يف العمود ) 2037مم املتحدة فيما خيص رقم األ
ــــ  مقابال   "PP96"الرمز  ( يضاف9. ويف العمود )"LP200"الرمز  يضاف الرمز  يضافو  "P003"لـ

"L2"   لـ  مقابال"LP200". 
 ."TP39"الرمز ذف حي( 11يف العمود ) 2381فيما خيص رقم األمم املتحدة 
 ".386ذف "حيُ ( 6يف العمود ) 2383فيما خيص رقم األمم املتحدة 
( تضــــــــاف لفظة "مثبَّت" يف النهاية، 2) يف العمود 2522فيما خيص رقم األمم املتحدة 

 (.6مود )" يف الع386ضاف "وي
" يف العمود 394"يُدرج  3380و 2557و 2556و 2555فيما خيص أرقا  األمم املتحدة 

(6.) 
 (.6" يف العمود )390"يُدرج ، 3481و 3091فيما خيص رقمي األمم املتحدة 

 ."TP38"الرمز ذف ( حي11، يف العمود )3148م املتحدة فيما خيص رقم األم

 ."P003"لـ  مقابال   "PP32"الرمز ضاف ( ي9يف العمود )، 3164مم املتحدة فيما خيص رقم األ
 ."II"( حتذف 5، يف العمود )3291فيما خيص رقم األمم املتحدة 

( يف بداية الوصـــف تضـــاف عبارة "بضـــائة 2، يف العمود )3363فيما خيص رقم األمم املتحدة 
 خطرة يف سلة أو"
 ."P206"لـ  مقابال   "PP97"الرمز ج در ( يُ 9، يف العمود )3500مم املتحدة فيما خيص رقم األ

 ".356"( يُدرج 6، يف العمود )3529 فيما خيص رقم األمم املتحدة

  3-3الفصل   
يســــتعاض عن عبارة "الرتبة أو الشــــعبة الفرعية" بعبارة "رتبة أو  ــــعبة  )د( 172احلكم املاص 

 مريدر املطورة الفرعي". 
  .حُتذف اجلملة األخرية 239احلكم املاص 
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 الفقرة، تضاف الفقراا اجلديدة التاليةا آخر يف 274 كم املاصاحل
ا  حبروف فقط، جيوز أن يكون االســم التقين امس 3082و 3077رقمي األمم املتحدة "يف حالة 

  أ"  غار ـــارة "هذا االســـم من قائمة البضـــائة املطرة،  ـــريطة أال يتضـــمن  2يف العمود كبرية 
وجيب أن ُيست د  االسم الذي يريف املادة أو امل لوة أنسب  .274احلكم املاص يعنيَّ وأال 

 وصٍف، على سبيل املثالا
 ، سائلة، غ   أ )طالء(يا  خطرة بيئ ةماد ،3082رقم األمم املتحدة 
 "، سائلة، غ   أ )منتجاا عطرية(ياخطرة بيئ ةماد ،3082رقم األمم املتحدة 

على هذا احلكم فقط رة "ينطبق يف اجلملة األوىل، يســــــــتعاض عن عبا 301 كم املاصاحل
اآلالا أو األجهزة  من قبيــل ســــــــــــــلةعلى  هــذا احلكم فقطاآلالا أو األجهزة" بعبــارة "ينطبق 

يســــــتعاض عن عبارة  ،يف اجلملة األوىل والثانية والثالثة والرابعة واملامســــــة واألخريةو األدواا".  أو
 ."سلة"ال بلفظة"اآلالا أو األجهزة" أو "اآلالا واألجهزة" 

بنجــا   هــذه املواديف الفقرة األخرية، يســــــــــــــتعــاض عن عبــارة " جتتــاز  309 كم املاصاحل
لنرتاا  معايري التريـنيف كمسـتحلب هذه املوادويف )أ( و)ب( و)ج(" بعبارة "تسـت 8االختباراا 
 األمونيو ". 

يف اجلملــة األوىل، يســــــــــــــتعــاض عن عبــارة "نفــاايا األيروســــــــــــــوالا  327 كم املاصاحل
عبارة "نقلها  عبارة "نفاايا األيروســـــوالا ونفاايا خراطيا ال از املشـــــحونة" وعناملشـــــحونة" ب

أو رقم األمم املتحدة  1950" بعبارة "نقلها حتت رقم األمم املتحدة غراض وجب هذا البند أل
 ". غراض، حسب االقتضاء، أل2037

اليت  غري تل اجلملة اجلديدة التاليةا "أما نفاايا خراطيا ال از، نص ضاف يبعد اجلملة الثالثة 
 PP17التعبئة املاصني  يوحكم P003هبا تسربا أو تشوهاا  ديدة، فتعب  وفقا  لتوجيه التعبئة 

  ".L2وحكم التعبئة املاص  LP200، أو توجيه التعبئة PP96و
اليت هبا تســــربا أو تشــــوهاا روســــوالا يف اجلملة التالية، يســــتعاض عن عبارة "أما نفاايا األي

اليت هبا نفاايا األيروســــــــــــــوالا وخراطيا ال از أما فتنقل يف عبواا لنقاذ" بعبارة " ــــــــــــــديدة 
 عبواا لنقاذ".يف يف أوعية ض ط احتياطية أو فتنقل تسربا أو تشوهاا  ديدة 

" بعبارة "وجيب نفاايا األيروســـــــوالا تنقلويف اجلملة األخرية، يســـــــتعاض عن عبارة "وجيب أال 
الفقرة اجلديدة التالية يف نص ضــاف ينفاايا األيروســوالا ونفاايا خراطيا ال از". و  تنقلأال 

 آخر النصا 
واليت  2.2الشــــــعبة املدرجة يف  ازاا ل"وال اضــــــة الذه الالئحة نفاايا خراطيا ال از املعب ة ب

 تعرتيها ثقوب".

حمركاا"  فن" تضاف عبارة "أو آالا أوبعد عبارة "يف مركباا أو س 356 احلكم املاص
 (.مرتنييستعاض عن لفظة "طائراا" بلفظة "طائرة" )و (. مرتني)

 اجلملة التالية يف آخر الفقرةا نص ضاف يو ال ينطبق التعديل.  360 احلكم املاص
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تريـــــــنف بطارايا الليثيو  املركبة يف وحداا نقل  ـــــــاحنة واملريـــــــممة فقط لتزويد وحدة النقل و "
بطـاريـة من بطـارايا الليثيو  مركبـة يف وحـداا  3536رجيـة حتـت رقم األمم املتحـدة بطـاقـة خـا

 نقل  احنة". 
" 2-1-1-3-5يف الفقرة األخرية، يســـــــتعاض عن عبارة "وفقا  للفقرة  )ي(363 احلكم املاص

من قائمة البضـــــــائة  3وجيب أن تقابل لوحاا ارعالن املارجية الرتبة املبينة يف العمود . " عبارةب
  ". 1-2-1-3-5واصفاا املبينة يف الفقرة موأن تكون مطابقة لل 2-3املطرة الواردة يف الفريل 

ذف الع )ك( 363احلكم املاص  " 2-1-1-3-5بــــارة "وفقــــا  للفقرة يف الفقرة األخرية، حتــــُ
ملة اجلديدة التالية يف آخر الفقرةا "وجيب أن تقابل لوحاا ارعالن املارجية اجلنص ضــــــــاف يو 

وجيب أن تكون  2-3من قائمة البضـــــــــــائة املطرة الواردة يف الفريـــــــــــل  3الرتبة املبينة يف العمود 
 ". 1-2-1-3-5مطابقة للمواصفاا املبينة يف الفقرة 

ا "ال ينطبق هذا احلكم ما يليكتعدَّل اجلملة األوىل ليريــــــــبح نريــــــــها   370كم املاص احل
رطا" ويف بداية نيالتالي املعيارينلال على نرتاا األمونيو  اليت تســــــــــــتويف أحد  ، الثانية (-) ةالشــــــــــــَّ

 يستعاض عن احلرف "و" بحلرف "أو". 
 ا الشَّرطتنيتضاف الفقرة اجلديدة التالية يف النهاية، بعد 

نيو  اليت يوجد الا بلفعل اســم رمسي للنقل يف "وجيب أال ُيســت د  هذا احلكم بشــ ن نرتاا األمو 
زيت الوقود و نرتاا األمونيو  مزيج  ا يف ذل   2-3قائمة البضـــــــــائة املطرة الواردة يف الفريـــــــــل 

  أي من األنوا  التجارية من نرتاا األمونيو ". أو

 تُعدَّل املالحظة ليريبح نريها كما يليا " 376كم املاص احل
، جيــب لجراء تقييم لصـــــــــــــــابــة خليــة أو بطــاريــة بتلف أو عيــب مــدى من أجــل تقييما مالح ااة"
امللية أو البطارية أو املنتج أو من خبري  مريــــنّةمن  املقدمة تقدير اســــتنادا  لىل معايري الســــالمة أو

. وميكن أن يشــمل التقييم أو التقدير، على مان املاصــة بمللية أو البطاريةاأل خبريــائصتقين ملم 
 رير، املعايري التاليةا سبيل املثال ال احل
 تسرب حريق أونشوب ال از أو تسرب  مريادر املطورة احلادة، مثل )أ( 

 ؛تلكرتوليار
 أو استعمال أو لساءة استعمال امللية أو البطارية؛ )ب( 
، مثل تشـــــــــوه غالف ةماديالتعرض ألضـــــــــرار عالماا على  وجود أو )ج( 

 امللية أو البطارية، أو وجود ألوان على ال الف؛

أو الوقـايـة من داراا القريــــــــــــــر املـارجيـة والـداخليـة، من قبيـل تـدابري  )د( 
 درجة الفولطية أو العزل؛

 األمان املاصة بمللية أو البطارية؛ خريائص أو حالة  )ه( 
 عناصر السالمة الداخلية، مثل نظا  لدارة البطارية".تلف أي من أو  )و( 

" بعبارة ISO 11114-1:2012عيار يســــــــــــــتعاض عن عبارة "امل ‘1‘)د(379 احلكم املاص
 ".ISO 11114-1:2012 + A1:2017"املعيار 
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 اجلملة التالية يف آخر الفقرة السابعةا نص ضاف ي 388احلكم املاص 
بطــارايا أيوانا الليثيو  أو بطــارايا فلز الليثيو  املركبــة يف وحــداا نقــل البضــــــــــــــــائة  درج"وتُــ 

بطارية  3536قة خارجية حتت رقم األمم املتحدة واملريممة فقط لتزويد وحدة نقل البضائة بطا
من بطارايا ليثيو  مركبة يف وحداا نقل  ـــــــاحنة بطارايا أيوانا الليثيو  أو بطارايا من فلز 

  الليثيو ".
 تضاف األحكا  املاصة اجلديدة التاليةا

يف معــداا وبطــارايا ليثيو   مركبــةعلى جمموعــة بطــارايا ليثيو   حيتويالطرد  لذا كــان 390"
لعداد على الطرود و  ألغراض وضــــــــــــــة العالماا انالتالي ناال ــــــــــــــرتاطا يطبقمعب ة مة معداا، 

 املستندااا
 3091عالمــــة "رقم األمم املتحــــدة  ى الطردجيــــب أن توضــــــــــــــة عل )أ( 

بطــارايا  3481بطــارايا من فلز الليثيو  املعبــ ة مة معــداا" أو "رقم األمم املتحــدة 
لذا كان الطرد حيتوي على كل و  الليثيو  املعب ة مة معداا"، حســـب االقتضـــاء. أيوانا

ة يف ركبــــمن بطــــارايا أيوانا الليثيو  وبطــــارايا فلز الليثيو  املعبــــ ة مة معــــداا وامل
معداا، جيب أن توضــــــــــــــة على الطرد عالمة على النحو املطلوب لكل نو  من نوعي 

 االعتبار بطارايا خالاي األزرار الكهربئية ت"خذ يفيتعني أن البطارايا. ومة ذل ، ال 
 املركبة يف معداا ) ا يف ذل  لوحاا الدوائر الكهربئية(. 

بطارايا  3091جيب أن يشري مستند النقل لىل "رقم األمم املتحدة  )ب( 
بطـــارايا أيوانا  3481من فلز الليثيو  املعبـــ ة مة معـــداا" أو "رقم األمم املتحـــدة 

املعب ة مة معداا"، حســــــــــــب االقتضــــــــــــاء. ولذا كان الطرد حيتوي على كل من الليثيو  
يف معـداا، ركبـة بطـارايا فلز الليثيو  وبطـارايا أيوانا الليثيو  املعبـ ة مة معـداا وامل

بطارايا من فلز  3091جيب أن يشـــــري مســـــتند النقل لىل كل من "رقم األمم املتحدة 
بطــــارايا أيوانا الليثيو   3481م املتحــــدة الليثيو  املعبــــ ة مة معــــداا" و"رقم األم
 املعب ة مة معداا"، حسب االقتضاء. 

نفســــــــــجي بختبار جان  أو ا - جيب أن يســــــــــتويف النرتوســــــــــليلوز معايري اختبار برغمان 393"
تطبيق اختباراا يس من الضـــروري دليل االختباراا واملعايري. ولمن  10وارد يف التذييل ال امليثيل
 )ج(. 3النو  

نفســــــــــجي بختبار جان  أو ا - جيب أن يســــــــــتويف النرتوســــــــــليلوز معايري اختبار برغمان 394"
 ".دليل االختباراا واملعايريمن  10وارد يف التذييل ال امليثيل

ال ُيســــــــــت د  هذا احلكم لال بشــــــــــ ن النفاايا الطبية الريــــــــــلبة من الفئة ألف، اليت تُنقل  395"
 ب رض الت لص منها. 

 التذييل ألف  

 اانالتالي اناجلديد انضاف البندي، حتت "بنود حمددة"، 2-6 الشعبةضمن يف اجلدول، 
6-2 

 
 صلبة ،ارنسان ترييبنفاايا طبية، من الفئة ألف،  3549

 احليواانا فقط، صلبة ترييبنفاايا طبية، من الفئة ألف،  3549  6-2
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 التذييل  ء  
"مفجراا للنســـــــــــــف، كهربئية  "، يســـــــــــــتعاض عن عبارةDETONATORSيف تعريف "مفجراا 

 غري كهربئية" بعبارة "مفجراا للنسف، كهربئية وغري كهربئية وللكرتونية قابلة للربجمة". أو
 ,DETONATORS، للكرتونية قابلة للربجمة للنســــــــف يضــــــــاف التعريف اجلديد التايلا "مفّجراا

ELECTRONIC programmable for blastingا" 
 DETONATORS, ELECTRONIC programmable ة قاببلة للربجمةمفجّ ات للنسف  إلكرت ني

for blasting  
معزَّزة للســـــالمة واألمن، تســـــت د  مكوانا للكرتونية ررســـــال ل ـــــارة بســـــماا  مزودةمفجراا 

فجراا من هــذا النو  امل تفعيــللطالق ذاا قيــادة متحقق منهــا واتريـــــــــــــــاالا آمنــة. وال ميكن 
 .بوسائل أخرى"

 الدليل األجبدي  
 تضاف البنود اجلديدة التالية وفق الرتتيب األجبديا

 3363 9 بضائة خطرة يف السلة 

 3549 2-6 لبةص ارنسان، ترييبنفاايا طبية، من الفئة ألف، 

 3549 2-6 احليواانا فقط، صلبة  ترييبنفاايا طبية، من الفئة ألف، 

"االســــــم والوصــــــف"   اية عمودتضــــــاف يف " ميثاكريالا ثنائي مثيل أمينوأثيللبند "فيما خيص ا
 ."ةتلفظة "مثبّ 

 1-4الفصل   
، 2-6" بعبارة ")الشــــعبة (2-6يف املالحظة، يســــتعاض عن عبارة ")الشــــعبة  4-1-1

آخر اجلملــــة ليكون نص يعــــدَّل و  (".2900ورقم األمم املتحــــدة  2814رقم األمم املتحــــدة 
 LP622و LP621و IBC620و P622و P621و P620و 2للرتبــة  LP02و P207و P201ا )كــاآليت
 ."(2-6للشعبة 

 ا كاآليتيكون نريها   1-3-1-1-4تضاف فقرة جديدة  4-1-1-3
العبواا،  ا فيها احلاوايا الوســـــيطة للســـــوائب والعبواا  ميكن أن تكون 4-1-1-3-1"

 ،بنجا  اخُترباأو أكثر من النماذج التريـــــــميمية اليت واحد الكبرية، مطابقة لنموذج تريـــــــميمي 
 حتمل أكثر من عالمة واحدة". وجيوز أن

4-1-4-1 P003  توجيه التعبئة خيص فيماPP32" عبارة "والســـــــلة 3358، تضـــــــاف بعد "
 ". 3164املرينفة حتت رقم األمم املتحدة  املتينة
4-1-4-1 P003  حكم التعبئة املاص اجلديد التايلانص يضاف 
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"PP96  ـــة رقم األمم املتحـــدة ـــة طبقـــا   نفـــاايا خراطيا ال ـــاز 2037يف حـــال  املنقول
ل أجواء خطرية وتراكم ملنة تشــــــــــــــكّــ  كــافيــة، جيــب أن توفر للعبواا يويــة  327للحكم املــاص 

 الض ط". 
4-1-4-1 ،P200 ( 3يف.")ج(، يف اجلملة األوىل، حُتذف عبارة ")عامل امللء() 
4-1-4-1 ،P200 ( يســـتعاض عن ار ـــارة 4يف ،) لىل "يف الســـطر األخريISO 24431:2006 

الفحص  -ســــيتيلني( املضــــ وطة واملســــّيلة )بســــتثناء األأســــطواانا ال ازاا  -أســــطواانا ال از 
املض وطة واملسّيلة ل ازاا اأسطواانا  -ال از  أسطواانا ISO 24431:2016وقت امللء" بعبارة "

 الفحص وقت امللء". -سيتيلني( )بستثناء األوامللحومة واملركبة  امللحومة غريُ 
4-1-4-1، P200  3، يســــــــــــــتعاض عن قيم العمود "الرتكيز القاتل مل/ 2يف اجلدول "

 على النحو التايلا 
 ".922" بــ "450يستعاض عن " 1859رقم األمم املتحدة  •
 ".178" بــ "20يستعاض عن " 2188رقم األمم املتحدة  •
 ".51" بــ "2يستعاض عن " 2202رقم األمم املتحدة  •
 ".2810" بــ "600عن "يستعاض  2534رقم األمم املتحدة  •
 ".178" بــ "20يستعاض عن " 2676رقم األمم املتحدة  •

4-1-4-1 P206،  يف عنوان الريــــــــــــــف األخري من توجيه التعبئة، يســــــــــــــتعاض عن عبارة
 بلتعبئة".  انتعلقان يخاص حكمان"حكم خاص يتعلق بلتعبئة" بعبارة "

 تعلق بلتعبئة كما يليااملديد اجلاص املكم احل نص يضاف
"PP97  جيب أن تكون 3500فة حتت رقم األمم املتحدة نريــــــــــــــريق امليف حالة مواد لمخاد احل ،

ســـــــــنواا. وميكن نقلها يف أانبيب ســـــــــعتها املائية  10الدوري  للفحصمدة االختبار القريـــــــــوى 
 ". 2-6اال رتاطاا الواردة يف الفريل  تستويفلرتا   450القريوى 

4-1-4-1، P207 بلتعبئة  يف احلكم املاص املتعلقPP87 يســــــــــــــتعاض عن عبارة "جو ،
 الوب" بعبارة "أجواء خطرية". 

4-1-4-1، P301 ( و1يف اجلملة األخرية من )(يســـتعاض عن لفظة "وحدة" بعبارة 2 )
  "احتواء أويل".

4-1-4-1، P400 ( ا3( و)2يف) 
 يف اجلملة األوىل حُتذف الريفة "ملولبة".  •
لعبواا ادة التاليةا "وجيب أن تكون اجلديبعد اجلملة األوىل تضــــــــــــــاف اجلملة  •

 ي وســــــيلة  نة  حكا ت إبســــــداداا ملولبة أو ســــــداداا تثبَّ مزودة بالداخلية 
 ". .الريد  أو االهتزاز أثناء النقل يف حالةأو ارااءها  تهازحزح

4-1-4-1، P404 " 3461و 3393و 3391يســـتعاض يف اجلملة االســـتهاللية عن "
 ". 3393و 3391" بـ
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 ( حتت "العبواا الداخلية"ا 1يف ) 
 يف الفقرة األوىلا حُتذف عبارة "ومزودة بسداداا ملولبة".  •
 يف الفقرة الثانيةا حتذف الريفة "ملولبة".  •
 كغ"(  125فقرة  لثة جديدة قبل اجلملة األخرية )"للعبواا املارجية تضـــــــــاف  •

 ا يكون نريها كاآليت

سداداا  داداا ملولبة أوسمزودة بعبواا الداخلية ال"وجيب أن تكون 
الريد  أو  يف حالةأو ارااءها  تها ي وسيلة  نة زحزح إبحكا ت تثبَّ 

 "..االهتزاز أثناء النقل
 ". 1N1أو " و"1B1أو " بني "1B2( ُتدرج "2يف )
 اجلديد التايلا  P622يضاف توجيه التعبئة  4-1-4-1

P622 توجيه التعبئة P622 

 املنقولة ب رض الت لص منها.  3549املدرجة حتت رقم األمم املتحدة املستشفياا ينطبق هذا التوجيه على نفاايا 

 ا3-1-4و 1-1-4يرخص بست دا  العبواا التالية  ريطة استيفاء األحكا  العامة الواردة يف 

 العبوات اخلابرجية العبوات الوسي ة العبوات الداخلية
 معدن

 بالستي 
 

 معدن

 بالستي 
 

 صنابديق

 (4Aفوالذ )
 (4B)ألومنيو  

 (4N)معدن آخر 
 (4D) رقائقيخشب 

 (4G)ليفي  كرتون
 (4H2)بالستي  جامد 

 أس واانت

  1A2)ذ )فوال
  1B2)) ألومنيو 

  1N2))معدن آخر 
 (1D)ي خشب رقائق

 (1G)ليفي  كرتون

 1H2)  )بالستي     
 تنكابت 

 (3A2فوالذ )
 (3B2) ألومنيو 

 (3H2) بالستي     

 للمواد الريلبة. Iمستوى أداء جمموعة التعبئة  ة املارجيةجيب أن تستويف العبو 
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P622 توجيه التعبئة P622 

 اشرتاطابت إضابفية:

 .وسيطة جامدةأو يف عبوة  جامدةلما يف عبوة داخلية معب ة  جيب أن تكون السلة االشة -1
 قادرة على مقاومة االنثقاب.جامدة و تكون العبواا الداخلية اليت حتتوي على أ ياء حادة، من قبيل الزجاج املكسور واربر، جيب أن  -2

جتهَّز العبواا املارجية غري جيب أن و  طة والعبواا املارجية قادرة على االحتفاظ بلســــــوائل.يتكون العبواا الداخلية والعبواا الوســــــجيب أن  -3
 االحتفاظ بلسوائل.الا  تـُتَّ ذ تدابري تتيحتريميمها ببطانة داخلية أو  كماالحتفاظ بلسوائل حبالقادرة على 

مرنة. وعندما تســـــــــــت د  عبواا مرنة، جيب أن تكون قادرة على اجتياز اختبار مقاومة  الوســـــــــــيطةميكن أن تكون العبوة الداخلية و/أو العبوة  -4
تعيني -الرقائق واأللوا   -"البالســــتي   ISO 7765-1:1988نظمة الدولية للتوحيد القياســــي رقم غ وفقا  ملعيار امل 165ا ال يقل عن  الريــــد  

غ يف املســــــــــتويني  480ا ال يقل عن  ا طرائق بئر الدرج"، واختبار مقاومة التمزق 1مقاومة الريــــــــــد  بطريقة الســــــــــقوة احلر ملقذوفا اجلزء 
-الرقائق واأللوا   -"البالسـتي   ISO 6383-2:1983يار املنظمة الدولية للتوحيد القياسـي رقم املتوازي واملتعامد بلنسـبة لطول الكيس وفقا  ملع

 كغ.  30ا طريقة لملندورف". وال تتجاوز الكتلة الريافية القريوى لكل عبوة داخلية مرنة 2اجلزء  -تعيني مقاومة التمزق 

 ال تتضمن كل عبوة وسيطة مرنة لال عبوة داخلية واحدة. جيب أ -5

يكفي من املادة املاصـــــــة  توافر ماالعبواا الداخلية اليت حتتوي على قدر ضـــــــئيل من الســـــــائل الســـــــائب يف عبوة وســـــــيطة  ـــــــريطة  عبئةن تميك -6
ُتسـت د  مواد ماصـة مناسـبة جيب أن امتريـاص أو تريـليد مجية احملتوى السـائل املوجود. و  لمن أجاملريـلّإدة يف العبوة الداخلية أو الوسـيطة  أو

 ميكن أن حتدث يف ظروف النقل العادية. اليت تتحمل احلرارة واالهتزازاا 

 تثبَّت العبواا الوسيطة يف عبواا خارجية مزودة  واد توسيد و/أو مواد ماصة مناسبة. جيب أن  -7

4-1-4-1 ،P801 احلايل يستعاض عن نص توجيه التعبئة P801  بلنص التايلا 
P801 توجيه التعبئة P801 

 . 3028و 2795و 2794ينطبق هذا التوجيه على أرقا  األمم املتحدة 
 ا3-1-4  6-1-1-4  2-1-1-4  1-1-1-4العبواا التالية،  ريطة استيفاء األحكا  العامة الواردة يف يرخص بست دا  

 النقالة.املنرياا أو  األقفاص املشبية املضلعةأو  ةبالعبواا املارجية الريل (1)
 ذل ، جيب استيفاء الشروة التاليةا برضافة لىل و 
 ؛قة من مادة غري موصلة كهربئيا  توضة البطارايا املنّضدة يف طبقاا تفريل بينها طبجيب أن  أ()
 ؛أوزان عناصر أخرى موضوعة فوقها حُتمَّل أطراف توصيل البطارية الّ جيب أو  ب()

 ؛ة حركتها داخل العبوة عن غري قريدملن تتعب  البطارايا أو تثبَّ جيب أن و  )ج(
تَّ ذ تدابري مناســـــــبة للحيلولة دون تســـــــرب ارلكرتوليت من العبوة تُـ تتســـــــرب البطارايا يف ظروف النقل العادية، أو  الّ جيب أو  )د(

 )مثل البطارايا املعب ة مفردة أو غريها من األساليب الفعالة بلقدر ذاته(؛
 .قرير دارة كهربئيةحدوث  حتمى البطارايا منجيب أن و  )ه(

 ميكن أيضا  است دا  الفوالذ غري القابل للريدأ أو الريناديق البالستيكية الكبرية لنقل البطارايا املستعملة.  (2)
 وبرضافة لىل ذل ، جيب استيفاء الشروة التاليةا 

 تكون الريناديق مقاومة لإللكرتوليت املوجود يف البطارايا؛جيب أن  )أ(
 رتفا  يتجاوز ارتفا  جوانبها؛ بتعب  الريناديق  الّ جيب أو  )ب(
 لريناديق خاليا  من بقااي ارلكرتوليت املوجود يف البطارايا؛ ي لارجالسطح امليكون وجيب أن  )ج(
 ؛يف ظروف النقل العادية يتسرب أي للكرتوليت من الريناديق الّ وجيب أ )د(
 فقدان الريناديق حملتواييا؛ عد تُت ذ تدابري لضمان وجيب أن  )هـ(
لبطارية، ااحلماية الفردية ألطراف توصـــيل أو )مثل تفريغ البطارايا، الدارة الكهربئية قريـــر حدوث ة تُت ذ تدابري ملنوجيب أن  )و(

 وما لىل ذل (.
 

4-1-4-1 ،P903 ا (5) تضاف الفقرة اجلديدة التالية 
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عـــداا ومركبـــة يف امليف حـــالـــة العبواا اليت حتتوي على خالاي أو بطـــارايا معبـــ ة مة  5"
 عدااا امل

عبواا ت لف املالاي أو البطــــارايا الاي والبطــــارايا، يف حــــالــــة امل )أ( 
 (1 اما ، مة وضـعها بعد ذل  مة املعداا يف عبوة تسـتويف اال ـرتاطاا الواردة يف الفقرة )

 من توجيه التعبئة هذا؛
( من توجيه التعبئة 1لشـــــروة الواردة يف الفقرة )لمســـــتوفية عبواا أو  )ب( 

هذا، مة وضــــــعها بعد ذل  مة املعداا يف عبواا خارجية قوية تريــــــنة من مادة ذاا 
االســت دا  املقريــود منها. وتريــنة مة قوة وتريــميم مالئمني يتناســبان مة ســعة العبوة و 
 من الالز العرضــــــي يف أثناء النقل، وليس العبواا املارجية بطريقة حتول دون التشــــــ يل 

 . 3-1-1-4أن تستويف اال رتاطاا الواردة يف الفقرة 
 ت املعداا ملنة أية حركة داخل العبوة املارجية. وتثبَّ 

وجيوز نقل أجهزة مثل بطاقاا التعرف الراديوي والســــــــــــــاعاا وأجهزة قيا  درجاا احلرارة اليت 
يف عبواا خارجية  ،ث خطري للحرارة، وهي نشطة عن قريدليست لديها القدرة على توليد انبعا

متينــة. وعنــدمــا تكون هــذه األجهزة نشــــــــــــــطــة، جيــب أن تســــــــــــــتويف املعــايري احملــددة لإل ــــــــــــــعــا  
 .."الكهرم نطيسي لضمان عد  تسبب تش يل اجلهاز يف تداخل مة نظم تش يل الطائراا

4-1-4-1 ،P907 توجيه على هذا ال بقيســـــتعاض عن اجلملة االســـــتهاللية  ا يليا "ينط
 "..3363السلة، مثل اآلالا أو األجهزة أو األدواا املدرجة حتت رقم األمم املتحدة 

ويف النص الـــذي يلي اجلملـــة االســــــــــــــتهالليـــة يســــــــــــــتعـــاض يف اجلملـــة األوىل عن عبـــارة "اآلالا 
ة" األجهزة" بلفظة "الســــــــــــــلعة". ويف اجلملة الثانية، يســــــــــــــتعاض عن عبارة "اآلالا أو األجهز  أو

ســلعة" البلفظة "ســلعة". ويف اجلملة املامســة، يســتعاض عن عبارة "اآلالا أو األجهزة" بلفظة "
 سلعة".الويف اجلملة السادسة، يستعاض عن عبارة "اآلالا أو األجهزة" بلفظة " )مرتني(.

2-4-1-4 ،IBC520  درج البنــــدان اجلــــديــــدان 3119رقم األمم املتحــــدة فيمــــا خيص ، يــــُ
 ااملناسبالتاليان وفق الرتتيب 
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+10°  

فوق أكســي بيفاالا بوتيل  لثي، برتكيز ال يتجاوز 
 افيف من النو  "ألف"ئة يف مادة يف املا 42

31HA1 

31A 

1 000 

1 250 

+10°  

+10°  

+15°  

+15°  

3-4-1-4 LP200  1950عن عبارة "رقم األمم املتحدة  االستهالليةيستعاض يف اجلملة "
 ".2037ورقم األمم املتحدة  1950بعبارة "رقم األمم املتحدة 

لصيروســـوالا" بعبارة  بســـت دا  العبواا الكبرية يرخص ، يســـتعاض عن عبارة "املواليةفقرة يف ال
 لصيروسوالا وخراطيا ال از".بست دا  العبواا الكبرية يرخص "

حُتذف لفظة "األيروســــــــــــــوالا" بعد لفظة  L2يف اجلملة األوىل من احلكم املاص املتعلق بلتعبئة 
مينة احلركة والتفريغ يتم تريــــميم وتريــــنية العبواا على  و ليريــــبح نص اجلملة كاآليتا ""حركة" 
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ا "يف حالة ليريـــــــبح كاآليتاجلملة األخرية نص عدَّل وي. "يف ظروف النقل العادية عن غري قريـــــــد
، توفر يوية 327ل وفقا  للحكم املاص نقا ونفاايا خراطيا ال از اليت تُ نفاايا األيروســـــــوال

 ". .كافية للعبواا الكبرية ملنة تكوين أجواء خطرية وتزايد الض ط
 اجلديد التايلا  LP622يضاف توجيه التعبئة  3-4-1-4

LP622 توجيه التعبئة LP622 

 اليت تُنقل ب رض الت لص منها.  3549ينطبق هذا التوجيه على النفاايا املدرجة حتت رقم األمم املتحدة 

 ا3-1-4و 1-1-4العبواا الكبرية التالية  ريطة استيفاء األحكا  العامة الواردة يف  رخص بست دا ي

 العبوات اخلابرجية العبوات الوسي ة العبوات الداخلية
 معدن

  بالستي 

 

 معدن
  بالستي 

 

 (50Aفوالذ )

 (50Bألومنيو  )
 الفوالذ أو غريمعدن آخر 
 (50Nاأللومنيو  )

 (50Dخشب رقائقي )
 (50G) صلب ليفي كرتون

 (50Hبالستي  جامد )

 فيما يتعلق بملواد الريلبة.  Iوجيب أن تكون العبواا املارجية مطابقة ملستوى أداء جمموعة التعبئة 

 اشرتاطابت إضابفية: 
 تعب  السلة االشة لما يف عبوة داخلية جامدة أو عبوة وسيطة جامدة. جيب أن  -1
 أ ياء حادة مثل الزجاج املكسور واربر جامدة وغري قابلة لالنثقاب. اليت حتتوي علىتكون العبواا الكبرية جيب أن  -2
اا الوســـــيطة والعبواا املارجية قادرة على االحتفاظ بلســـــوائل. أما العبواا املارجية اليت و تكون العبواا الداخلية والعبجيب أن  -3

 الحتفاظ بلسوائل. ة تتيح الا امناسبري تُت ذ تدابال ميكنها االحتفاظ بلسوائل حبكم تريميمها فتزوَّد ببطانة أو 
وعندما تســـــــــــــت د  العبواا املرنة، جيب أن تكون قادرة على اجتياز  تكون العبوة الداخلية و/أو العبوة الوســـــــــــــيطة مرنة. ميكن أن -4

"البالســـتي   ISO 7765-1:1988غ وفقا  ملعيار املنظمة الدولية للتوحيد القياســـي رقم  165اختبار مقاومة الريـــد   ا ال يقل عن 
ا طرائق بئر الدرج" واختبار مقاومة التمزق  ا 1تعيني مقاومة الريـــــد  بطريقة الســـــقوة احلر ملقذوفا اجلزء  -الرقائق واأللوا   -

 ISOغ يف املســـتويني املتوازي واملتعامد بلنســـبة لطول الكيس وفقا  ملعيار املنظمة الدولية للتوحيد القياســـي رقم  480ال يقل عن 

ال تزيـد الكتلــة جيـب أا طريقــة لملنــدورف". و 2اجلزء  -تعيني مقــاومـة التمزق  -الرقـائق واأللوا   -"البالســــــــــــــتيــ   6383-2:1983
 كغ.   30على  عبوة داخلية مرنةلكل القريوى الريافية 

 ال حتتوي كل عبوة وسيطة مرنة لال على عبوة داخلية واحدة فقط.جيب أ -5
ما يكفي من املواد  وجودة اليت حتتوي على قدر ضـــئيل من الســـائل الســـائب يف عبوة وســـيطة  ـــريطة ميكن تعبئة العبواا الداخلي -6

. وُتست د  مواد ماصة مناسبة قادرة املوجود دة يف العبوة الداخلية أو الوسيطة ملص أو تريليد مجية حمتوى السائلاملاصة أو املريلّإ 
 يف ظروف النقل العادية. دث حتعلى حتمل درجاا احلرارة واالهتزازاا اليت قد 

  العبواا الوسيطة يف عبواا خارجية بست دا  مواد توسيد و/أو مواد ماصة مناسبة. تثيبتجيب  -7

 ". ISO 11114-1:2012 + A1:2017" بـ "ISO 11114-1:2012يستعاض عن " 2-1-6-1-4
"جيــب عبــاراا يف اجلملــة الثــانيــة من الفقرة مــا قبــل األخرية يســــــــــــــتعــاض عن  8-1-6-1-4

 ISO 10297:2006اســــتيفاء ا ــــرتاطاا امللحق ألف  عيار املنظمة الدولية للتوحيد القياســــي، رقم 
"جيب  عباراا." بISO 10297:2014أو امللحق ألف  عيار املنظمة الدولية للتوحيد القياســي، رقم 

 ISO 10297:2006قم اســــتيفاء ا ــــرتاطاا امللحق ألف  عيار املنظمة الدولية للتوحيد القياســــي، ر 
أو امللحق ألف  ISO 10297:2014أو امللحق ألف  عيار املنظمة الدولية للتوحيد القياســــــــــي، رقم 
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يف حالة أوعية الضـــــ ط . و ISO 10297 + A1:2017 عيار املنظمة الدولية للتوحيد القياســـــي، رقم 
 ـــرتاطاا امللحق ألف اجيب اســـتيفاء توي على نظا  محاية، املزودة بريـــماماا ذاتية ارغالق حت

 ". ISO 17879:2017 عيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي، رقم 
ق هذا اال ـــــرتاة على تضـــــاف يف آخر النص اجلملة اجلديدة التاليةا "وال ينطب 4-1-9-1-4

 ة حلاوايا الشحن املست دمة  ثابة عبواا، سواء كانت حممَّلة أ  فارغة".  داخليالسطو  ال
 ايكون نريها كاآليت ضاف فقرة فرعية لضافية )ه(ت 8-1-9-1-4

")ه( يف حالة الطرود املزمة است دامها ألغراض الشحن بعد الت زين، يلز  الت كد من 
بت خالل الت زين على  و يســـــــتويف  أن مجية مكوانا العبوة واحملتوايا املشـــــــعة ُوضـــــــّ

هذه الالئحة ويف  هاداا املوافقة  منمجية اال رتاطاا املبينة يف األحكا  ذاا الريلة 
 املنطبقة".
ـــــ " SCO-Iيستعاض يف اجلملة االستهاللية عن " 4-1-9-2-4 ــــــ ". ويف SCO-IIIو SCO-I" بـ

 ضاف الفقرة الفرعية اجلديدة )ه( التاليةا . وت"؛)د( يستعاض عن "." بـ "الفقرة الفرعية آخر 
 اSCO-III يف حالة األجسا  من اجملموعة (ه")

الطرق أو السك  احلديدية  لنقل  وجب االست دا  احلريري عربيتم ا '1'
 أو اجملاري املائية الداخلية أو البحر. 

 ال ُيسَمح بلتنضيد.  '2'
املرتبطة بلشــحن،  ا يف ذل  جيب أن تبنيّإ خطة للنقل مجية األنشــطة  '3'

اية من ار ــــــــعا ، واالســــــــتجابة حلاالا الطوارئ وأي تدابري وقائية وقال
ضــــوابط لدارية أو تشــــ يلية خاصــــة يلز  اااذها أثناء النقل. خاصــــة أو 
بت خطة النقل أن املســــــــتوى العا  لصمان يف النقل معادل وجيب أن تـُث  

على األقل للمســـــتوى الذي ميكن توافره فيما لو اســـــتوفيت ا ـــــرتاطاا 
، والذي 6-15-4-6)فقط ألغراض االختبار احملدد يف  6-4-7-14

 (. 3-15-4-6و 2-15-4-6يسبقه لجراء االختباراا احملددة يف 
املاصــــــــة  2-5-4-6و 1-5-4-6جيب أن تســــــــتوت ا ــــــــرتاطاا  '4'

-6 ار لليه يف، بستثناء أن العطب األكرب املشIP-2بلطرود من النو  
الواردة يف خطة النقل، اســـــتنادا  لىل األحكا   ميكن حتديده 4-15-4

 ال تنطبق.  5-15-4-6وأن ا رتاطاا 
نقل وفقا  ملا هو مبنيَّ يف الوأي مادة تدرية على وســــــيلة  اجلســــــمويثبَّت  '5'

6-4-2-1. 
  "اضة الشحنة للموافقة متعددة األطراف. '6'

 2-4الفصل   
 ا، ويكون نريها كاآليت3-7-3-2-4 ةاجلديد فقرةضاف الت
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يدوَّن يف مســــــــــــــتند النقل اتريال انتهاء زمن االحتبا  الفعلي  )انظر  3-7-3-2-4"
5-4-1-5-13)."  

4-2-5-3 ،TP19  يُعدَّل النص ليريبح كما يليا 
"TP19   مم عند الرينة بعتباره  3 قدار  4-3-7-6 ــــــــــــــــاجلدار األدىن احملدد وفقا  ليزاد مس

لريـــوتية يف منتريـــف الفرتاا الفاصـــلة . ويُتحقق من مس  االيكل بملوجاا فوق اهامشـــا  للت كل
ــــ بني كل اختبارين هيدروليني، وال ميكن مطلقا  أن يقل عن مس  اجلدار األدىن احملدد وفقا  ل -6ـ

7-3-4  ." 
 TP39و TP38و TP37و TP35حُتذف التوجيهاا املاصـــــة بلريـــــهاريج النقالة  3-5-2-4
 ".حُذف"وتضاف لفظة 

  1-5الفصل   
 تضــــــــــاف فقرة فرعية جديدة )ه(التعديل األول على النص العريب. و ال ينطبق  2-1-5-1-5

 ا نريها كاآليت
 .("SCO-IIIلوثة السطح )املجسا  األ حن و  )ه("

 ال ينطبق التعديل على النص العريب. )ب(4-1-5-1-5
ـــــــ "(SCO-I)يستعاض يف اجلملة االستهاللية عن " 1-3-5-1-5 ". (SCO-IIIأو  SCO-I)" بـ

الفرعية )أ( يســـــــــــتعاض عن عبارة "مســـــــــــتوى ل ـــــــــــعا " بعبارة "معدل جرعة" )مرتني( يف الفقرة و 
ــــــــــــ "(SCO-I)ويستعاض عن " يف الفقرة الفرعية )ب( يستعاض عن و ". (SCO-IIIأو  SCO-I)" بـ

"(SCO-I)" ــــــــــــــ يف آخر الفقرة الفرعية )ج(، تضاف العبارة "وحاصل و  ".(SCO-IIIو SCO-I)" بـ
 العدد هو قيمة م" ر النقل". 

 ".(SCO-IIIو SCO-Iتضاف يف آخر العنوان ") 1-3-5-1-5اجلدول 
  يعدَّل النص ليريبح كما يليا 2-3-5-1-5

"حيدد م" ـــــر النقل لكل عبوة صـــــلبة أو حاوية  ـــــحن أو وســـــيلة نقل بعتباره جممو  م" ـــــراا 
د  ــــــــحنة مرســــــــلة من مرســــــــل وحيد، ميكن أن حيدّإ حالة  النقل جلمية الطرود املوجودة فيها. ويف

 قيا  املبا ر ملعدل اجلرعة. بل " ر النقلاملرسل م
فال حيدَّد لال بعتباره جممو  م" ــراا النقل جلمية  الريــلبةأما م" ــر النقل للعبواا الشــاملة غري 

 ".الشاملةالطرود املوجودة داخل العبوة 
 .ال ينطبق التعديل على النص العريب 5-1-5-3-4

 2-5الفصل   
 ال تتجاوزواألســــــطواانا اليت ا "ليريــــــبح كاآليتآخر اجلملة الثانية  نص يعدَّل 1-1-2-5
 ال تتجاوزمم، وبســتثناء الطرود اليت  6يقل االرتفا  عن  حيث جيب أال، لرتا   60ســعتها املائية 

 تكون ذاا حجم مناسب".حيث ، كغ  5الريافية القريوى كتلتها  أوأو أقل  االرت  5سعتها 
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على توضــــــة ية يف آخر النصا "وتُنز  أو تُ طى أية عالمة تضــــــاف اجلملة التال 6-5-1-2-5
)ج( املتعلقة 5-5-1-2-5)أ( و)ب( و4-5-1-2-5لال ـــــــــرتاطاا الواردة يف الطرد وفقا  

بنو  الطرد، لكنها ال تتريــــــــــــل برقم األمم املتحدة وبالســــــــــــم الرمسي املســــــــــــت د  يف النقل املعني 
 للشحنة". 
ــــــــ "مم"  120يستعاض عن " 5-2-5يف الشكل  ــــــــ " 110مم" وعن " 100بـ ـــــــــ  100مم" بـ

 مم". 
 يف الفقرة األخريةا 

يســــــــتعاض يف اجلملة األوىل عن عبارة "مســــــــتطيلة الشــــــــكل" بعبارة "مســــــــتطيلة  •
 الشكل أو مربعة الشكل". 

مم وارتفاعها  120ن "وال يقل عرضــــها ععبارة يف اجلملة الثانية يســــتعاض عن  •
 110مم وارتفاعها عن  100"وال يقل عرضــــــــــــــها عن  عبارةمم" ب 110عن 
 مم". 

مم  105"عبارة ويســـــتعاض عن  ا ال ينطبق التعديل األول.يف اجلملة املامســـــة •
 مم لالرتفا ".  70مم للعرض و 100"عبارة رتفا " بمم لال 74للعرض و
 ")ال يلز  بيان م" ــر للنقلعبارة يف الفقرة الفرعية )د( يســتعاض عن  2-12-1-2-2-5

 (".I-WHITE")بستثناء الفئة  عبارة( بI-WHITEيف حالة الفئة 
 يعدَّل النص ليريبح كما يليا  2-1-1-2-2-2-5

)على ° 45تكون بطاقاا الوســــــم على  ــــــكل مربة مرســــــو  بزاوية  2-1-1-2-2-2-5"
يشـــكل مواز مم. ويكون داخل احلافة خط  100× مم  100تقل أبعاده عن  ال ـــكل معني( 

  .الوسم"من خارج ذل  املط لىل حافة مم  5املعني على مسافة تناهز 

 3-5الفصل   
تضـــــاف بعد عبارة "حاوايا الشـــــحن الكبرية اليت تنقل" عبارة "مواد  1-5-1-1-3-5

 غري معب ة( SCO-Iملوثة الســــــطح ) ا  ( غري معب ة أو أجســــــامLSA-Iمن فضــــــة النشــــــاة النوعي )
 أو". 

( LSA-1املن فضــــــة النشــــــاة النوعي )غري املعب ة املواد و ن عبارة "يســــــتعاض ع 1-1-2-3-5
املن فضــــــــة النشــــــــاة النوعي غري املعب ة املواد و (" بعبارة "SCO-1األجســــــــا  امللوثة الســــــــطح ) أو
(LSA-I( أو األجسا  امللوثة السطح )SCO-I  أوSCO-III .") 

 4-5الفصل   
 .لالتعديال ينطبق  1-5-1-4-5

  تعدَّل الفقراتن الفرعيتان )د( و)ه( ليريبح نريهما كما يليا 1-7-5-1-4-5
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ــــــــــــــ  حمدَّدةوفئة الطرد أو العبوة الشاملة أو حاوية الشحن، كما هي  ")د( -5وفقا  لـ
 ؛ I-WHITE, II-YELLOW, III-YELLOW، أي 1-5-3-4

 2-3-5-1-5و 1-3-5-1-5م" ــــــــــــــر النقـــل على النحو احملـــدد يف و  )ه(
  ؛("I-WHITE)بستثناء الفئة 

-SCOو SCO-Iيف الفقرة الفرعية )ي( يســــتعاض عن عبارة "واألجســــا  امللوثة الســــطح 

II بعبارة "واألجسا  امللوثة السطح "SCO-I وSCO-II وSCO-III." 
 ا ويكون نريها كاآليت 13-5-1-4-5 ةاجلديد الفقرةضاف ت
  يلزمن االحتبا  الفع 13-5-1-4-5"

يف مستند النقل  ج املرسلسيلة مربدة، جيب أن يُدرإ حتمل غازاا ميف حالة الريهاريج النقالة اليت 
 اتريال انتهاء زمن االحتبا  الفعلي، بلريي ة التاليةا 

 "انتهاء زمن االحتبا ا .......... )اليو /الشهر/السنة("."
 بألخرى". و"  ""لحدى اللفظتانيف آخر اجلملة الثانية، حُتذف  2-2-4-5

 5-5الفصل   
 ("1951قوسني تضاف بعد ")رقم األمم املتحدة اليف آخر الفقرة، يف النص الوارد بني  3-5-5

 عبارة "أو النرتوجني". 
 تضاف املالحظة اجلديدة التاليةا 

 لُ ويشم ،مريطلح "تكييف" يف نطاق أوسة ، ميكن أن يُست د القسميف سياق هذا "مالح ة: 
 احلماية". 

العنوان ليريـــــبح كما يليا "عالمة التحذير نص ، يعدَّل 2-5-5يف الشـــــكل  2-6-3-5-5
 من االختناق يف وحداا النقل الشاحنة". 

يف بداية املالحظة ال، يســــــتعاض عن عبارة و حتذف ار ــــــارة لىل املالحظة الال واملالحظة املقابلة. 
تكييف". ويف آخر مادة تربيد/ك  املســــــت د "ملادة التربيد/التكييف" بعبارة "أو اســــــم ال از املانق 

تضـــــــــاف عبارة "وجيوز لدراج معلوماا لضـــــــــافية من قبيل"كمادة تربيد" أو "كمادة  ،ملالحظة الا
 ، حُتذف املالحظة.2-6-3-5-5ويف آخر  ."تكييف

 نريه كما يليا  4-5-5جديد  قسميضاف  4-5-5
أ  املزمن اساااااات دامهاب أ نابء  قيد االساااااات دا البضااااااابلن اخل    ا املعدات  4-5-5"

 النقل
ضـــــــة البضـــــــائة املطرة )مثل بطارايا الليثيو  وخراطيا املالاي الوقودية( ال ا 1-4-5-5

بلطرود املركبــة يف املعــداا مثــل أجهزة تســــــــــــــجيــل البيــاانا وأجهزة تعقــب البضـــــــــــــــائة، املرفقــة 
جراا التحميل ألي من أحكا  أو العبواا الشــــــاملة أو احلاوايا أو حُ  ها،املوضــــــوعة ضــــــمن أو

 هذه الالئحة ما عدا ما يليا
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اســــــــت دامها أثناء  يعتز أو  قيد االســــــــت دا جيب أن تكون املعداا  )أ( 
 النقل؛

وجيب أن تســــــتويف البضــــــائة املطرة )مثل بطارايا الليثيو  وخراطيا  )ب( 
 املالاي الوقودية( ما ينطبق من ا رتاطاا الرينة واالختبار احملدَّدة يف هذه الالئحة؛

وعمليــاا الريـــــــــــــــدمــاا  جيــب أن تكون املعــداا قــادرة على حتمــلو  )ج( 
 اليت حتدث عادة أثناء النقل.  التحميل
عند نقل املعداا اليت حتتوي على بضـــــائة خطرة بعتبارها  ـــــحنة، ُيســـــت د   2-4-5-5

األحكا  املنطبقة وتنطبق مجية  2-3البند ذو الريلة من قائمة البضائة املطرة الواردة يف الفريل 
  "."من هذه الالئحة

 1-6الفصل   
 ". 3549يف آخر الفقرة تضاف العبارة "بستثناء رقم األمم املتحدة  ه()1-1-1-6
 اجلملة الثالثة حبيث يريبح كما يليانص ل عدَّ ي 1-3-1-6

 30بســــــتثناء العبواا اليت ال تتجاوز ســــــعتها مم،  12وال يقل ارتفا  احلروف واألرقا  والرموز عن "
مم، وبســــــــتثناء  6ال يقل ارتفاعها عن كغ، حيث جيب أ  30لريــــــــافية القريــــــــوى أو كتلتها الرتا  

كغ، حيث تكون حبجم   5لرتاا أو كتلتها الريــــافية القريــــوى  5العبواا اليت ال تتجاوز ســــعتها 
 .مناسب"

يف نص املالحظة اليت توضح العالمة النجمية، بعد رمز الساعة، يستعاض عن  )ه(1-3-1-6
كون الســــــاعة موضــــــوعة لىل جانب عالمة اجلملة الثانية  ا يليا "ويف هذه احلالة، وعندما تنص 

النموذج التريــميمي املســتويف لشــروة األمم املتحدة، ميكن االســت ناء عن بيان الســنة يف العالمة. 
ويف املقابل، عندما ال تكون الســــــاعة موضــــــوعة لىل جانب عالمة النموذج التريــــــميمي املســــــتويف 

ن لىل الســـنة يف العالمة ويف الســـاعة لشـــروة األمم املتحدة، جيب أن يكون الرقمان اللذان يشـــريا
 ".متطابقني

 اوفيما يلي نريها 13-3-1-6 ةاجلديدفقرة ضاف الت
واحــد أو أكثر من النمــاذج نموذج تريــــــــــــــميمي مطــابقــة لالعبوة  تكونعنــدمــا  13-3-1-6"

واحد أو أكثر من النماذج التريـــميمية  ا يف ذل  منوذج تريـــميمي  واا،للعبالتريـــميمية امل تربة 
أن حتمل العبوة أكثر من عالمة  جيوز، الكبريةللعبواا الوســـــــــيطة للســـــــــوائب أو العبواا امل تربة 

ظاهرة  أكثر من عالمة  تكونعندما و ا ــــرتاطاا اختبار األداء ذاا الريــــلة.  تبني ما اســــتويف من
 ، وجيب أن تكون كل عالمة ظاهرة  هاعلى العبوة، جيب أن تظهر العالماا على مقربة من بعضـــ

   بكاملها".
 اوفيما يلي نريها 6-2-4-1-6 ةاجلديدفقرة ضاف الت
لذا مل تكن املواد املســــــت دمة يف صــــــنة األجســــــا  واألغطية ووســــــائل  6-2-4-1-6"

نقلها، ت طى السطو  الداخلية لصسطوانة املطلوب مة احملتوايا  ارغالق ولواز  الرتكيب متوافقة
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الواقية يف  هماواق مناســـــــــب أو تعان معاجلة مناســـــــــبة. وحيتفخب الطالء أو املعاجلة خبواصـــــــــ بطالء
  .ظروف النقل العادية"

 . 8-2-4-1-6و 7-2-4-1-6لتريبحا  7-2-4-1-6و 6-2-4-1-6يعاد ترقيم 
"لذا مل تكن املواد املســــــــت دمة يف ا وفيما يلي نريــــــــها 6-3-4-1-6 ةاجلديدفقرة ضــــــــاف الت

نقلها، املطلوب مة احملتوايا  األغطية ووســــائل ارغالق ولواز  الرتكيب متوافقةصــــنة األجســــا  و 
ت طى السـطو  الداخلية لصسـطوانة بطالء واق مناسـب أو تعان معاجلة مناسـبة. وحيتفخب الطالء 

 ".الواقية يف ظروف النقل العادية همااملعاجلة خبواص أو
-3-4-1-6و  7-3-4-1-6ريــــــــــبحا تل 7-3-4-1-6و 6-3-4-1-6اد ترقيم يع
8 . 

 2-6الفصل   
 ISO" و"ISO 9809-2:2000" ملرجعنيب نياملاصــــــــــــ نييف اجلدول، يف الريــــــــــــف 1-1-2-2-6

 يف العمود الثاينا نريها " تضاف املالحظة اجلديدة التايل11119-3:2013
 جزأين األســــــــــــــطواانا غري املزودة ببطانة، املريــــــــــــــنوعة من علىهذا املعيار  ينطبقال  :مالح ة"

 ".ملحومني
 "، يضاف صف جديد كما يليا ISO 11119-3:2013بعد " يف اجلدول 1-1-2-2-6

ISO 11119-4: 2016  التريميم والبناء  -أسطواانا ال از املركبة القابلة رعادة امللء  -أسطواانا ال از
 ليفي بكرتون سطواانا ال از املركبة امللفوفة بلكامل واملقواةأا 4اجلزء  –واالختبار 

 تتقاسم احلململحومة لرتا مة بطاانا معدنية  150وحبجم أقل من 

 آخر ل عار حىت

"، تضاف املالحظة ISO 11119-3:2013يف الريف املاص بملرجة " يف اجلدول 2-1-2-2-6
 اجلديدة التالية يف العمود الثاينا

 غري املزودة ببطـــانـــة، املريــــــــــــــنوعـــة من جزأين األانبيـــب علىهـــذا املعيـــار  ينطبقال  :مالح اااة"
 ."ملحومني

 االريفان اجلديدان التاليان "غالف األسطوانة" حتت جلدولآخر ايضاف يف  3-1-2-2-6
 الصنابعة ا ت بيقه ميكن العنوان امل جن

ISO 4706: 2008  ض ط -من فوالذ ملحو  القابلة رعادة امللء  املرينوعة األسطواانا -أسطواانا ال از 
 دون وما بر 60 االختبار

 آخر ل عار حىت

7866:2012 +  ISO

Cor 1:2014 

القابلة  امللحو  غري األلومنيو  سبائ  من املرينوعة ال از أسطواانا- ال از أسطواانا
 التريميم والبناء واالختبار -رعادة امللء 

 أو ما يعادالا. 6351Aجيب أالّ تُست د  سبيكة األملنيو   :مالح ة

 ل عار آخر حىت

 ا ليريبح كاآليتعنوان اجلدول الثاين نص يعدَّل  3-1-2-2-6
  املادة املسامية"  ا يف ذل  ،"أسطواانا نقل األستيلني

 ".ISO 11114-1:2012 + A1:2017" بـ "ISO 11114-1:2012يستعاض عن " 2-2-2-6
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 ISOيف اجلدول األول، يف العمود "ميكن تطبيقه يف الريـــــــناعة" املاص بملرجة  3-2-2-6

 كـــانون األول/  31يســــــــــــــتعـــاض عن عبـــارة "حىت ل ــــــــــــــعـــار آخر" بعبـــارة "حىت  10297:2014
 يدرج الريف اجلديد التايلا  ISO 10297:2014بعد الريف املاص بملرجة و ". 2022 ديسمرب

ISO 10297:2014 + A1:2017 املواصفاا  -األسطواانا  صماماا -ال از  أسطواانا
 واختبار النو  

 آخر ل عار حىت

عن عبارة  ISO 14246:2014يف اجلدول األول، يســـــــــتعاض فيما يتعلق بملرجة  3-2-2-6
ويدرَج الريــــــــف اجلديد  ".2024كانون األول/ديســــــــمرب   31"حىت ل ــــــــعار آخر" بعبارة "حىت 

 اISO 14246:2014  التايل بعد املرجة
ISO 14246:2014 + A1:2017 اختباراا - األسطواانا صماماا - ال از أسطواانا 

 والفحص الترينية
 آخر ل عار حىت

 اISO 14246:2014  يف اجلدول األول، يدرَج الريف اجلديد التايل بعد املرجة 3-2-2-6
ISO 17879:2017 ذاتية ارغالق األســـــــــــــطواانا صـــــــــــــماماا -ال از  أســـــــــــــطواانا - 

 املواصفاا واختبار النو  
 نقل أســــــــــــــطواانا ق هذا املعيار على صــــــــــــــماماابطنا ال يمالح ة
  ذاتية ارغالق. األستيلني

 آخر ل عار حىت

 .ISO 10462:2005حيذف الريف املاص بملرجة  4-2-2-6
 ISO 22434:2006بملرجة  املاصيضاف صف جديد يف آخر اجلدول األول مبا رة بعد الريف 

 كما يليا
ISO 20475:2018 ل ـــــــــــــــعــــار حىت الدوراين واالختبار الفحص - األسطواانا حز  - ال از أسطواانا 

 آخر

 تضاف املالحظة التاليةا  )ج( 2-7-2-2-6
ا ألغراض هذه العالمة يُقريـــــد ببلد االعتماد بلد الســـــلطة امل تريـــــة اليت أذنت إبجراء مالح ة"

 الفحص واالختبار األوليني لفرادى األوعية وقت الرينة". 
 تضاف املالحظة التاليةا  )ج(2-9-2-2-6

ألغراض هذه العالمة يُقريـــــد ببلد االعتماد بلد الســـــلطة امل تريـــــة اليت أذنت إبجراء ا مالح ة"
  عند الترينية". املعدااالفحص واالختبار األوليني لفرادى 

 3-6الفصل   
ورقم األمم املتحدة  2814عبارة ")رقم األمم املتحدة  3-6تضــــــــــــاف يف آخر عنوان الفريــــــــــــل 

2900 .") 
ورقم األمم املتحدة  2814ارة "، رقم األمم املتحدة تضـــاف يف آخر النص عب 1-1-3-6

2900 ." 
 يعدَّل نص اجلملة الثالثة ليريبح كاآليتا  1-4-3-6
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 30بســــــتثناء العبواا اليت ال تتجاوز ســــــعتها مم،  12وال يقل ارتفا  احلروف واألرقا  والرموز عن "
مم، وبســــــــتثناء  6ها عن ال يقل ارتفاعكغ، حيث جيب أ  30الريــــــــافية القريــــــــوى أو كتلتها لرتا  

كغ، حيث تكون حبجم   5لرتاا أو كتلتها الريــــافية القريــــوى  5العبواا اليت ال تتجاوز ســــعتها 
 مناسب".

حُتذف من آخر الفقرة األوىل عبارة "مخس  "توضــــــــيح الســــــــت دا  اجلدول"يف  2-2-5-3-6
 مراا بعد التكييف".
 يضاف العنوان اجلديد التايل لىل هذه الفقرةا "ارتفا  السقوة واالدف".  1-3-5-3-6
العنوان اجلديد التايل لىل هذه الفقرةا "عدد عيناا االختبار نص يضــــــــــــــاف  2-3-5-3-6
 ".1-2-3-5-3-6يعاد ترقيم النص الوارد حتت هذه الفقرة ليريبح "و  واجتاه السقوة".
 . 2-2-5-3-6يعاد ترقيم الفقرة ليريبح  3-3-5-3-6

-3-5-3-6و 6-3-5-3-6و 5-3-5-3-6و 4-3-5-3-6يعـــــاد ترقيم الفقراا 
-5-3-6و 3-3-5-3-6ريـــــــــــبح يل 3-6-3-5-3-6و 2-6-3-5-3-6و 6-1
-5-3-5-3-6و 2-5-3-5-3-6و 1-5-3-5-3-6و 5-3-5-3-6و 3-4
 ا يليا ذل  كمتبعا  لتكيَّف ارحاالا املرجعية و  ، على التوايل.3

-6يســــتعاض عن " "توضــــيح الســــت دا  اجلدول"، حتت 2-2-5-3-6يف اجلدول الوارد يف 
" 1-5-3-5-3-6" ـ" ب3-6-3-5-3-6" و"2-6-3-5-3-6و" 3-5-3-6-1

 "، على التوايل. 3-5-3-5-3-6" و"2-5-3-5-3-6و"
-6، يســــتعاض عن "3-5-3-5-3-6ريــــبح ت، اليت أعيد ترقيمها ل3-6-3-5-3-6يف 

-5-3-5-3-6" و"1-5-3-5-3-6" بــــــــــ "2-6-3-5-3-6" و"3-5-3-6-1
-3-5-3-6"يف  ـــ" بـــ2-3-5-3-6يف آخر النص، يستعاض عن "يف و  "، على التوايل.2

 ". ؛، حسب االقتضاء2-2-3-5-3-6أو يف  2-1

 4-6الفصل   
 حُيذف التعبري "وتريقل". 4-2-4-6
 ا الفقرة اجلديدة التاليةنص درج ي 8-2-4-6

 ". .عوامل التقاد ت"خذ يف االعتبار لدى تريميم الطرد   8-2-4-6"
 ذل .تبعا  ل، يعاد ترقيم الفقراا الالحقة 2-4-6يف 

اجلملــة الواردة بعــد العنوان ليريــــــــــــــبح كمــا يليا "تريــــــــــــــمم الطرود نص عــدَّل ي 4-4-6
 12-2-4-6لىل  1-2-4-6املســـــــــتثناة على النحو الذي يســـــــــتويف اال ـــــــــرتاطاا املبينة يف 

لذا كانت حتتوي على مادة انشـــطارية ُيســـمح  2-7-4-6ىل اال ـــرتاطاا املبينة يف برضـــافة ل
فيما  3-4-6)أ( لىل )و( واال ــــــــــــــرتاطاا املبينة يف  5-3-2-7-2د أحكا  حهبا  وجب أ

  حنت جوا ".  لو
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يســــــــــــتعاض عن و حُتذف عبارة "الســــــــــــوائل وال ازاا" الواردة يف اجلملة األوىل.  3-4-5-4-6
 ". 5-2-9-1-4" بعبارة "اجلدول 4-2-9-1-4عبارة "اجلدول 
 ال ينطبق التعديل على النص العريب. 2-6-4-6
نظومة امل"جيب أن تكون قابلة"بعبارة " جيب أن تكون عبارة يســــــــــــــتعاض عن  9-7-4-6

 قابلة". 

املريــــــــــــمم  Aيُعدَّل النص ليريــــــــــــبح كما يليا "جيب أن يكون الطرد من النو   17-7-4-6
قدرة على منة فقدان احملتوى املشــــــــــــــة أو تشــــــــــــــتته فيما لو ُأخضــــــــــــــة الطرد الحتواء ال ازاا ذا 
املريــــــممة الحتواء غاز الرتيتيو   A، بســــــتثناء الطرود من النو  16-4-6لالختباراا املبينة يف 
 أو ال ازاا املاملة". 

 ال ينطبق التعديل على النص العريب.  2-8-4-6
الفرعيتني، يستعاض عن "مستوى ار عا " بعد الفقرتني  )•(األوىل  النقطةيف  8-8-4-6

 ". املارجي "حدود التلوث ةر ا"غري الثابت" بعد عب ةر اضاف عبوتبـ "معدل اجلرعة". 
 حُتذف "مة ذل ،" الواردة يف بداية اجلملة الثانية.  1-9-4-6

" بعبــارة ، يســــــــــــــتعــاض عن عبــارة "كتلــة النويــداا‘4‘يف الفقرة الفرعيــة )ج( 2-11-4-6
 "الكتلة ارمجالية للنويداا". 

 يف الفقرة الفرعية )د( يستعاض عن "تركيزها الكلي" بعبارة "الرتكيز الكلي الذه املواد". 
ضــــاف يف ت"أو الســــدادة"، و  ةر اضــــاف عبت"بني الريــــما "  عبارةبعد  ‘1‘)ب(8-11-4-6

 "والسدادة" بعد لفظة "الريماماا". ةر باآخر الفقرة الفرعية ع
 يعدَّل نص الفقرة الفرعية ليكون كما يليا )ب(11-11-4-6

، ُيســــــمح بســــــت دا  العناصــــــر املاصــــــة 10-11-4-6")ب( يف التقييم املذكور يف 
بشـــرة منة تســـرب املاء لىل املســـاحاا الفارغة أو منها عند  8-11-4-6يف  الواردة

على الطرد،  1-20-4-6( املبينة يف Cلجراء االختباراا املتعلقة بلطرود من النو  )
 ".3-19-4-6مث اختبار تسرب املاء املبني يف 

، حُتذف عبارة "املواد ذاا النشـــــــــاة النوعي املن ف  النصيف بداية  )أ(1-12-4-6
 ، أو". LSA-IIIمن اجملموعة الثالثة 

 تعدَّل اجلملة االستهاللية ليريبح نريها كما يليا  13-4-6
اختبار أو جمموعة اختباراا أو ســــــــــــــلســــــــــــــلة من االختباراا "تُت ذ ارجراءاا التالية بعد كل 

 ". ا21-4-6لىل  15-4-6املنطبقة، حسب االقتضاء، كما هي حمددة يف 
 على النص العريب.  نال ينطبق التعديال )أ(4-15-4-6
تضـــــــــــــاف فاصـــــــــــــلة قبل ال ينطبق التعديل األول على النص العريب. و  )ب(4-15-4-6

 للعينة". عبارة "لذا قيس" وبعد عبارة "
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يف اجلملـــة الثـــالثـــة، يســــــــــــــتعـــاض عن لفظـــة "مقطة" بعبـــارة "مقطة  )ب(2-17-4-6
 عرضي".

يستعاض عن عبارة "تتناقص يف كل موضة" بعبارة "تتناقص يف مجية  )ب(3-17-4-6
 أجزاء العينة".

 نريها كما يليا  1-2-23-4-6تضاف فقرة جديدة  2-23-4-6
-SCOيشـــتمل طلب املوافقة على  ـــحناا األجســـا  امللوثة الســـطح  1-2-23-4-6"

III  على ما يليا 
بيان اجلوانب اليت تُعترب فيها الشـــــــحنة من األجســـــــا  امللوثة الســـــــطح  )أ( 
SCO-III  وأسباب ذل ؛ 
 إبثباا ما يليا  SCO-IIIمربراا اختيار األجسا  امللوثة السطح  )ب( 
 عد  وجود عبوة مناسبة حاليا ؛  '1'
غري ممكن من الناحية خيار ريــميم و/أو تريــنية العبوة أو جتزئة اجلســم ت '2'

 العملية أو التقنية أو االقتريادية؛ 
 عد  وجود بديل آخر جمٍد؛  '3'
وصـــف تفريـــيلي للمحتوايا املشـــعة املقرتحة مة ار ـــارة لىل حالتها  )ج( 

 الفيزايئية والكيميائية وطبيعة ار عا  املنبعث منها؛ 
،  ا يف ذل  SCO-IIIتريميم األجسا  امللوثة السطح ب بيان تفرييلي )د( 

 الرسوماا االندسية الكاملة واجلداول البيانية للمواد وطرائق الترينية؛ 
اال ــــرتاطاا مجية املعلوماا الضــــرورية رقنا  الســــلطة امل تريــــة  ن  )ه( 
، لذا انطبقت، 2-8-1-7)ه( واال ــــــــرتاطاا الواردة يف 4-2-9-1-4الواردة يف 

 قد استوفيت؛ 
 خطة نقل؛  )و( 
 ".1-3-5-1احملددة يف  ال رتاطاالمواصفة نظا  اردارة املنطبق وفقا   )ز( 
 اكاآليتنريها  يكون ُتدرَج فقرة فرعية لضافية )و(  4-23-4-6
الواردة يف حتليل األمان ويف تعليماا تربير االعتباراا املتعلقة بعوامل التقاد  و  ")و(
 ست د  ألغراض الشحن بعد الت زين؛" يُ سالطرد   يل والرييانة املقرتحة، لذا كانالتش

 ذل .  وفقا  ليعاد ترقيم الفقراا الفرعية التالية 
 يستعاض عن "." بـ "؛". ،الفقرة الفرعية اجلديدة )ي( )يف الريي ة احلالية )ة(( آخريف 

 نريها كما يليا  يكون عية جديدة )ك( تضاف فقرة فر 
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يف حالة الطرود اليت يُعتز  اســـــــت دامها ألغراض الشـــــــحن بعد الت زين، برانمج لتحليل  ")ك(
يف النظا  ويف املعارف  ةالفجواا يبنيّإ ارجراءاا املنهجية رجراء تقييم دوري للت رياا احلاصـــــــــل

 التقنية ويف حالة تريميم الطرد أثناء الت زين". 
 "حسابا".  لفظةيستعاض عن عبارة "طرائق حسابية" ب )ج(8-23-4-6

يســــــــــــــتعــاض عن "معــايري األمــان األســـــــــــــــاســــــــــــــيــة الــدوليــة للوقــايــة من  ) (10-23-4-6
، الوكالة الدولية 115ار عاعاا امل"ينة وألمان املريادر ار عاعية"، سلسلة معايري األمان رقم 

بعبارة "الوقاية من ار ــــــعا  وأمان املريــــــادر ار ــــــعاعيةا معايري  "(1996للطاقة الذرية، فيينا )
األمان األســــاســــية الدولية، ســــلســــلة معايري األمان الريــــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 

GSR Part 3( 2014، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا .") 
 حُتذف الفقرة الفرعية )د(.  11-23-4-6
ــــــــــــ "11-23-4-6يستعاض عن " أ()12-23-4-6 -6)أ( و)ب( و)ج( و )د(" بـ
 ،"."" لذا كان منطبقا  96-)أ( و)ب( و)ج(" وحُتذف العبارة " ا يف ذل  الرمز "4-23-11

عالمة "اجلملة األوىل من )أ(، يســــــــتعاض عن عبارة "عالماا حتديد نو  الطرد" بعبارة  آخريف و 
 حتديد نو  الطرد".
 ' يستعاض عن لفظة "املكوانا" بلفظة "الطرد". 3فرعية )ك( 'يف الفقرة ال 15-23-4-6
 '، يستعاض عن لفظة "احملتوايا" بلفظة "الطرد".4يف الفقرة الفرعية )ن( ' 17-23-4-6

) ( ويعاد ترقيم الفقراا الفرعية الالحقة  17-23-4-6فقرة فرعية جديدة ) ( بعد  درجت
 ذل اتبعا  ل

، يقدَّ  بيان حيدد ا ـــــرتاطاا 2-24-4-6اضـــــعة ألحكا  ") ( يف حالة تريـــــاميم الطرود امل
 هذه الالئحة اليت ال يستوفيها الطرد"؛ 

ليكون كاآليتا "الطرود اليت ال يشرتة  1-24-4-6قبل عنوان اليعدَّل نص  24-4-6
)بريـــــــــــي تها املعدلة يف  1985و 1985اعتماد الســـــــــــلطة امل تريـــــــــــة لتريـــــــــــميمها  وجب طبعاا 

( 2003)بريــــــــــــــي تهــا املعــدلــة يف  1996منقحــة( وصــــــــــــــي ــة ) 1996و 1996و (1990
من سلسلة األمان الريادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد الساد   2009و 2005و
"IAEASafety Series No. 6" األمان الريــــادرة عن الوكالة الدولية معايري من ســــلســــلة  2012و

 "".SSR-6 IAEA Safety Standards Series No. SSR-6رقم " للطاقة الذرية
 يُعدَّل نص الفقرة ليريبح كما يليا  1-24-4-6

-IP"تستويف الطرود اليت ال يشرتة اعتماد السلطة امل ترية لتريميمها )الطرود املستثناة واألنوا  

 ( ا رتاطاا هذه الالئحة كاملة، بستثناءا(A)من الطرود وطرود النو   IP-3و IP-2و 1
أو  1985بال ــــــــــــــرتاطـــــاا املبينـــــة يف طبعيت أن الطرود اليت تفي  )أ( 
( من ســلســلة األمان الريــادرة عن الوكالة الدولية 1990)بريــي تها املعدلة يف  1985

 للطاقة الذرية، العدد الساد ا 
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كانون   31جيوز مواصــــلة نقلها  ــــريطة أن تكون قد أُعدا للنقل قبل  '1'
 ،4-24-4-6، واضـة لال ـرتاطاا املبينة يف 2003األول/ديسـمرب 

 حسبما ينطبق؛  
 الشروة التاليةامجية جيوز مواصلة است دامها  ريطة استيفاء أو  '2'

 أال تكون مريممة الحتواء ساد  فلوريد اليورانيو ؛  •
من  1-3-5-1وأن تســــتوت الشــــروة املنطبقة الواردة يف الرقم  •

 هذه الالئحة؛
وأن تطبق حدود النشـــاة ار ـــعاعي وعناصـــر التريـــنيف الواردة  •

 من هذه الالئحة؛  7-2يف الفريل 
 3و 1وأن تطبق ا ــــــرتاطاا وضــــــوابط النقل الواردة يف األجزاء  •

 من هذه الالئحة؛ 7و 5و 4و
كانون األول/ديسـمرب   31وأال يتم تريـنية العبوة أو تعديلها بعد  •

 ؛2003
أو  1996 ة ــــــــــــــرتاطــــاا املبينــــة يف طبعــــتفي بالالطرود اليت وأن  )ب( 
أو  2005( أو 2003)بريــــــــــي تها املنقحة يف  1996)صــــــــــي ة منقحة( أو  1996
من ســلســلة األمان الريــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد الســاد ،  2009

من سلسلة معايري األمـــــــــــان الريادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقـــــــــــم  2012أو 
SSR-6, IAEAا 

انون ك  31جيوز مواصــــلة نقلها  ــــريطة أن تكون قد أُعدا للنقل قبل  '1'
-24-4-6، واضــــة لال ــــرتاطاا املبينة يف 2025األول/ديســــمرب 

 حسبما ينطبق؛ ،4
 أو جيوز مواصلة است دامها  ريطة استيفاء مجية الشروة التاليةا  '2'

من  1-3-5-1أن تســـــــتوت الشـــــــروة املنطبقة الواردة يف الرقم  •
 الالئحة؛  هذه

وأن تطبق حدود النشـــاة ار ـــعاعي وعناصـــر التريـــنيف الواردة  •
 من هذه الالئحة؛ 7-2يف الفريل 

 3و 1وأن تطبق ا ــــــرتاطاا وضــــــوابط النقل الواردة يف األجزاء  •
 من هذه الالئحة؛ 7و 5و 4و

كانون األول/ديسـمرب   31وأال يتم تريـنية العبوة أو تعديلها بعد  •
2025". 

الطرود املعتمــدة  وجــب تريـــــــــــــــاميم "ليكون كمــا يليا  2-24-4-6قبــل  عنوانالل نص يعــدَّ 
منقحة( صــــي ة ) 1996و 1996( و1990)بريــــي تها املعدلة يف  1985و 1985طبعاا 

من ســــلســــلة األمان الريــــادرة عن  2009و 2005( و2003)بريــــي تها املعدلة يف  1996و



ST/SG/AC.10/46/Add.1 

GE.19-03572 32 

من سلسلة  2012و "IAEASafety Series No. 6"الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد الساد  
 SSR-6 IAEA Safety Standardsرقم " األمان الريـــــــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةمعايري 

Series No. SSR-6."" 

 يعدَّل نص الفقرة ليريبح كما يليا  2-24-4-6
"تســـتويف الطرود اليت يشـــرتة اعتماد الســـلطة امل تريـــة لتريـــميمها ا ـــرتاطاا هذه الالئحة كاملة 

 بستثناء ما يليا 
جيوز مواصــــلة نقل العبواا اليت صــــنّإعت طبقا  لتريــــميم الطرد املعتمد من  )أ( 

( 1990)بريي تها املعدلة يف  1985أو  1985السلطة امل ترية  وجب أحكا  طبعيت 
بشــــرة  ،مان الريــــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد الســــاد من ســــلســــلة األ

 استيفاء مجية الشروة التاليةا 
 أن يستويف تريميم الطرد املوافقة املتعددة األطراف؛  '1'
من هذه  1-3-5-1أن تســــــــــتوت الشــــــــــروة املنطبقة الواردة يف الرقم  '2'

 الالئحة؛
الواردة يف الفريل  أن تطبق حدود النشاة ار عاعي وعناصر الترينيف '3'

 من هذه الالئحة؛ 2-7
 5و 4و 3و 1أن تطبق ا ــــرتاطاا وضــــوابط النقل الواردة يف األجزاء  '4'

 من هذه الالئحة؛ 7و
يف حالة الطرود اليت  11-11-4-6أن يســـــــــــتوت الشـــــــــــرة املبني يف  '5'

 حتتوي على مواد انشطارية وتُنَقل جوا ؛
نعت ط )ب(  بقا  لتريـــــــميم الطرد جيوز مواصـــــــلة اســـــــت دا  العبواا اليت صـــــــُ

 1996)صي ة معدلة( أو  1996أو  1996طبعة املعتمد من السلطة امل ترية  وجب 
من ســلســلة األمان الريــادرة عن  2009أو  2005( أو 2003)بريــي تها املعدلة يف 

من ســــلســــلة معايري  2012، أو طبعة 6الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد الســــاد  
 مجية الشروة التاليةا يفاءة است،  ريطSSR-6, IAEAاألمـان رقـم 
كانون   31أن يســـــــــــتويف تريـــــــــــميم الطرد املوافقة املتعددة األطراف بعد  '1'

 ؛2025األول/ديسمرب 
من هذه  1-3-5-1أن تســــــــــتوت الشــــــــــروة املنطبقة الواردة يف الرقم  '2'

 الالئحة؛
أن تطبق حدود النشاة ار عاعي وعناصر الترينيف الواردة يف الفريل  '3'

 ه الالئحة؛من هذ 2-7
 5و 4و 3و 1أن تطبق ا ــــرتاطاا وضــــوابط النقل الواردة يف األجزاء  '4'

  ".من هذه الالئحة 7و
 يضاف نص الفقرة اجلديدة التاليةا  4-24-4-6
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املعتمد  لتريـــــــميم الطردمن جديد طبقا   العبوااال ُيســـــــمح بلبدء يف تريـــــــنية  4-24-4-6"
 2005( أو 2003)بريي تها املعدلة يف  1996طبعة أو  1996 ةالذي يستويف أحكا  طبع

، أو طبعة 6من سلسلة األمان الريادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد الساد   2009أو 
 ".2028كانون األول/ديسمرب   31بعد  SSR-6, IAEAمن سلسلة معايري األمـان رقـم  2012

 .6-24-4-6و 5-24-4-6 اريبحتل 5-24-4-6و 4-24-4-6يعاد ترقيم 
( يعدَّل نص العنوان ليريــــــبح كما يليا 5-24-4-6 يف الريــــــي ة الســــــابقة) 6-24-4-6

 1985أو  1985"املواد املشــــــــــــــعـة ذاا الشــــــــــــــكـل املـاص املعتمـدة  وجـب أحكـا  طبعـاا 
)بريــــــي تها  1996)صــــــي ة منقحة( أو  1996أو  1996( أو 1990)بريــــــي تها املعدلة يف 

من ســـــــــلســـــــــلة األمان الريـــــــــادرة عن الوكالة الدولية  2009أو  2005( أو 2003املعدلة يف 
من ســـلســـلة معايري األمـــــــــــــــــان الريـــادرة عن  2012، أو طبعة 6للطاقة الذرية، العدد الســـاد  

 ". SSR-6, IAEAالوكالة الدولية للطاقة الذرية رقـم 
 ( يُعدَّل نريها ليريبح كما يليا 5-24-4-6 يف الريي ة السابقة) 6-24-4-6

اصـــــــلة اســـــــت دا  املواد املشـــــــعة ذاا الشـــــــكل املاص املريـــــــنوعة وفقا  جيوز مو  6-24-4-6"
)بريي تها  1985و 1985 ااامل ترية من طرف واحد  وجب طبعلتريميم اعتمدته السلطة 

( 2003)بريـي تها املعدلة يف 1996و)صـي ة منقحة( 1996و 1996و( 1990املعدلة يف 
، 6الدولية للطاقة الذرية، العدد الساد  من سلسلة األمان الريادرة عن الوكالة  2009و 2005و
ــــــــــــــان 2012و ــــــــــــــم  من سلسلة معايري األمـ  ,SSR-6الريادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقـ

IAEA1-3-5-1ارلزامي وفقا  للشـــروة املنطبقة يف  ، لذا كانت مســـتوفية لربانمج ضـــمان اجلودة. 
ذاا الشــــكل املاص وفقا  لتريــــميم اعتمدته  وال جيوز الســــما  ببدء صــــنة جديد لتل  املواد املشــــعة

 (1990)بريـــي تها املعدلة يف  1985أو  1985الســـلطة امل تريـــة من طرف واحد  وجب طبعة 
من ســلســلة األمان الريــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد الســاد . وال جيوز الســما  

وفقا  لتريــــميم اعتمدته الســــلطة ببدء صــــنة جديد للمواد املشــــعة ذاا الشــــكل املاص املريــــنوعة 
 1996( ومنقحــة)صــــــــــــــي ــة  1996و 1996 ااريـــــــــــــــة من طرف واحــد  وجــب طبعــامل ت

من ســــــــلســــــــلة األمان الريــــــــادرة عن الوكالة  2009و 2005( و2003)بريــــــــي تها املعدلة يف 
من ســـلســـلة معايري األمـــــــــــــــــان الريـــادرة عن  2012، و6للطاقة الذرية، العدد الســـاد  الدولية 

 ".2025كانون األول/ديسمرب   31، بعد SSR-6, IAEAية للطاقة الذرية رقـم الوكالة الدول

 5-6الفصل   
 التاليةا  3-1-2-5-6تضاف الفقرة اجلديدة 

واحد نموذج تريـــــــميمي مطابقة لالوســـــــيطة للســـــــوائب  ةاحلاوي تكونعندما  3-1-2-5-6"
واحد  ا يف ذل  منوذج تريـــميمي  ،الوســـيطة للحاوايا أكثر من النماذج التريـــميمية امل تربة أو

، جيوز أن حتمــل احلــاويــة لعبواا أو العبواا الكبريةلأو أكثر من النمــاذج التريــــــــــــــميميــة امل تربة 
 تكونعندما و أكثر من عالمة تبني ما استويف من ا رتاطاا اختبار األداء ذاا الريلة. الوسيطة 

، وجيب أن هاعلى مقربة من بعضــــــــ على العبوة، جيب أن تظهر العالمااظاهرة  أكثر من عالمة 
    بكاملها". تكون كل عالمة ظاهرة  
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حُيذف الريــف األخري من اجلدول )احلد األقريــى حلمل التنضــيد املســمو  به(  1-2-2-5-6
 واحلا يىة املقابلة )ب(. 

ذف العبــــارة "عنــــدمــــا تكون احلــــاويــــة الوســــــــــــــيطــــة قيــــد  2-2-2-5-6 يف اجلملــــة األوىل حتــــُ
 االست دا ".

 ا كاآليتاجلملة األخرية من الفقرة األوىل ليريبح  نص عدَّل يُ  4-2-2-5-6
"وتكون العالماا دائمة، ومقروءة ويف موضــة يســهّإل الوصــول لليها لفحريــها بعد تركيب الوعاء 
الداخلي يف ال الف املارجي. وعندما يتعذر الوصــــــــــــــول لىل العالماا املوضــــــــــــــوعة على الوعاء 

املارجي، توضـــة على ال الف املارجي نســـ ة مكررة  ال الفتريـــميم لفحريـــها حبكم الداخلي 
. وتكون "وعاء داخلي"من العالماا اليت يلز  وضـــــــــــــعها على الوعاء الداخلي مســـــــــــــبوقة بعبارة 
 النسال املكررة دائمة ومقروءة ويف موضة يسهّإل الوصول لليها لفحريها". 

ا "ويف هذه احلالة، جيوز االست ناء عن كما يلياجلملة الثانية ليريبح  نص عدَّل ييف الفقرة الثانية، 
 التاريال يف بقية العالماا". 

 ا نريها كما يليُتدرج مجلة استهاللية جديدة  6-1-5-5-6
لرت اال رتاة التايل للحد األدىن  1500"تستويف احلاوايا الوسيطة املعدنية اليت تتجاوز سعتها 

 لسم  اجلدارا"
 يليايعدَّل اجلدول حتت )أ( ليريبح نريه كما 

  ملليمرتات )مم( "T"مسك اجلدار 
 األنواع

11A, 11B, 11N 
 األنواع

21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N 
 حممي غري حممي حممي غري حممي

T=C/2000 + 1.5 T=C/2000 + 1.0 T=C/1000 + 1.0 T=C/2000 + 1.5 

 6-6الفصل   
ذف العبــــــارة " -3-3-6-6 العبواا الكبرية قيــــــد عنــــــدمــــــا تكون يف اجلملــــــة األوىل، حتــــــُ
 ".االست دا 

 التاليةا  4-3-6-6تضاف الفقرة اجلديدة 
واحـــد أو أكثر من نموذج تريــــــــــــــميمي مطـــابقـــة لالعبوة الكبرية  عنـــدمـــا تكون 4-3-6-6"

واحد أو أكثر من  ا يف ذل  منوذج تريــــــــــــميمي  ،للعبواا الكبرية النماذج التريــــــــــــميمية امل تربة
العبوة جيوز أن حتمل  ،للعبواا أو احلاوايا الوســـــــــــيطة للســـــــــــوائبالنماذج التريـــــــــــميمية امل تربة 

 تكونعندما و أكثر من عالمة تبني ما اســـتويف من ا ـــرتاطاا اختبار األداء ذاا الريـــلة.  الكبرية
، ها، جيب أن تظهر العالماا على مقربة من بعضــــــــــــــالكبرية على العبوةظاهرة  أكثر من عالمة 

    املها".بك وجيب أن تكون كل عالمة ظاهرة  
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 7-6الفصل   
 ،". 3-5-2-4حُتذف عبارة "والوارد يف  16-2-2-7-6
 ال ينطبق التعديل على النص العريب. 8-4-2-7-6

" ليريــــــــبح نريـــــــه Uيُعدَّل تعريف العامل " 1-1-8-3-7-6و 1-2-12-2-7-6
 كما يليا 

"U  =38عند  1-كلفن  2- /معامل االنتقال احلراري للمادة العازلة، بوحداا كيلووااº" .  
 التاليةا  1-6-19-2-7-6الفقرة اجلديدة نص ضاف ي 6-19-2-7-6"
  ، ال جيوز أن تعبّ 6-19-2-7-6بســــتثناء ما نريــــت عليه الفقرة  1-6-19-2-7-6"

ســــــنواا  5الريــــــهاريج النقالة اليت جتاوزا ارطار الزمين املقرر لفحريــــــها واختبارها الدوريني كل 
ســنواا  ملمس جديدان لال لذا أجري فحص واختبار دوراين ســنتني ونريــف أو تُعرض للنقل أو

 ".4-19-2-7-6وفقا  ألحكا  الفقرة 
 )ب(، تضاف الفقرة اجلديدة التاليةا الفقرة الفرعية  بعد 1-4-3-7-6

"وبرضــــافة لىل ذل ، يراعى أي حكم خاص ذي صــــلة يتعلق بلريــــهاريج النقالة يرد يف العمود 
 ". 3-5-2-4ويف  من قائمة البضائة املطرة 11

 ال ينطبق التعديل على النص العريب. 5-4-3-7-6
 ال ينطبق التعديل على النص العريب. 5-5-3-7-6

 الفقرة اجلديدة التاليةا نص ضاف ي 6-15-3-7-6
، ال جيوز أن تعب  6-15-3-7-6بســــتثناء ما نريــــت عليه الفقرة  1-6-15-3-7-6"

ســــــنواا  5زمين املقرر لفحريــــــها واختبارها الدوريني كل الريــــــهاريج النقالة اليت جتاوزا ارطار ال
ســنواا  جديدان ملمسســنتني ونريــف أو تُعرض للنقل لال لذا أجري فحص واختبار دوراين  أو

 ".4-15-3-7-6وفقا  ألحكا  الفقرة 
 ال ينطبق التعديل على النص العريب. 7-4-4-7-6

 يضاف نص الفقرة اجلديدة التاليةا 6-14-4-7-6
  ، ال جيوز أن تعبّ 6-14-4-7-6بســــتثناء ما نريــــت عليه الفقرة  1-6-14-4-7-6"

ســــــنواا  5الريــــــهاريج النقالة اليت جتاوزا ارطار الزمين املقرر لفحريــــــها واختبارها الدوريني كل 
ســنواا  ملمس جديدان ســنتني ونريــف أو تُعرض للنقل لال لذا أجري فحص واختبار دوراين أو

 ".4-14-4-7-6وفقا  ألحكا  الفقرة 
يف اجلملة األوىل، ُتدرج عبارة "أو التريـــــــــــــميم املركب" بعد عبارة ""الفوالذ غري  3-2-5-7-6

 امللحو ".  
ــــــــــــــــــ "ISO 11114-1:2012يســـــتعاض عن " )أ(4-2-5-7-6  + ISO 11114-1:2012" بـ

A1:2017." 
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 1-7الفصل   
 اجلملة اجلديدة التالية بعد اجلملة األوىلانص ضاف ي 2-8-1-7

-8-1-7، جيوز جتاوز احلدود الواردة يف اجلدول SCO-IIIيف حالة األجســــا  امللوثة الســــطح "و 
 ريطة أن تتضمن خطة النقل تدابري وقائية تُعتمد خالل النقل للحريول على مستوى لمجايل  2

 لصمان يعادل على األقل املستوى الذي ميكن توافره لذا اعُتمدا تل  احلدود". 
 ص الفقرة الفرعية )ب( ليريبح كما يليا يعدَّل ن 3-3-8-1-7

ملي ســـــــــيفرا/ســـــــــاعة  2"يراعى أال يتجاوز معدل اجلرعة يف ظل ظروف النقل العادية 
ملي  0.1عنـــد أيـــة نقطـــة على الســــــــــــــطح املـــارجي للمركبـــة أو حـــاويـــة الشــــــــــــــحن، و

  من هذا الســــطح، بســــتثناء الشــــحناا اليت تنقل يف  2ســــيفرا/ســــاعة على مســــافة 
احلريــــري بلشــــاحناا أو الســــك  احلديدية، ويف تل  احلالة تكون  نطاق االســــت دا 

)ب(  2-1-3-2-7حســـــــبما هو مبني يف  املركبةحدود النشـــــــاة ار ـــــــعاعي حول 
 و)ج("؛
 يف بداية النص حُتذف عبارة "أو صهريج، أو حاوية وسيطة للسوائب،". 5-5-8-1-7

 2-7الفصل   
عبارة " ـــــــحناا يف لطار االســـــــت دا  يســـــــتعاض يف اجلملة االســـــــتهاللية عن  1-1-3-2-7

 ملوثة الســطح اأجســامأو ( غري معب ة LSA-1احلريــري" بعبارة "مواد من فضــة النشــاة النوعي )
SCO-I  أوSCO-III." 

    


