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متطلبات األمان المحدَّدة،



  الذرية والمنشورات ذات الصلةمعايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة 
  معايير األمان الصادرة عن الوكالة

الوكالة مختص�����ة، بموجب أحكام المادة الثالثة من نظامها األس�����اس�����ي، بأن تض�����ع أو تعتمد  
معايير أمان بقص��د حماية الص��حة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األروا� والممتلكات، وأن 

  .عاييرتتخذ ترتيبات لتطبيق هذه الم
صُدر المنشورات التي تضع الوكالة بواسطتها هذه المعايير ضمن   سلسلة معايير األمان وتـ����َ

. وتش���مل هذه الس���لس���لة األمان النوو� واألمان اإلش���عاعي وأمان النقل وأمان الص���ادرة عن الوكالة
سلة إلى فئات، وهي:  سل شورات الصادرة ضمن هذه ال ف المن سيات األالنفايات. وتصنـ��������َّ سا مان، أ

  .ومتطلبات األمان وأدلة األمان
ويعرض موقع ش�����بكة اإلنترنت الخاص بالوكالة، الوارد أدناه، معلومات عن برنامج معايير  

  :األمان الصادرة عن الوكالة
http://www-ns.iaea.org/standards/ 

تتوافر ويوفر هذا الموقع نصوص معايير األمان المنشورة ومسوداتها باللغة االنكليزية. كما  
نص����وص معايير األمان الص����ادرة باللغات اإلس����بانية والروس����ية والص����ينية والعربية والفرنس����ية، 
باإلض���افة إلى مس���رد مص���طلحات األمان الذ� وض���عت� الوكالة وتقرير قيد اإلعداد عن حالة معايير 

  :يالكالة على العنـــوان التاألمان. وللحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بالو
Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 

هة إلى جميع مس���تخدمي معايير األمان الص���ادرة عن الوكالة إلبالغها بالخبرة   والدعوة موجَّ
المستفادة من استخدامها (كأساس للوائح الوطنية واستعراضات األمان والدورات التدريبية مثالً)، بما 

هذه المعايير قادرة على تلبية احتياجات المس�������تخدمين. ويمكن توفير المعلومات عن  يكفل أن تظل
طة البريد  بالبريد، كما هو مبيّن أعاله، أو بواس������� كة اإلنترنت أو  لة على ش�������ب طريق موقع الوكا

  .Official.Mail@iaea.org :اإللكتروني على العنوان التالي
  المنشورات ذات الصلة

ت لتطبيق معايير األمان، وبموجب أحكام المادة الثالثة والفقرة جيم من تتخذ الوكالة ترتيبا 
المادة الثامنة من نظامها األس���اس���ي توفر معلومات بش���أن األنش���طة النووية الس���لمية وتيس���ر تبادلها 

  .وتقوم، لهذا الغرض، بدور الوسيط بين دولها األعضاء
ص��ُدر تقارير عن األمان في مجال األنش��طة النووية  بوص��فها تقارير أمان توفر أمثلة  وتـ���������َ

  .عملية وأساليب تفصيلية يمكن استخدامها دعماً لمعايير األمان
منشورات التأهب والتصدي للطوارئ، وتصدر الوكالة منشورات أخرى متعلقة باألمان مثل  

ائق وتقارير التقيي� ا�ش�������عاعي، وتقارير الفريق الدولي لألمان النووي، والتقارير التقنية، والوث
ة عملية، التقنية ة خاصة بالتدريب وأدلـ�����َّ . كما تصدر الوكالة تقارير عن الحوادث اإلشعاعية، وأدلـ�����َّ

  .وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة بمجال األمان
  .سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النوويوتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن  
منشورات إعالمية لتشجيع ودعم أنشطة  عن الوكالةسلسلة الطاقة النووية الصادرة تشمل  

البحث والتطوير المتعلقة بالطاقة النووية وتطبيقها العملي لألغراض الس���لمية. وتش���مل تقارير وأدلة 
عن حالة التكنولوجيا وأوج� التقدم المحرز فيها، وعن الخبرة المكتس��بة والممارس��ات الجيّدة واألمثلة 

لنووية، ودورة الوقود النوو�، والتص��رف في النفايات المش��عّة واإلخراج العملية في مجاالت القوى ا
 .من الخدمة
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قد في المقّر الرئيسي لألمم المتحدة  وافق المؤتمر      المعني بالنظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عـ����ُ
تموز/يوليه  ٢٩، على النظام األس��اس��ي للوكالة الذي بدأ نفاذ� في ١٩٥٦تش��رين األول/أكتوبر  ٢٣في نيويورك، في 

ل هدف ١٩٥٧ الوكالة الرئيسي في "تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة . ويقع المقّر الرئيسي للوكالة في فيينا. ويتمثـ��������ّ
 الذرية في السالم والصحة واالزدهار في العالم أجمع".
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 مالحظة بشأن حقوق النشر

التفاقية العالمية لحقوق جميع المنش�������ورات العلمية والتقنية ال��������ادرة عن الوكالة محمية بموجب ا
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إلى قس��م توجي� أية اس��تفس��ارات  وينبغي غير تجارية، وس��يُنَظر فيها على أس��اس كل حالة على حدة.
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  تصدير
  بقلم يوكيّا أمانو

  المدير العام
ل الوكالة "أن تض�����ع أو تعتمد... إن  النظام األس�����اس�����ي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يخّوِ

معايير سالمة بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األرواح والممتلكات" 
وهي المعايير التي يجب أن تس�������تخدمها الوكالة في عملياتها هي ذاتها، والتي يمكن للدول أن  –

وتقوم الوكالة بذلك  قها من خالل أحكامها الرقابية المتعلقة باألمان النووي واإلش�������عاعي.تطبِّ 
ووض��ع  بالتش��اور مع األجهزة المختص��ة في األمم المتحدة ومع الوكاالت المتخص��ص��ة المعنية.

شاملة من المعايير ذات الجودة العالية وإخضاعها لالستعراض بصفة منتظمة، فضالً  مجموعة 
ل عنصراً أساسياً ألي نظام عالمي مستقر  عن مساعدة الوكالة في تطبيق تلك المعايير، إنما يشّكِ

 ومستدام لألمان.
وأدى التركيز على  .١٩٥٨وقد بدأت الوكالة برنامجها الخاص بمعايير األمان في عام 

 الجودة والمالءمة للغرض والتحس��ين المس��تمر إلى اس��تخدام معايير الوكالة على نطا� واس��ع في
وأص��بحت س��لس��لة معايير األمان تض��م ا�ن مباد� أس��اس��ية موحدة لألمان،  جميع أنحاء العالم.

ل مستوى عالياً من الحماية واألمان. وتعمل الوكالة، بدعم  تمثِّل توافقاً دولياً على ما يجب أن يشّكِ
ستخدام معايير األمان الخاصة  بها على قوي من جانب لجنة معايير األمان، على تعزيز قبول وا

 الصعيد العالمي.
وتش����مل  والمعايير ال تكون فعالة إال إذا ما ُطبِّقت بش����كل ص����حيح في الممارس����ة العملية.

 التشغيلي، واألمان الهندسي، الوكالة التصميم، وتحديد المواقع واألمان تقدمها التي األمان خدمات
المش����عة،  النفايات المأمون فيالمأمون للمواد المش����عة، والتص����رف  اإلش����عاعي، والنقل واألمان

وخدمات األمان  المنظمات في األمان وثقافة الرقابية، فض�����الً عن التنظيم الحكومي، والمس�����ائل
 المذكورة تساعد الدول األعضاء في تطبيق المعايير وتتيح تقاسم خبرات ورؤى قيِّمة.

عايير الوكالة إن تنظيم األمان مس�������ؤولية وطنية، وقد قّررت العديد من الدول اعتماد م
وبالنسبة لألطراف في االتفاقيات الدولية المختلفة لألمان، توفِّر  الستخدامها في لوائحها الوطنية.

معايير الوكالة وس�������يلة متس�������قة وموثوقاً بها لض�������مان التنفيذ الفعال اللتزاماتها بموجب تلك 
لين حول العالم لتعزيز كما يتم تطبيق المعايير من جانب الهيئات الرقابية والمش������� االتفاقيات. غِّ

ناعة  لة بالطب والص������� يد القوى النووية وفي التطبيقات النووية المتص������� األمان في مجال تول
 والزراعة والبحوث.

وإنما هو شرط مسبق لغرض حماية الناس في جميع الدول  واألمان ليس غاية في حد ذاته
ويجب تقييم المخاطر المرتبطة باإلشعاعات المؤيِّنة  ستقبل.في الحاضر والم –وحماية البيئة 

والسيطرة عليها دون الحد على نحو غير مالئم من مساهمة الطاقة النووية في التنمية العادلة 
لين في كل مكان ضمان استخدام  والمستدامة. ويجب على الحكومات والهيئات الرقابية والمشغِّ

مت معايير األمان  عية على نحو مفيد ومأمون وأخالقي.المواد النووية والمصادر اإلشعا وقد ُصّمِ
ع جميع الدول األعضاء على االستفادة منها. الخاصة بالوكالة لتسهيل هذه الغاية، وأشّجِ





 

 

  تمهيد
شور هو تنقيٌح للعدد  شأن الئحة  SSR-6هذا المن سلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ب سل من 

وتّمت عملية التنقيح من خالل تعديل، و/أو إض���افة  .٢٠١٢النقل المأمون للمواد المش���عّة، طبعة 
  وأما نظام ترقيم الفقرات المستخَدم في التنقيح فهو على النحو التالي: و/أو حذف فقرات معيّنة.

تحتفظ بأرقام فقراتها األص����لية. وتَِرُد في الجدول أدناه قائمة بالفقرات الفقرات المعدَّلة   )١(
وكجزٍء من عملية التنقيح، قد يتم أيض������اً إجراء بعض التعديالت الطفيفة ذات  المعدَّلة.

وال تُعدُّ التغييرات التحريرية بمثابة تعديالت على هذا المنش�������ور  الطبيعة التحريرية.
   ول.وال يتمُّ تضمينها في الجد

 ويُش�����ار إلى الفقرات الجديدة باس�����تخدام رقم الفقرة الس�����ابقة مع إض�����افة حرف كبير.  )٢(
ويُستخدم نظام الترقيم فقط لإلشارة إلى موقع الفقرات الجديدة ضمن النص؛ وال يُقصد 
ب� أن يش���ير ض���مناً إلى وجود ص���لة بين الفقرات. وتَِرُد في الجدول أدناه قائمة بجميع 

  .الفقرات الجديدة
وتَِرُد في  وحيثما ُحذفت فقرة يتمُّ االحتفاظ برقم تلك الفقرة إلى جان� تعلي� إيض����احي.  )٣(

  الجدول أدناه قائمة بجميع الفقرات المحذوفة.

  ملخص بالفقرات المتغيّرة في هذا المنشور
،٤١١ ،٤٠٩ ،٣٠٩ ،٣٠٥ ،٣٠٤ ،٢٤٤ ،١٠٤ ،١٠٢ ،١٠١  الفقرات المعدَّلة

٥١٣ ،٥١٠ ،٥٠٩ ،٥٠٣ ،٤٢٧ ،٤٢٤ ،٤٢٣ ،٤١٤ ،٤١٣،
٥٢٧ ،٥٢٤ ،٥٢٣ ،٥٢٢ ،٥٢٠ ،٥١٧ ،٥١٦ ،٥١٥ ،٥١٤،
٥٧٣ ،٥٧٢ ،٥٧١ ،٥٦٦ ،٥٤٦ ،٥٤٣ ،٥٤٠ ،٥٢٩ ،٥٢٨،
٦٢٨ ،٦٢٧ ،٦٢٦ ،٦٢٤ ،٦٢٢ ،٦١٧ ،٦٠٥ ،٥٧٩ ،٥٧٥،
٨٠٩ ،٧١٦ ،٧٠١ ،٦٨٠ ،٦٧١ ،٦٥٩ ،٦٤٨ ،٦٣٠ ،٦٢٩،
٨٣٨ ،٨٣٣ ،٨٣٢ ،٨٢٥ ،٨٢٣ ،٨٢٠ ،٨١٩ ،٨١٧  

ألف، ٨٢١ألف، و ٦١٣ألف، و ٥٣٦ألف، و ٥٢٤ألف، و ٢٢٠  الجديدةالفقرات 
  ألف ٨٢٧و

  ٦٠١و ٢٣٣  الفقرات المحذوفة

 ٢٩١٣وبا�ض��افة إلى ذلك، تمَّ تعديل االس��م الرس��مي المس��تخَدم في الش��حن لرقم األمم المتحدة 
ثة سطحياً  من هذا  ١لجدول ؛ ويُشار إلى ذلك في اSCO-IIIليشمل الفئة الجديدة من األجسام الملوَّ

ع نطاق الجدول  المنش���ور. ّ من هذا المنش���ور ليش���مل القيم األس���اس���ية  ٢وعالوة على ذلك، ُوس���ِ
 Sr-83و Ni-57و Ir-193mو Ge-69و Ba-135mة ���دات المشعّ ���ة بالنوي���ة الخاص���للنويدات المشعّ 

  .Tb-161و Tb-149و

، تُت��ا� ق��ائم��ة )Safety.Standards@iaea.orgوبطل��� يُق��دَّم إلى الوك��ال��ة (على العنوان   
بجميع التغييرات التي أُجِريت.





 

 

 الدولية للطاقة الذرية الوكالةالصادرة عن  ماناأل معايير
 الخلفية

يمثل النش�����اط ا�ش�����عاعي ظاهرة طبيعية، كما أن مص�����ادر ا�ش�����عاعات الطبيعية تعكس 
البيئة. ولإلشعاعات والمواد المشعَّة تطبيقات مفيدة كثيرة، يتراوح نطاقها بين توليد القوى مالمح 

واالس��تخدامات في مجاالت الطب والص��ناعة والزراعة. ويجب تقدير حجم المخاطر ا�ش��عاعية 
التي قد تهدد العاملين والجمهور والبيئة من جرا� هذه التطبيقات، والس����يطرة عليها إذا اقتض����ى 

 مر.األ

ولذلك فإن أنشطة مثل االستخدامات الطبية لإلشعاعات، وتشغيل المنشآت النووية، وإنتاج 
ـّة، كلها يجب إخضاعها لمعايير  ـّة ونقلها واستعمالها، والتصّرف في النفايات المشع المواد المشع

 مان.األ

بيد أن المخاطر ا�ش�������عاعية قد تتجاوز الحدود  .وتنظيم األمان رقابياً مس��������ولية وطنية
الوطنية� ومن ش��������ن التعاون الدولي أن يعزز األمان ويدعمه على النطاق العالمي، وذلك عن 
طريق تبادل الخبرات، وتحس�����ين القدرات الكفيلة بالس�����يطرة على المخاطر ومنع الحواد�، إلى 

 ها من عواقب وخيمة.جانب التصدي للطوارئ والتخفيف من حدة ما قد ينجم عن

ويقع على الدول التزام ببذل العناية الواجبة، كما أن من واجبها توخي الحرص، ويُتوقع 
 منها أن تفي بتعهداتها والتزاماتها الوطنية والدولية.

ومع��ايير األم��ان ال��دولي��ة توفر ال��دعم لل��دول في الوف��ا� بم��ا عليه��ا من التزام��ات بموج��ب 
ولي، كتلك المتعلقة بحماية البيئة. كما أن لهذه المعايير أثرها في تعزيز المبادئ العامة للقانون الد

 وضمان الثقة في األمان، فضالً عن تيسير التجارة والتبادل التجاري على النطاق الدولي.

ل  وثمة نظام عالمي ل�مان النووي قيد العمل ويجري تحسينه بصورة مستمرة. وتشكـ��������ِّ
، والتي تدعم تنفيذ الصكوك الدولية الملزمة والبنى األساسية كالةصادرة عن الومعايير األمان ال

الص�������ادرة عن مان األالوطنية ل�مان، حجر الزاوية في هذا النظام العالمي. وتش�������كل معايير 
 الوكالة أداة تفيد األطراف المتعاقدة في تقييم أدائها بموجب هذه االتفاقيات الدولية.

 لةالوكاصادرة عن معايير األمان ال
الوكالة من نظام الوكالة األس������اس������ي الذي ي�ذن الص������ادرة عن مان األتنبثق حالة معايير 

للوكالة ب�ن تض�����ع أو تعتمد، بالتش�����اور مع األجهزة المختص�����ة في األمم المتحدة ومع الوكاالت 
المتخص��ص��ة المعنية، وبالتعاون معها عند االقتض��ا�، معايير س��المة �معايير أمان� بقص��د حماية 

والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األرواح والممتلكات، وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق الص��حة 
 هذه المعايير.

وبهدف ض�������مان حماية الناس والبيئة من الت�ثيرات الض�������ارة الناتجة عن ا�ش�������عاعات 
د معايير  نة، تحّدِ الوكالة المبادئ والمتطلبات والتدابير األس���اس���ية الص���ادرة عن مان األالم�يـ����������ِّ

ض الناس لإلشعاعات ومراقبة  ة في البيئة،  انطالقالخاصة باألمان لمراقبة تعرُّ المواد المشعـ�������ّ
والحّد من احتمال وقوع أحدا� قد تفض��ي إلى فقدان الس��يطرة على قلب مفاعل نووي، أو تفاعل 



 

 

ة  نووي متسلسل، أو مصدر مشّع أو أي مصدر آخر من مصادر اإلشعاعات، والتخفيف من حّدِ
ق المعايير على المرافق العواق ر لها أن تقع. وتطبـ���������َّ بة على هذه األحداث إذا ما قّدِ ب المترتـ���������ِّ

واألنش��طة التي تنش��أ منها مخاطر إش��عاعية، بما في ذلك المنش���ت النووية، واس��تخدام المص��ادر 
 اإلشعاعية والمشعـّة، ونقل المواد المشعـّة، والتصّرف في النفايات المشعـّة.

في هدف واحد هو حماية حياة البش����ر وص����حتهم  ١األمان وتدابير األمن وتش����ترك تدابير
ذ تدابير األمان وتدابير األمن بطريقة متكاملة بحيث ال  نفـ������َّ م وتـ������ُ وحماية البيئة. ويجب أن تصمَّ

 تخّل تدابير األمن باألمان وال تخّل تدابير األمان باألمن.

ً الص���ادرة عن مان األوتعكس معايير   دولياً في ا�راء حول ماهية العناص���ر الوكالة توافقا
ل مس��تو� عالياً من األمان لحماية الناس والبيئة من التأثيرات الض��ارة ل�ش��عاعات  التي تش��كـ��������ِّ

الوكالة، وهي تنقسم الصادرة عن مان األالمؤيـِّنة. ويتم إصدار هذه المعايير ضمن سلسلة معايير 
 ).١إلى ثالث فئات (انظر الشكل 

 انأساسيات األم
ـّر األساس الذي تقوم عليه  تعرض أساسيات األمان أهداف ومبادئ الحماية واألمان، وتوف

 متطلبات األمان.

 متطلبات األمان
د مجموعة متكاملة ومتس������اوقة من متطلبات األمان المتطلبات التي يجب اس������تيفاؤها  تحّدِ

وتخض���ع المتطلبات لض���مان حماية الناس والبيئة، س���واء في الوقت الحاض���ر أو في المس���تقبل. 
ألهداف ومبادئ أساسيات األمان. وإذا لم يتم استيفاء هذه المتطلبات، يجب اتخاذ تدابير لبلوغ أو 
ران استخدامها بشأن وضع  استعادة مستو� األمان المطلوب. وشكل المتطلبات وأسلوبها ييسـ�������ِّ

بات، بما في ذلك المتطلبات  المرقّمة، ‘ الش��������املة’إطار رقابي وطني على نحو متوائم. والمتطلّ
والعديد من المتطلبات ليس�������ت موّجهة إلى طرف محدد، بما ‘. يلزم’يُعبَّر عنها بجمل تبدأ بفعل 

ة حيال الوفاء بها. والعديد من المتطلبات ليس����ت  يقتض����ي ض����مناً مس����ؤولية األطراف المختص����ّ
هة إلى طرف على وجه التحديد، بما يقتض�ي ض�مناً مس�ؤولية األطراف الم ختص�ة حيال موجـ��������َّ

  الوفاء بها.

 أدلة األمان
ة األمان توصيات وإرشادات بشأن كيفية االمتثال لمتطلبات األمان، بما يشير  ر أدلـ����َّ توفـ����ِّ
وصى بها (أو تدابير بديلة مكافئة  خاذ التدابير المـ�����ُ إلى توافق دولي في ا�راء على ضرورة اتـ�����ِّ

ة األمان الممارس�����ات الدولية ال جيدة وتعمل باطراد على تجس�����يد أفض�����ل لها). وتعرض أدلـ�����������َّ
الممارس�ات من أجل مس�اعدة المس�تخدمين في س�عيهم الدؤوب إلى تحقيق مس�تويات أمان رفيعة. 

  ويُعبَّر عن التوصيات الواردة في أدلـَّة األمان بعبارات تفيد بمعنى "ينبغي".

  
  

                                                      
ً  انظر  ١        . الوكالة الصادرة عن النووي األمن وثائق سلسلة إطار في الصادرة المنشورات أيضا



 

 

 الوكالةصادرة عن : الهيكل الطويل األجل لسلسلة معايير األمان ال١الشكل 
  

 الوكالةالصادرة عن مان األتطبيق معايير 

الهيئات الرقابية وغيرها من الس�����لطات الوطنية ذات الص�����لة هي المس�����تخدمة الرئيس�����ية 
ستخدم معايير  الوكالة الصادرة عن مان األلمعايير األمان في الدول األعضاء في الوكالة. وتـ��������ُ

جان� منظمات عديدة تقوم بتص��ميم وتش��ييد أيض��اً من جان� منظمات مش��اركة في الرعاية ومن 
 وتشغيل مرافق نووية، باإلضافة إلى منظمات تـُعنى باستخدام المصادر اإلشعاعية والمشعـَّة.

الوكالة قابلة للتطبيق، حس���� ا�قتض���اء، طوال كامل عمر الص���ادرة عن مان األومعايير 
المستخدمة لألغراض السلمية، كما  –القائم منها والمستجّد  –تشغيل المرافق واألنشطة جميعها 

مة. ويمكن أن  قائ عاعية ال فة إلى تقليص المخاطر اإلش������� هاد ية ال تنطبق على اإلجراءات الوقائ
 تستخدمها الدول كمرجع لها بشأن لوائحها الوطنية المتعلقة بالمرافق واألنشطة.

سي يجعل معايير األمان ُملِزمة للوكالة فيما يخص عم لياتها هي ذاتها ونظام الوكالة األسا
 وُملِزمة أيضاً للدول فيما يخص العمليات التي تتم بمساعدة الوكالة.



 

 

ل معايير  الوكالة األساس لخدمات استعراض األمان التي الصادرة عن مان األكما تشكـ�������ِّ
تض������طلع بها الوكالة، وتس������تخدمها الوكالة فيما يدعم بناء الكفاءة، بما في ذلك وض������ع وتطوير 

 يمية والدورات التدريبية ذات الصلة.المناهج التعل

ن االتفاقيات الدولية متطلبات مماثلة للمتطلبات المنص���و� عليها في معايير  وتتض���مـ����������َّ
الص����ادرة عن مان األالوكالة، فتجعلها ُملِزمة لألطراف المتعاقدة. ومعايير الص����ادرة عن مان األ

عة ومتطلبات وطنية تفص��يلية، ترس��ى الوكالة، مع اس��تكمالها باالتفاقيات الدولية ومعايير الص��نا
سقاً لحماية الناس والبيئة. وسيكون ثمة أيضاً بعض الجوانب الخاصة المتعلقة باألمان  أساساً متـ�����َّ
تحتا� إلى إجراء تقييم بش���أنها على المس���توى الوطني. فعلى س���بيل المثال، إن المقص���ود بالعديد 

لمعايير التي تتناول جوانب األمان في عملية ، ال س���يما االص���ادرة عن الوكالة من معايير األمان
التخطيط أو التص������ميم، هو أن تنطبق في المقام األول على المرافق واألنش������طة الجديدة. وقد ال 

ستوفى المتطلبات المحدَّدة في معايير  الوكالة على نحو كامل في بعض الصادرة عن مان األتـ��������ُ
خذ قرارات بشأن  المرافق القائمة التي تم بناؤها وفقاً لمعايير سابقة. وعلى فرادى الدول أن تتـ�������َّ
 الوكالة على تلك المرافق.الصادرة عن مان األالطريقة الالزم إتـِّباعها في تطبيق معايير 

ل أساس معايير  الوكالة توفر ركيزة الصادرة عن مان األواالعتبارات العلمية التي تشكـ������ِّ
خذي القرارات إصدار أحكام موضوعية للقرارات المتعلقة باألمان؛ بيد أن ه يجب أيضاً على متـ�����َّ

مس���تنيرة وتحديد الس���بيل األمثل لموازنة المنافع التي يجلبها فعل أو نش���اط ما مقابل ما يرتبط به 
  من مخاطر إشعاعية وأي آثار ضارة أخرى يحدثها.

 عملية وضع معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إعداد واس��تعراض معايير األمان كلٌّ من أمانة الوكالة وخمس لجان مختص��ة يش��ترك في 
بمعايير األمان، في مجاالت التأهب والتص��������دي للطوارئ (لجنة معايير التأهب والتص��������دي 

باًرا من عام  )، واألمان النووي (لجنة معايير األمان النووي)، واألمان ٢٠١٦للطوارئ) (اعت
ن اإلشعاعي)، وأمان النفايات المشعة (لجنة معايير أمان النفايات)، اإلشعاعي (لجنة معايير األما

والنقل المأمون للمواد المش�������عة (لجنة معايير أمان النقل)، ولجنة معنية بمعايير األمان (لجنة 
  ).٢معايير األمان) تشرف على برنامج معايير أمان الوكالة (أنظر الشكل 

سمية خبراء للجان معايير األمان، ولها أن  ويجوز لجميع الدول األعضاء في الوكالة   ت
ن المدير العام أعض��اء لجنة معايير األمان، وهي  تبدي تعليقات على مس��ودات المعايير. ويعيـ��������ِّ

 تضم مسؤولين حكوميين كباراً ممن يُعَهد إليهم بمسؤولية وضع معايير وطنية.

عنى بعمليات تخطيط معايير    الوكالة الص�����ادرة عن مان األوأنش������ نظام إداري يـ������������ُ
ووضعها واستعراضها وتنقيحها وإرساء العمل بها. وهو يعبـِّر عن والية الوكالة، والرؤية بشأن 
التطبيق المس�������تقبلي للمعايير والس�������ياس�������ات واالس�������تراتيجيات في مجال األمان، والوظائف 

  والمسؤوليات الموازية لذلك. 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  عملية استحداث معيار أمان جديد أو تنقيح معيار قائم.: ٢الشكل 
  

 التفاعل مع المنظمات الدولية األخرى

الوكالة، ت�خذ بعين االعتبار اس�����تنباطات لجنة الص�����ادرة عن مان األعند وض�����ع معايير 
األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار ا�ش�������عا� الذر� وتوص�������يات هيئات الخبراء الدولية، وفي 
متها اللجنة الدولية للوقاية من ا�ش��عاعات. وتوض��ع بعض معايير األمان بالتعاون مع هيئات  مقّدِ
ص��ة أخر�، بما فيها منظمة األغذية  أخر� في منظومة األمم المتحدة أو مع وكاالت متخص��ـ���������ِّ

اقة والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة العمل الدولية، ووكالة الط
لدان  حة للب تابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص��������اد�، ومنظمة الص������� النووية ال

 األمريكية، ومنظمة الصحة العالمية.

 تفسير النص

ر المص�������طلح��ات المتص�������ل��ة ب��األم��ان عل� نحو تعري�ه��ا  �س�������ـ��������������َّ يج��� أن تـ��������������ُ
  ة ـــاص بالوكالــــــان الخــــات األمــــمصطلح ردــــمس في

  )glossary.htm-ns.iaea.org/standards/safety-http://www ع:ــــــالموق (انظر
رة باللغة االنكليزية. ة األمان، تكون الحجية لص�����يغة النص المحرَّ ويرد في  وفيما يخص أدلـ�����������َّ

مان األش��ر� لخل�ية وس��يا� كل معيار في س��لس��لة معايير  ، أ� المقدمة، من كل منش��ور١  القس��م
 الوكالة، وهدفه ونطاقه وهيكله.الصادرة عن 

 استعراض تجريه
لجنة (لجان) معايير 

 األمان
 الدول األعضاء

 إقرار لجنة معايير األمان

 الصيغة النهائية
تعليقات

نبذة وخطة عمل تعدها األمانة؛ 
استعراض تجريه لجان معايير األمان 

 ولجنة معايير األمان

 األمانة والمستشارون:
صياغة معيار أمان جديد أو تنقيح 

 المعيار القائم
 مسودة



 

 

أما المواد التي ال يوجد لها أي موض�������� مالئم في نص المتن �كالمواد اإلض�������افية لنص 
المتن أو المن��������لة عنه، التي ترد على نحو داعم للعبارات الواردة في نص المتن، أو ت�������� 

 الحساب أو اإلجراءات أو الحدود والشروط) فيجوز عرضها في تذييالت أو مرفقات.أساليب 

عتبر أي تذييل، في حالة إدراجه، جزءاً ال يتجزأ من معيار األمان. ويكون للمواد  ويـ��������������ُ
الواردة في تذييل ما ن�س الوض����� كنص المتن وتض����طل� الوكالة بمس�����ولية ت�لي� تلك المواد. 

ستخَدم المرفقات  والحواشي التابعة للنص األساسي، في حالة إدراجها، من أجل إعطاء أمثلة وتـ����ُ
شي جزءاً ال يتجزأ من  عّد المرافق والحوا ضافية. وال تـ��������ُ شرو� إ عملية أو توفير معلومات أو 
النص األس��اس��ي. ومواد المرفقات التي تنش��ر�ا الوكالة ال ت���در بالض��رورة من ت�لي� الوكالة 

ن ترد مواد من ت�لي� جهات أخر� ض�������من المرفقات بمعايير األمان. ذاتها؛ ذلك أنه يجوز أ
بس ثم تواءم حسب االقتضاء لتكون ذات فائدة على  ـَ قت ـُ والمواد الدخيلة التي ترد ضمن مرفقات ت

  وجه العموم.
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 األول القسم

  

 مقّدمة

 الخلفية

 اإلش��عاعات مخاطر لمراقبة مقبوالً  مس��تو� توفر لألمان معايير الالئحة هذه تض��ع  -١٠١
 بنقل يتص�����ل فيما والبيئة والممتلكات الناس لها يتعّرض التي الحرارية والمخاطر والحرجية

ة المواد  SF-1 العدد في الواردة ،"األساسية األمان مبادئ" إلى الالئحة هذه وتستند .المشعـ�������ّ
 االتحاد رعايتها في يش������ارك التي ،الص������ادرة عن الوكالة األمان معايير س������لس������لة من ]١[

 للطاقة الدولية والوكالة المتحدة، لألمم والزراعة األغذية ومنظمة الذرية، للطاقة األوروبي
ية، العمل ومنظمة الذرية، ية، البحرية والمنظمة الدول تابعة النووية الطاقة ووكالة الدول  ال
 وبرنامج األمريكية، للبلدان الصحة ومنظمة االقتصادي، الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة

من س�����لس�����لة  ]٢[ GSR Part 3 العددإلى و العالمية، الص�����حة ومنظمة للبيئة، المتحدة األمم
 المص�������ادر وأمان اإلش�������عاعات من الوقايةاألمان الص�������ادرة عن الوكالة بعنوان "معايير 

سية األمان معايير: اإلشعاعية شارك التي، الدولية األسا المفوضية األوروبية،  رعايتها في ت
 ووكالة الدولية، العمل ومنظمة الذرية، للطاقة الدولية والوكالة والزراعة، األغذية منظمةو

 الص�������حة ومنظمة ،االقتص�������ادي الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة التابعة النووية الطاقة
لدان ية، للب حدة األمم برنامجو األمريك ئة المت حة ومنظمة، للبي ية الص������� عالم عدد ال ، وإلى ال

GSR Part 1 (Rev. 1) ]اإلطاربعنوان " الوكالة الص���ادرة عن األمانمعايير  س���لس���لةمن  ]٣ 
من سلسلة معايير األمان  ]٤[ GSR Part 2"، وإلى العدد لألمان والرقابي والقانوني الحكومي

 لهذه االمتثال فإن ولهذا.  "باألمان يتعلق فيما واإلدارة القيادةالص�����ادرة عن الوكالة بعنوان "
عتبر الالئحة ً  .بالنقل يتعلق فيما] ٢[ GSR Part 3العدد  قّررهاي التي بالمبادئ وفاءً  يـ�����ُ  ووفقا

 المنظمة أو المسؤول الشخص على تقع األمان عن الرئيسية المسؤولية فإن ،]١[ SF-1 لعددل
 . إشعاعية مخاطر تسبـّب التي واألنشطة المرافق عن المسؤولة

ستكمل -١٠٢ ـُ ـة من بسلسلة هذه األمان معايير وثيقة وت ـان، أدل ـ ـ ـا األم ـ ـ ـ ـدد منه ـ ـ ـ  الع
SSG-26 [5] تتعلق إرش���ادية مواد" بعنوان الوكالة عن الص���ادرة األمان معايير س���لس���لة من 

ة للمـ��ـ��ـ��واد المأمـ��ـ��ون للنقل الوكالة وضعتها التي بالالئحة يجري ( )٢٠١٢(طبعة  "المشعـ��ّ
 TS-G-1.2 (ST-3) والعـ����ـ����دد ؛) هذه الطبعة من الالئحة معالتي ستتزامن  ٢٠١٨طبعة إعداد 

ب التخطيط" بعنوان الس���لس���لة نفس من [6]  عن الناجمة للطوارئ التص���دي بش���أن والتأهـ���������ّ
ة مواد على المنطوية النقل حوادث سلة نفس من TS-G-1.5  [7]والعدد ؛"مشعـ��������ّ سل ً  ال  أيضا
 TS-G-1.4 [8] والعـ��ـ��ـ��دد ؛"المشعـ�ّ�ة للمـ��ـ��ـ��واد المأمون النقل لشروط االمتثال توكيد" بعنوان

 TS-G-1.3 والعدد ؛"المشعـّة للمواد المأمون النقل إدارة نظام" بعنوان كذلك السلسلة نفس من
ً  الس���لس���لة نفس من [9]  المواد نقل يخصّ  فيما اإلش���عاعات من الوقاية برامج" بعنوان أيض���ا

ة  للنقل الوكالة الئحة أحكام جداولمن نفس السلسلة أيضا بعنوان " SSG-33 [10]؛ والعدد "المشعـ��ّ
التي س���تتزامن مع هذه الطبعة  ٢٠١٨طبعة يجري إعداد ). (٢٠١٢" (طبعة المش���عة للمواد المأمون

 .)من الالئحة
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ن، ولكن مس������ؤولية   -١٠٣ ويرد في بع� أجزاء هذه الالئحة وص������ف إلجراء معيـ�������������ّ
عَهد بها على وجه التحديد إلى أية شخصية بعينها. وقد تتفاوت  االضطال� بهذا اإلجراء ال يـ���ُ

في البلدان المختلفة، ولالتفاقيات  مثل هذه المس�������ؤولية تبعاً للقوانين واألعراف المعمول بها
عهد  الدولية التي دخلت فيها هذه البلدان. وليس من الضروري، ألغرا� هذه الالئحة، أن يـ���ُ

ويظّل إسناد هذه المسؤولية حقاً مكفوالً  بهذا اإلجراء إلى أحد، بل ما يهم تحديد اإلجراء ذاته.
  لكل حكومة.

  
 الهدف

 األمان ضمان أجل من بها الوفاء يجب متطلبات إرساء هو الالئحة هذه من الهدف  -١٠٤
 المواد نقل خالل المؤيَّنة �ش������عاعاتل ا�ثار الض������ارة من والبيئة والممتلكات الناس وقايةو

 :التالية المتطلبات خالل من الوقاية هذه وتتحقـّق .المشعـّة

 ؛المشعـّة المحتويات احتواء  )أ(
 الخارجية؛ معدل الجرعة مراقبة  )ب(
 الحرجية؛ منع  )ج(
 .الحرارة عن الناجمة األضرار منع  )د(

تدّرج نهج تطبيق طريق عن أوالً، المتطلبات، بهذه الوفاء ويتم  المحتويات حدود على مـ������������ُ
قة األداء معايير وعلى ،النقل وسائلو للطرود بالنسبة طبـ�������ّ ً  الطرود تصاميم على المـ�������ُ  تبعا
ة المحتويات خطورة لمدى ستوفى وثانياً، .المشعـ�����ّ  لتصميم شروط بوضع المتطلبات هذه تـ�����ُ

ً  .المشعـ�ّ�ة المحتويات طبيعة مراعاة مع ،األغلفة ولصيانة وتجهيزها الطرود  تـ�ُ�ستوفى ،وثالثا
 الس���لطات موافقة – االقتض���اء وعند – ذلك في بما إدارية، ض���وابط بوض���ع المتطلبات هذه

وأخيراً، توفَّر وقاية إض���افية عن طريق اتخاذ ترتيبات لتخطيط وإعداد إجراءات  .المختص���ة
 .والبيئة والممتلكات الناسالتصدي للطوارئ لوقاية 

 المواد نقل عند والبيئة، الممتلكات وحماية الناس أمان الالئحة لهذه االمتثال ويكفل  -١٠٥
  .االمتثال توكيد وبرامج اإلدارية النظم خالل من الصدد هذا في الثقة وتتحقـّق .المشعـّة

 
 النطاق

ة المواد نقل على الالئحة هذه تنطبق  -١٠٦  جواً، أو بحراً  أو براً  الوسائط بجميع المشعـ������ّ
ة المواد استخدام أثناء تطرأ التي النقل عمليات ذلك في بما ف .المشعـ���ّ  جميع من النقل ويت�لـ���ّ

عة المواد بحركة المرتبطة والش�������روط العمليات  الحركة؛ تلك عليها تنطوي والتي المش�������
شتمل شروط العمليات هذه وت  وإصالحها، وصيانتها وصنعها التغليف مواد تصميم على وال
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ة المواد ش���حنات تجهيز وعلى  ذلك في بما ونقلها وتحميلها، ،وش���حنها ،الطرودو المش���عـ���������ّ
مها وتفريغها، وشحنها بعد خزنها، العبور، أثناء خزنها ق .النهائية الوجهة في وتسلـ��ّ طبـ��ّ  ويـ��ُ

تدّرج نهج سم التي الالئحة، هذه في األداء معايير تحديد في مـ�������ُ  مستويات ثالثة بوجود تتـ�������ّ
 :وهي العامة، للخطورة

  ؛)حادثات بدون( الروتينية النقل ظروف  )أ(
  ؛)طفيفة حوادث( العادية النقل ظروف  )ب(
 .للحوادث المعّرض النقل ظروف  )ج(

 :يلي مما أّيٍ  على الالئحة هذه تنطبق وال  -١٠٧

 .النقل وسيلة من يتجزأ ال جزءاً  تـُعدّ  التي المشعـّة المواد )أ(
ة المواد )ب(  المعمول المالئمة األمان للوائح تخضع والتي ما منشأة داخل المنقولة المشعـ��ّ

 .عامة حديدية سكك أو طرق استخدام على النقل ينطوي ال حيث المنشأة، في بها
ة المواد )ج(  ألغراض حي حيوان أو ش���خص جس���م في الُمدَخلة أو المزروعة المش���عـ���������ّ

  .العالج أو التشخيص
 الطبي العالج لتلقّي نقله مطلوب شخص جسم على أو داخل الموجودة المشعة المواد  )د(

د أو عَرض����ي داخلي ألخذ خض����ع قد الش����خص هذا ألن  أو المش����عة المواد من متعمَّ
ض  .لتلوث تعرَّ

ة المواد )هـ(  بيعها عقب رقابية، بموافقة حظيت استهالكية منتجات تحتويها التي المشعـ�������ّ
 .النهائي للمستفيد

ة نويدات على تحتوي التي الطبيعية والخامات المواد )و(  البيئة في موجودة مش�������عـ��������������ّ
 اإلش����عاعي النش����اط تركيز فيها يتجاوز أال بش����رط عولجت، قد تكون ربما الطبيعية

ً  المحسوبة أو ،٢ الجدول في المحددة الِقيـَم أمثال عشرة للمادة  الفقرة من) أ( للبند وفقا
 تحتوي التي الطبيعية والخامات للمواد وبالنس�������بة ٤٠٧ إلى ٤٠٤ والفقرات ،٤٠٣
 متناهي توازن حالة في وليس�������ت الطبيعية البيئة في موجودة مش�������عة نويدات على

ً  النشاط تركيز حساب يجري البطء،  .٤٠٥ للفقرة وفقا
ـّة غير الصلبة األجسام )ز( ـّة مواد على تحتوي التي المشع  أي على موجودة وتكون مشع

 .٢١٤ الفقرة في المحددة المستويات تتجاوز ال بكميات سطوح

 لدواعٍ  وضعها يمكن المادية الحماية أو المتابعة مثل ضوابط الالئحة هذه تحّدد وال  -١٠٨
راعى .اإلشعاعي األمان غير أخرى  اإلشعاعية المخاطر القبيل هذا من ضوابط أي في وتـ������ُ
 .توفيرها إلى الالئحة هذه تهدف التي األمان معايير عن تحيد ال وأن اإلشعاعية، وغير

خذ أن وينبغي  -١٠٩ ـّ ت ـُ  دون للحيلولة نقلها، أثناء آمنة المشعة المواد إبقاء لضمان تدابير ت
 ).األول المرفق انظر( مراقبتها في المالئم غير التراخي عدم ولضمان إتالفها أو سرقتها
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ة وفيما يتعلق   -١١٠ المواد فرعية، وكذلك نقل  أخطارالمنطوية على بالمواد المش�����ع�������������ّ
ة  مع بضائع خطرة أخرى، تنطبق لوائح نقل البضائع الخطرة ذات الصلة باإلضافة المشع�������ّ

  إلى هذه الالئحة.

  
 الهيكل

ن القسم الثاني منه تعاريف للمصطلحات   -١١١ م هيكل هذا المنشور بحيث يتضم����ّ ّ����� ن����ُ
ن القسم الرابع  ن القسم الثالث أحكاماً عامة؛ ويبي�����ّ المطلوبة ألغرا� هذه الالئحة؛ ويتضم�����ّ
حدود النش�����اط اإلش�����عاعي والتقييدات المتعلقة بالمواد المس�����تخدمة في هذه الالئحة ب�كمل�ا؛ 

ن القسم  الخامس متطلبات النقل وضوابطه؛ وينّص القسم السادس على المتطلبات ويتضم��������ّ
ةبش���ن  ن القس��م الس��ابع متطلبات إ�را�ات الطرودو األغلفةو المواد المش��ع����������ّ ؛ ويتض��م����������ّ

شؤون  ن المتطلبات التي تتعلق بعمليات االعتماد وال سم الثامن فيتضم���������ّ االختبارات؛ أما الق
  اإلدارية.
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 تعاريف

 :الالئحة هذه ألغراض التالية التعاريف تـُطبـّق

 ) 2A و 1A ( اإلشعاعي النشاط قيم

ة للمواد اإلش��عاعي النش��اط قيمة 1A الرمز يعني  -٢٠١  ،الخاص��ة األش��كال ذات المش��عـ��������ّ
ة أو ٢ الجدول في المدرجة ستخَدم الرابع، القسم في المشتقـ�������ّ  النشاط حدود تقرير في وتـ�������ُ

 للمواد اإلشعاعي النشاط قيمة فيعني 2A الرمز أما. الالئحة هذه بمتطلبات المتعلقة اإلشعاعي
ة ة المواد بخالف المشعـ���ّ ة أو ٢ الجدول في المدرجة ،الخاصة األشكال ذات المشعـ���ّ  المشتقـ���ّ

س���تخَدم الرابع، القس���م في  هذه بمتطلبات المتعلقة اإلش���عاعي النش���اط حدود تقرير في وتـ����������ُ
 .الالئحة

 )Aircraft( الطائرة

 .ممتلكات أو بضائع تحمل ،الركاب طائرة بخالف ،طائرة أي البضائع طائرة تعني  -٢٠٢

 أو الط��اقم، أفراد بخالف ش�������خص أي تق��لّ  التي الط��ائرة الرك��اب ط��ائرة وتعني  -٢٠٣
 وطنية س���لطة من المفوض���ين الممثلين أو الرس���مية، بص���فتهم الناقلة الش���ركة في الموظفين
  .أخرى بضائع أو ما لشحنة المرافقين األشخاص أو مالئمة،

 )Approval( الموافقة/االعتماد

سلطة موافقة األطراف المتعدد االعتماد يعني  -٢٠٤ شأ بلد في المختصة ال  أو التصميم من
 أو آخر بلد أي أراضي عبر الشحنة نقل يُزمع كان حيثما كذلك،و ،االقتضاء حسب الشحن،

  .البلد لذلك المختصة السلطة موافقة ،داخله

 الس������لطة تقديمه تش������ترط تص������ميم على الموافقة واحد جانب من االعتماد ويعني  -٢٠٥
 .وحده التصميم منشأ بلد في المختصة

 )Carrier( الناقلة الشركة

بأي مواد مشعـّة أي شخص أو منظمة أو حكومة تضطلع بنقل الشركة الناقلة تعني   -٢٠٦
مقابل أجرة أو  الشركات الناقلةويشمل هذا المصطلح، على السواء،  وسيلة من وسائل النقل.

والشركات العامة أو المتعاقد معها)، الشركات الناقلة مكافأة (وتـُعرف في بعض البلدان باسم 
عرف في بعض البلدان باس����مل التي تعمل الناقلة  ال�����ر�ا� النا��� حس����ابها الخاص (وتـ�����������ُ

  الخاصة).



6

 تعاريف

  

 )Competent Authority( المختصة السلطة

ن سلطة أو هيئة أي المختصة السلطة تعني  -٢٠٧ ـّ عي ـُ عتَرف أو ت ـُ  لم إن هذه بصفتها بها ي
 .الالئحة بهذه يتعلق غرض ألي تعيينها، يتم

 )Compliance assurance( االمتثال توكيد

ً  االمتثال توكيد يعني  -٢٠٨ ً  برنامجا قها لتدابير منهجيا  يس��تهدف المختص��ة الس��لطة تطبـ��������ّ
 .العملية الممارسة في الالئحة هذه بأحكام العمل ضمان

 )Confinement system( الحصر نظام

 حّددها التي التغليف موادو االنشطارية المواد مكّونات مجموعة الحصر نظام يعني  -٢٠٩
 .الحرجية أمان على للحفاظ المـُراد النحو على المختصة السلطة عليها ووافقت المـُصمـّم

 ) Consignee( إليه المـُرَسل

  .ما شحنة تتلقـّى أن لها يحقّ  حكومة أو منظمة أو شخص أي إليه المـُرَسل يعني  -٢١٠

 )Consignment( الشحنة

ة المواد من حمولة أو طرود أو طرد أي الش��حنة تعني  -٢١١ ل يقّدمها ،المش��عـ���������ّ  المرس��ِ
  .نقلها بغرض

 )Consignor( المـُرِسل

  .للنقل الشحنة إعداد تتولـّى حكومة أو منظمة أو شخص أي المـُرِسل يعني  -٢١٢

 )Containment system( االحتواء نظام

م يحّددها التي التغليف مواد مكّونات مجموعة االحتواء نظام يعني  -٢١٣ صمـ����ّ  على المـ����ُ
  .النقل أثناء المشعـّة بالمواد لالحتفاظ المـُقّرر النحو

 )Contamination( التلّوث

ة مواد وجود التلّوث يعني  -٢١٤  ٢سم/بكريل ٠٫٤ تتجاوز بكميات ما سطح على مشعـ��������ّ

ية الضعيفة ألفا مبتعثات و وغاما بيتا لمبتعثات بالنسبة  بالنسبة ٢سم/بكريل ٠٫٠٤ أو ،السمـ�������ّ
 .األخرى ألفا مبتعثات لجميع
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 النقل ظروف في ما سطح من إزالته يمكن الذي التلّوث ،الثابت غير التلّوث ويعني  -٢١٥
 .الروتينية

  التلّوث غير الثابت.األخرى بخالف التلّوث أنواع التلّوث الثابت ويعني   -٢١٦

 )Conveyance( النقل وسيلة

  :يلي ما النقل وسيلة تعني  -٢١٧

 .مركبة أي :الحديدية بالسكك النقل أو البّري النقل يخص فيما  )أ(
حّددة منطقة أو مقص��ورة أو عنبر أي أو ،مركب أي :البحري النقل يخص فيما  )ب(  مـ���������ُ

 .مركب ظهر على
 .طائرة أي :الجّوي النقل يخص فيما  )ج(

 )Criticality safety index( الحرجية أمان مؤشر

ـّص (CSI) الحرجية أمان مؤشر يعني  -٢١٨ ـُخص ـّعة عبوة أو ،لطرد الم ـُجم  حاوية أو ،م
ً  ،انش���طارية مواد على تحتوي بض���ائع س���تخَدم رقما  العبوات أو الطرود تراكم لمراقبة يـ����������ُ

 .انشطارية مواد على المحتوية البضائع حاويات أو المـُجمـّعة

 )Defined deck area( المركب ظهر على المـُحّددة المنطقة

حّددة المنطقة تعني  -٢١٩ صة المنطقة المركب، ظهر على المـ���ُ خصـ���ّ  المواد لتستيف المـ���ُ
ة ص مركبة سطح على أو ،مركب في المكشوف السطح على المشعـ���ّ خصـ���ّ  الغرض لهذا مـ���ُ

 .بالدحرجة األفقية للمناولة مجهزة معّدية أو سفينة في

 )Design( التصميم

 الفقرة من) و( البند بموجب المس���تثناة االنش���طارية المواد وص���ف التص���ميم يعني  -٢٢٠
ة المواد أو ،٤١٧ ة المواد أو ،الخاصة األشكال ذات المشعـ����ّ ت الضعيفة المشعـ����ّ  أو ،التشتـ����ّ
 يش��تمل وقد .كامالً  تحديداً  الص��نف هذا تحديد يتيح الذي النحو على التغليف، مادة أو ،الطرد

ح وتقارير هندس��ية، ورس��ومات مواص��فات، على الوص��ف هذا  للمتطلبات االمتثال توض��ـ���������ّ
  .صلة ذات أخرى ومستندات الرقابية،

  معدل الجرعة

مكاف� الجرعة المحيطة أو مكاف� الجرعة ا�رش��������ادية،  معدل الجرعةيعني   -ألف ٢٢٠
 حسب االقتضاء، بحسب الوحدة الزمنية، التي تُقاس عند النقطة محور االهتمام.
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 تعاريف

  

 )Exclusive use( الحصري االستخدام

رسل االستخدام المقصور على االستخدام الحصري يعني   -٢٢١ أو لوسيلة نقل واحد مـ�������ُ
ة  والشحن، والذي تتم بمقتضاه جميع عمليات التحميل والتفريغ حاوية بضائع كبيرة األوليـ�������ّ

رِسل والوسيطة والنهائية طبقاً لتوجيهات  رَسل إليه،أو المـ�������ُ حيثما يكون ذلك مطلوباً  المـ�������ُ
  بموجب هذه الالئحة.

 )Fissile Nuclidesand Fissile Material( االنشطارية والمواد االنشطارية النويدات

-والبلوتونيوم ،٢٣٥-واليورانيوم ،٢٣٣-اليورانيوم االنش�������ط��اري��ة النوي��دات تعني  -٢٢٢
 النويدات من أّيٍ  على تحتوي مواد أي االنش����طارية المواد وتعني. ٢٤١-والبلوتونيوم ،٢٣٩

 :يلي ما االنشطارية المواد تعريف من ويـُستبعد .االنشطارية

  مشعّعاً؛ يكون ال الذي المستنفد اليورانيوم أو الطبيعي اليورانيوم  )أ(
الذي تم تش�������عيعه في مفاعالت حرارية اليورانيوم المس�������تنفد أو اليورانيوم الطبيعي   ب)(

  فقط؛
  غرام؛ ٠٫٢٥يقل مجموعها عن  نويدات انشطاريةالمواد التي تحتوي على   (ج)
  أّي مزيج من (أ) و(ب) و/أو (ج).  (د)

نا�ات وهذه لة في إال تس�������ري ال االس�������تث  نويدات على تحتوي أخرى مواد وجود عدم حا
 .معبّأة غير شحنها تم إذا الشحنة في أو الطرد في انشطارية

 )small, large Freight container – ( الكبيرة الصغيرة، – البضائع حاوية

الكفاية  قوياً بما فيهومن معّدات النقل ذا ش�����كل دائم ص�����نفاً حاوية البض�����ائع تعني   -٢٢٣
بحيث يناسب االستعمال المتكرر؛ ومصمـّماً خصيصاً لتيسير نقل البضائع، باستخدام واسطة 

ناً، و/أو تسُهل مناولته، وم ماً ليكون مؤمَّ داً نقل أو أخرى دون إعادة تحميل وسيط، ومصمَّ زوَّ
   ال يشمل الشاحنة. حاوية البضائعومصطلح  بتجهيزات لهذه األغراض.

 .مكعبة أمتار ٣ على الداخلي حجمها يزيد ال بض��ائع حاوية تعني الص��غيرة البض��ائع حاويةو
  .مكعبة أمتار ٣ على الداخلي حجمها يزيد بضائع حاوية فتعني الكبيرة البضائع حاوية أما

 )Intermediate bulk container( للسوائب الوسيطة الحاوية

ً  للسوائب الوسيطة الحاوية تعني  -٢٢٤  :التالية بالمواصفات محموالً  غالفا

  ؛٣م ٣ سعته تتجاوز ال  )أ(
  اآللية؛ للمناولة مـُصمـّم  )ب(
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  الثاني القسم

  

 .االختبارات تحّدده الذي النحو على والنقل، المناولة الذي يحدث خالل لإلجهاد مقاِوم  )ج(

 ) Low dispersible radioactive material( التشتـّت الضعيفة المشعـّة المادة

 صلبة مشعـ�ّ�ة مادة أو صلبة مشعـ�ّ�ة مادة إما التشتـ�ّ�ت الضعيفة المشعـ�ّ�ة المادة تعني  -٢٢٥
   .مسحوق شكل في وليست التشتـّت على محدودة قدرة ذات وتكون مختومة، كبسولة في

 )Low specific activity material( الضعيف النوعي النشاط ذات المادة

ة تعني   -٢٢٦ محدود نشاط نوعي ذات المادة ذات النشاط النوعي الضعيف مادة مشعـ��������ّ
ة بطبيعتها، أو  ط.النشاط النوعي تنطبق عليها حدود تقديرات مادة مشعـ����ّ وال تؤخذ  المتوسـ����ّ

يع الخارجية المحيطة مواد التدر النش��اط النوعي المتوس��ط،في االعتبار، عند تحديد تقديرات 
  .بالمادة ذات النشاط النوعي الضعيف

 )Low toxicity alpha emitters( السمـّية المنخفضة ألفا مبتعثات

ية المنخفضة ألفا مبتعثات  -٢٢٧ سمـ��������ّ  ،المستنفد واليورانيوم الطبيعي، اليورانيوم :هي ال
-والثوريوم ،٢٣٢-والثوريوم ،٢٣٨-واليورانيوم ٢٣٥-واليورانيوم الطبيعي، والثوريوم

زاتُوجد في  أو الخامات عليه احتوت ما إذا ،٢٣٠-والثوريوم ،٢٢٨  الفيزيائية المركـ��������������َّ
  .أيام ١٠ عن النصفي عمرها يقل التي ألفا مبتعثات أو والكيميائية؛

  (Management system) اإلداري النظام

 لتح��دي��د المتف��اعل��ة أو المترابط��ة العن��اص�������ر من مجموع��ة يعني اإلداري النظ��ام  -٢٢٨
 .والفعالية بالكفاءة تتسم بطريقة األهداف تحقيق وإتاحة واألهداف السياسات

 )Maximum normal operating pressure( عادي تشغيل ضغط أقصى

 عند الجّوي الض����غط يتجاوز ض����غط أقص����ى عادي تش����غيل ض����غط أقص����ى يعني  -٢٢٩
 الحرارة ظروف في عام فترة خالل االحتواء نظام في ويتولـ�ّ�د البحر سطح مستوى متوسـ�ّ�ط

 خارجي تبريد أو تهوية، وجود عدم عند البيئية للظروف المطابقة الش����مس����ية واإلش����عاعات
  .النقل أثناء تشغيلية ضوابط أو مساعد، نظام بواسطة

 )Overpack( المـُجمـّعة العبوة

عة العبوة تعني  -٢٣٠ ـّ ـُجم ً  الم ـُرسل يستخدمه مغلفا  وتشكيل أكثر أو طرد الحتواء واحد م
 .النقل أثناء والتستيف المناولة تسهيل بغرض واحدة وحدة
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 تعاريف

  

 )Package( الطرد

 بالص�������ورة ومحتوياته الغالف يش�������مل بما التعبئة، عملية نتاج كامل الطرد يعني  -٢٣١
 النش���اط لحدود تخض���ع والتي الالئحة، هذه تش���ملها التي الطرود أنواع وتنقس���م .للنقل المعّدة

 :يلي ما إلى المناظرة، بالمتطلبات وتفي الرابع القسم في الواردة المواد وتقييدات اإلشعاعي

 المستثناة؛ الطرود  )أ(
  ؛)IP-1 النوع( األول النوع من الصناعية الطرود  )ب(
  ؛)IP-2 النوع( الثاني النوع من الصناعية الطرود  )ج(
  ؛)IP-3 النوع( الثالث النوع من الصناعية الطرود  )د(
 ؛A النوع من الطرود  )هـ(
 ؛B(U) النوع من الطرود  )و(
 ؛B(M) النوع من الطرود  )ز(
 .C النوع من الطرود  )ح(

أو س����اد� فلوريد اليورانيوم لمتطلبات مواد انش����طارية التي تحتوي على الطرود وتخض����ع 
  إضافية.

 )Packaging( العبّوة/التغليف مادة/الغالف

وعاًء واحداً أو أكثر وأية مكّونات أو مواد أخرى  التغليف/العبّوةيعني الغالف/مادة   -٢٣٢
  تلزم لألوعية من أجل أن تؤّدي وظيفة االحتواء وسائر وظائف األمان.

 )Radiation level( اإلشعاع مستوى

  ألف. ٢٢٠إلى الفقرة الجديدة  محتواها ونُِقلُحذفت هذه الفقرة    -٢٣٣

 )Radiation Protection Programme( اإلشعاعات من الوقاية برنامج

 تدابير مراعاة تس�������تهدف منهجية ترتيبات اإلش�������عاعات من الوقاية برنامج يعني  -٢٣٤
 .كافية مراعاة اإلشعاعات من الوقاية

 )Radioactive contents( المشعـّة المحتويات

ة المحتويات تعني  -٢٣٥ ة المواد المشعـ�������ّ  وسوائل صلبة مواد أي إلى باإلضافة المشعـ�������ّ
  .الغالف داخل مـُنشـّطة أو ملّوثة وغازات
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 )Radioactive material( المشعـّة المادة

ة المادة تعني  -٢٣٦ ة نويدات على تحتوي مادة أي المشعـ�������ّ  من كلٌّ  يتجاوز حيث مشعـ�������ّ
 الفقرات في المحّددة القيم للش����حنة ا�ش����عاعي النش����اط وإجمالي ا�ش����عاعي النش����اط تركيز
 .٤٠٧ إلى -٤٠٢

 )Shipment( الشحن

 .النهائية الوجهة إلى المنشأ من ما لشحنة المحّدد التحريك الشحن يعني  -٢٣٧

 )Special arrangement( الخاصة الترتيبات

والتي يجوز الس������لطة المختص������ة األحكام التي تعتمدها الترتيبات الخاص������ة تعني   -٢٣٨
  المنطبقة في هذه الالئحة.التي ال تفي بجميع المتطلبات الشحنات  بمقتضاها نقل

 )Special form radioactive material( الخاص الشكل ذات المشعـّة المادة

ة ذات الشكل الخاص تعني   -٢٣٩ ة إما المادة المشعـ��ّ ت مادة مشعـ��ّ صلبة غير �ابلة للتشتـ��ّ
  مادة مشعـّة.أو كبسولة مختومة تحتوي على 

 )Specific activity( النوعي النشاط

 تلك من الوحدة كتلة في ا�ش�����عاعي النش�����اط يعني مش�����عة لنويدة النوعي النش�����اط  -٢٤٠
 التي المادة تلك من الوحدة كتلة في ا�ش�����عاعي النش�����اط هو لمادة النوعي النش�����اطو .النويدة
ً  بانتظام المشعـّة النويدات فيها تتوّزع   .أساسا

ً  الملّوث الجسم  )Surface contaminated object( سطحيا

ً  الملّوث الجسم يعني  -٢٤١ ً  (SCO)سطحيا ً  جسما ا ليس صلبا ه ذاته حد في مشعـ�������ّ  ولكنـ�������ّ
 .سطحه على موّزعة مشعـّة مواد على يحتوي

 )Tank( الصهريج

ً  الصهريجيعني   -٢٤٢ ل (بما يشمل أي حاوية  صهريجا مـ�������ْ )، أو صهريجيةسهل الحـ�������َ
يحتوي على أجس����ام  ، أو وعاءً ص����هريجيةبّرية، أو عربة س����كك حديدية  ص����هريجية مركبة

  لتراً عندما يـُستخدم في نقل الغازات. ٤٥٠صلبة أو سوائل أو غازات، ال تقّل سعته عن 
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 تعاريف

  

 )Through or into( داخل أو عبر

 نقل فيها يتم التي البلدان داخل إلى أو عبر التحّرك داخل أو عبر م��������طل� يعني  -٢٤٣
نقل التي البلدان التحديد وجه على يستثني أنه إال ما، شحنة  شريطة جواً، ما شحنة" فوقها" تـ��ُ

  .البلدان تلك في مزمعة توقـّف حاالت أية ثمة تكون ال أن

 )Transport index( النقل مؤشر

صمؤشر النقل يعني   -٢٤٤ خ�ـ���ّ عة أو لكل طرد  المـ���ُ جمـ���ّ ، أو حاوية بضائعأو عبوة مـ���ُ
 غير مغلَّف لجس�����مأو  LSA-I األولى فئةنش�����اط نوعي ض�����عيف من ال ذات غير مغلَّفة لمادة

س��تخدم في مراقبة SCO-III أو الفئة الثالثة SCO-I ملّو� س��طحياً من الفئة األولى ، رقماً يـ��������ُ
  التعّرض لإلشعاعات.

 )Unirradiated thorium( المـُشعـّع غير الثوريوم

ع غير الثوريوم يعني  -٢٤٥ شعـ����ّ  ٢٣٣-اليورانيوم من محتواه يزيد ال الذي الثوريوم المـ����ُ
  . ٢٣٢-الثوريوم من غرام كل في غرام  10–7 على

 )Unirradiated uranium( المشعـّع غير اليورانيوم

ـّع غير اليورانيوم يعني  -٢٤٦ ـم محتواه يزيد ال الذي اليورانيوم المشع ـالبلوتوني نـ ـ ـ  ومـ
310x  2 االنش���طارية النواتج من محتواه يزيد وال ،٢٣٥-اليورانيوم من غرام كل في بكريل 

-اليورانيوم من محتواه يزيد ال كما ،٢٣٥-اليورانيوم من غرام كل في بكريل 610x  9 على
  . ٢٣٥-اليورانيوم من الواحد الغرام في غرام 10x  5–3 على ٢٣٦

 )Uranium — natural, depleted, enriched( والمـُثرى والمستنفد الطبيعي - اليورانيوم

له يمكن الذي( اليورانيوم الطبيعي اليورانيوم يعني  -٢٤٧ ً  ف�������� يا  على المحتوي) كيميائ
 من %٠٫٧٢ ٢٣٨-اليورانيوم من %٩٩٫٢٨ حوالي( اليورانيوم لن���ائر الطبيعي التوزيع

 النس������بة تقلّ  الذي اليورانيوم المس������تنفد اليورانيوم ويعني ).الكتلة حس������� ،٢٣٥-اليورانيوم
ثرى اليورانيوم أما .الطبيعي اليورانيوم عن ٢٣٥-اليورانيوم من لمحتواه الكتلية  فيعني المـ������ُ

 وفي .%٠٫٧٢ على ٢٣٥-اليورانيوم من لمحتواه الكتلية المئوية النسبة تزيد الذي اليورانيوم
  .٢٣٤-اليورانيوم من جداً  ضئيلة كتلية مئوية نسبة توجد الحاالت، جميع
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 )Vehicle( الشاحنة/المركبة

 من تتكّون وحدة أي الم��������لية، المركبات ذلك في بما( بّرية مركبة المركبة تعني  -٢٤٨
عتبر .حديدية سكة حافلة أو حديدية سكك عربة أو) مقطورة وشبه جّرار  مقطورة كل وت���������ُ
 .بذاتها قائمة مركبة

 )Vessel( المركب

م�حي بحري يس������تخدم، أو س�������ينة خا�������ة بالمجاري  مركبأي المركب يعني   -٢٤٩
  المائية الداخلية تستخدم، لنقل البضائع.
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  القسم الثالث

  

  عامة أحكام

  
 اإلشعاعات من الوقاية

راعى  -٣٠١  .الصلة ذات الجرعات حدود عن األشخاص يتلقاها التي الجرعات تقلّ  أن ي���ُ
راعى كما  يمكن مس���توى أقل على اإلبقاء يتم بحيث واألمان للوقاية األمثل الحد تحقيق ي�����������ُ

 واحتمال المعرض������ين األش������خاص وعدد الفردية، الجرعات لحجم معقولة بص������ورة بلوغه
 بأن االلتزام شرط االعتبار، بعين واالجتماعية االقتصادية العوامل أخذ مع التعرض، حدوث
 ومنظم هيكلي نهج اعتماد ويتم .الجرعات لقيود خاضعة األفراد يتلقاها التي الجرعات تكون

  .األخرى واألنشطة النقل بين تربط التي الصالت دراسة يتضمن

 طبيعة وتحّدد .المش���عة المواد نقل يخص اإلش���عاعات من للوقاية برنامج ويوض���ع  -٣٠٢
 اإلش�������عاعي التعرض حجم ض�������وء على ومداها البرنامج في اس�������تخدامها المزمع التدابير

له ما نامج ويض�������م .واحت بات البر  ٣٠٥ إلى ٣٠٣ والفقرات ٣٠١ الفقرة في الواردة المتطل
تاح. ٥٦٢ والفقرة ٣١١ والفقرة ِلب ما إذا البرنامج، وثائق وت��������ُ  بمعرفة لفحصها ذلك، ط��������ُ
  .الصلة ذات المختصة السلطة

 الجرعة أن يقدَّر حيث النقل، أنش���طة عن الناجمة المهنية بالتعرض���ات يتعلق وفيما  -٣٠٣
  :إما الفعالة

وض�����ع س�����نوياً، س�����يفرت ملي ٦و ١ بين ما تتراوح أن يُحتَمل )أ(  لتقدير برنامج في������������ُ
 الفردي؛ الرصد أو العمل مكان رصد طريق عن الجرعات

  .فردي رصد فيُجرى سنوياً، سيفرت ملي ٦ تتجاوز أن يُحتَمل أو )ب(

  .المالئمة بالسجالت يُحتفظ فردي، رصدأو  العمل لمكان رصدب القيام وعند

 
 الطوارئ لحاالت التصدي

 حكاماأل تراعى ،المش��عّة المواد نقل أثناء طارئ نووي أو إش��عاعي وقوع حالة في  -٣٠٤
 والممتلكات الناس وقاية بغية الص������لة، ذات الدولية أو/و الوطنية المنظمات تقرره  حس������بما

مسبقاً ترتيبات للتأهب والتصدي وفقاً للمتطلبات ون والشركات الناقلة الم��ُ�رِسليتخذ و .والبيئة
 في مجالو/أو الدولية وبأسلوب متماسك ومتسق مع الترتيبات الوطنية  و/أو الدولية الوطنية

 ونظام إدارة الطوارئ. لطوارئا
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ج تس���تند  الخاص���ة بالتأهب والتص���دي الترتيباتو  -٣٠٥ المخاطر  وتراعيإلى نهج متدِرّ
ن مواد خطرة أخرى قد تنجم عن التفاعل بين المحدَّدة وعواقبها المحتملة، بما في ذلك  تكوُّ

وترد إرش����ادات فيما  .نووي أو إش����عاعي طارئما والبيئة في حالة وقوع ش����حنة محتويات 
  ].14و ١١و 6يتعلق باتخاذ مثل هذه الترتيبات في المراجع [

 
  النظام اإلداري

يس���تند إلى معايير دولية أو وطنية أو غيرها من المعايير التي  إدارينظام يوض���ع   -٣٠٦
، ويتم تنفيذه فيما يخص جميع األنشطة التي تدخل في نطاق الالئحة، السلطة المختصةتقبلها 

 ل�حكام ذات الص�������لة في هذه الالئحة. لتوكيد االمتثال، ١٠٦على النحو المحّدد في الفقرة 
قدَّم  ويتخذ  تنفيذاً كامالً.بالتصميم شهادة تفيد بتنفيذ المواصفات المتعلقة للسلطة المختصة وتـ���ُ

  أو المستفيد االستعدادات الالزمة لما يلي:الُمرِسل المنتج أو 

  تيسير التفتيش أثناء التصنيع واالستعمال؛  (أ)
 .المختصة للسلطة الالئحة لهذه االمتثال إيضاح  )ب(

شترط التي الحاالت وفي  صالحية الموافقة هذه في يراعى ،المختصة السلطة موافقة فيها تـ�����ُ
  .الموافقة على للحصول شرطـًا الصالحية تلك وتكون اإلداري النظام

  
 االمتثال توكيد

د أن المختصة السلطة على  -٣٠٧   .الالئحة لهذه االمتثال تؤّكِ

 دوري تقييم عمليات إلجراء الالزمة الترتيبات الصلة ذات المختصة السلطة وتتخذ  -٣٠٨
د ،مشعة مواد نقل نتيجة األشخاص يتلقاها التي اإلشعاعية للجرعات  الوقاية نظام أن لتؤكـ�������ّ

  .]٢[ GSR Part 3العدد مع  يتماشى واألمان

  
 االمتثال عدم

 والمنطبقة الالئحة هذه في عليها المنصوص الحدود من ألّيٍ  االمتثال عدم حالة في  -٣٠٩
 :التلوث أو معدل الجرعة على

ل إلى االمتثال عدم إبالغ يتم )أ( رس��ِ ل ،المـ���������ُ  جهة وأية الناقلة الش��ركةو اليه والمرس��َ
 :طريق عن وذلك االقتضاء، حسب بذلك، تتأثر قد النقل أثناء معنية

 النقل؛ أثناء االمتثال عدم اكتـُشف إذا الناقلة الشركة  ‘١’  
  .االستالم عند االمتثال عدم اكتـُشف إذا إليه الُمْرَسـل أو  ‘٢’  
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 :يلي بما االقتضاء، حسب ،إليه الُمرَسـل أو الناقلة الشركة أو الُمرِسـل قومي )ب(
 االمتثال؛ عدم عواقب من للتخفيف فورية خطوات اتخاذ  ‘١’  
 وعواقبه؛ وظروفه وأسبابه االمتثال عدم استقصاء  ‘٢’  
 عدم إلى أدت التي والظروف األس�������باب لمعالجة مالئمة إجراءات اتخاذ  ‘٣’  

 أدت التي لتلك مماثلةال ظروفاألس���باب وال حدوث تكرار ولمنع االمتثال
 االمتثال؛ عدم إلى

سلطة إبالغ  ‘٤’   سباب الصلة، ذات المختصة ال  وباإلجراءات االمتثال عدم بأ
 .اتخاذها المـُعتَزم أو المتَخذة الوقائية أو التصحيحية

 وقت أسرع في التوالي، على الصلة، ذات المختصة السلطةو الُمرِسـ�������ل إبالغ يتم )ج(
 طارئة تعرض حالة نش��أت متى فوراً  اإلبالغ هذا يتمو االمتثال، بعدم عملياً، ممكن

   .النشوء طور في كانت أو

  
 الخاص الترتيب

حظر  -٣١٠ ً  يمكن ال التي الش��حنات نقل يـ���������ُ  التي األخرى لألحكام بش��أنها االمتثال عمليا
 تعتمد أن المختص����ة للس����لطة ويجوز .خاص����ة ترتيبات بموجب إالّ  الالئحة هذه عليها تنص

 المتعددة، الشحنات من مزمعة سلسلة أو واحدة شحنة لنقل خاص ترتيب بموجب تتم عمليات
سلطة تقتنع أن شريطة ً  االمتثال إمكانية بعدم المختصة ال  المنصوص األخرى لألحكام عمليا

 هذه حددتها التي الض������رورية األمان معايير اس������تيفاء إثبات يتم وأن الالئحة، هذه في عليها
 ويـ�ُ�راعى .المنصوص عليها في هذه الالئحة األخرى لألحكام بديلة وسائل خالل من الالئحة

ً  عام بوجه النقل أمان مس�����توى يكون أن  حالة في يتوفر الذي للمس�����توى األقل على مس�����اويا
شترط .في هذه الالئحة المنطبقة المتطلبات بجميع الوفاء  متعددة موافقة على الحصول ويـ��������ُ

  .النوع هذا من للشحنات بالنسبة األطراف

 
 التدريب

ر  -٣١١  ذلك في بما اإلش��عاعات، من بالوقاية يتعلق فيما المالئم التدريب للعاملين يوفـ���������َّ
 الذين األش��خاص من غيرهم وتعرض المهني تعرض��هم لتقييد مراعاتها الواجب االحتياطات

  .بأعمالهم يتأثرون قد

ً  المش���عة المواد نقل في يش���اركون الذين األش���خاص ويتلقى  -٣١٢  محتويات بش���أن تدريبا
  .مسؤولياتهم مع يتناسب بما الالئحة هذه

ص��نفون  األش��خاصأما   -٣١٣ ؛ أو المواد المش��عة؛ أو يعبئون المواد المش��عةمثل من يـ���������ُ
عّدون وثائق نقل المواد المشعة يضعون عالمات على  ؛ أو المواد المشعةويرقمونها؛ أو يـ��������ُ
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ون أو يناولون المواد المشعة يعرضون أو يقبلون  المواد المشعة بغرض نقلها؛ أو يَـ����ْحـ����ِملـ����ُ
لون المواد المشعة  طرودأثناء نقلها؛ أو يضعون عالمات أو لوحات إرشادية على  حمـ���ِّ أو يـ���ُ

أو يفرغونها  للبض��ائعحاويات للمواد الس��ائبة أو  عبواتأو ش��احنات للنقل هذه الطرود داخل 
على  المواد المش��عةأو الذين يش��اركون بص��ور� مباش��ر� في غير هذه الحاالت في نقل  منها؛

  ؛ فإنهم يتلقون تدريباً على النحو التالي:السلطة المختصةالنحو الذي تحدده 

 :عامة بجوانب اإللمام/التوعية يكفل تدريب )أ(
ً  ش�������خص كل يتلقى  ‘١’  با مام يتيح نحو على معدًّا تدري عامة باألحكام اإلل  ال

 الالئحة؛ هذه في عليها المنصوص
ً العام  التوعوي/التعريفي التدريب هذا يش��مل  ‘٢’   ؛المش��عة المواد لفئات ش��رحا

 التغليفو اإلعالني��ة واللوح��ات العالم��ات ووض�������ع الترقيم ومتطلب��ات
 المتاحة لوثائقوا ؛المشعة المواد نقل وثائق ومحتويات غرضو والعزل؛
 .للطوارئ بالتصدي الخاصة

نة بوظائف خاص تدريب )ب( ً  ش�������خص كل يتلقى :معي با ً  تدري يا ما تفص�������يل  يتعلق في
 يؤديها التي الوظيفة على والمنطبقة المشعة المواد بنقل الخاصة المعيَّنة بالمتطلبات

 .الشخص ذلك
ً  شخص كل يتلقى :األمان مجال في تدريب )ج(  في التعرض مخاطر مع يتناسب تدريبا

 :يلي ما يشمل بها، المضطلع المهام ومع ،انبعاثات حدوث حالة
 ،أثناء النقل الحوادثظروف  باجتناب المتعلقة واإلجراءات األس�������اليب  ‘١’ 

 واألس���اليب الطرود بمناولة الخاص���ة للمعدات الص���حيح االس���تخدام مثل
 .المشعة المواد الختزان المالئمة

 .استخدامها وكيفية للطوارئ التصدي بشأن المتاحة المعلومات  ‘٢’ 
 من الوقاية وكيفية المش��عة المواد فئات ش��تى تثيرها التي العامة المخاطر  ‘٣’ 

 مالبس اس��تخدام األمر، اقتض��ى إذا ذلك، في بما المخاطر، لهذه التعرض
 .واقية شخصية ومعدات

 مش�������عة مواد انبعاث حدوث حالة فيفوراً  اتباعها يلزم التي اإلجراءات  ‘٤’ 
 يكون للطوارئ للتصدي إجراءات أي ذلك في بما متعمـّد، غير نحو على

 يلزم التي الش���خص���ية الوقاية وإجراءات عنها مس���ؤوالً  المعني الش���خص
  .اتباعها

 في بها المضطلع التدريب أوجه جميع عن تفيد بسجالت المذكور الموظف ويحتفظ  -٣١٤
  .ذلك طـُِلب إذا السجالت هذه له وتـُتاح األمان مجال

يه الفقر�   -٣١٥ لذي تقتض������� تدريب ا ند التعيين في  ٣١٣ويتم توفير ال نه ع أو التحقق م
باس���تكماله دورياً عن طريق الس���لطة المختص���ة وتقوم  مواد مش���عة وظيفة تش���تمل على نقل 

  تكرار التدريب حسبما ترتئيه مناسباً.
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  وتصنيفاته اإلشعاعي النشاط حدود
 

 عامة أحكام

ً  ١ الجدول في المحّددة المتحدة األمم أرقام رقم من المشعة المواد إلى نَسبي������ُ  -٤٠١  وفقا
  .٤٣٤ إلى ٤٠٨ للفقرات

  
 المشعـّة للنويدات األساسية القيم

 :الفردية المشعة للنويدات التالية األساسية القيم ٢ الجدول في ترد -٤٠٢

 بالتيرابكريل؛ محسوبة 2Aو 1A  )أ(
 غرام؛/بالبكريل محسوبة المعفاة المواد في اإلشعاعي النشاط تركيز حدود  )ب(
 .بالبكريل محسوبة المعفاة الشحنات في اإلشعاعي النشاط حدود  )ج(

  
 المشعـّة للنويدات األساسية القيم تحديد

  :الفردية المشعة للنويدات بالنسبة -٤٠٣

 المشار المشعة للنويدات األساسية القيم تحديد يقتضي ،٢ الجدول في المدرجة غير  )أ(
 المش����عة، النويدات هذه يخص وفيما. األطراف متعدد اعتماداً  ٤٠٢ الفقرة في إليها

ب ً  المعفاة للش�����حنات النش�����اط وحدود المعفاة للمواد النش�����اط تركيزات تُحس�����َ  وفقا
 ،2A قيمة باس��تخدام يُس��محو. ]٢[  3GSR Part العدد في عليها المنص��وص للمبادئ

 الذي النحو على الرئوي، االمتصاص لنوع مالئم جرعة مكافئ باستخدام محسوبة
 الكيميائية األشكال روعيت ما إذا اإلشعاعات، من للوقاية الدولية اللجنة به أوصت

 على حوادث وقوع إلى والمفض����ية العادية النقل ظروف ظل في مش����عة نويدة لكل
 الجدول في الموضحة المشعة النويدات قيم استخدام ذلك، من بدالً  ويجوز،. السواء

 .المختصة السلطة موافقة على الحصول دون ٣
 من كجزء متض��ّمنة أو مطّوقة المش��عة المواد فيها تكون التي الس��ل� أو األدوات في  )ب(

 الفقرة من) ج( البند بمتطلبات تفي والتي أخرى، مص���نّعة س���لعة أو األداة مكّونات
 فيما ٢ الجدول في الواردة لتلك بديلة المش��عة للنويدات أس��اس��ية بقيم يُس��َمح ،٤٢٣

ب .األطراف متعّدد اعتماداً  ذلك ويس���تلزم معفاة، لش���حنة النش���اط حد يخص  وتُحس���َ
ً  معفاة لشحنة بالنسبة المذكورة البديلة النشاط حدود  عليها المنصوص للمبادئ وفقا

  .]٢[  GSR Part 3العدد في
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مقتطفات من قائمة أرقام األمم المتحدة، واألسماء واألوصاف الرسمية المستخدمة  – ١الجدول 
  في الشحن

 (أ)والوصف االسم الرسمي المستخدم في الشحن المتحدة األمم بأرقام التسمية
 المستثناة الطرود

 UN 2908 فارغ غالف – مستثنى طرد مشعة، مادة 
 UN 2909 أو الطبيعي اليورانيوم من مصنعة سلع – مستثنى طرد مشعة، مادة 

 الطبيعي الثوريوم أو المستنفد اليورانيوم
 UN 2910 المادة من محدودة كمية – مستثنى طرد مشعة، مادة 
 UN 2911 سلع أو أدوات – مستثنى طرد مشعة، مادة 
 UN 3507 سادس فلوريد اليورانيوم، – مادة مشعة، طرد مستثنى  

كيلوغرام في الطرد الواحد، مواد غير انشطارية أو  ٠٫١أقل من 
 )ب(مستثناة – مواد انشطارية

 الضعيف النوعي النشاط ذات المشعة المواد
 UN 2912 األولى فئةال من( ضعيف نوعي نشاط ذات مشعة، مادة ((LSA-I)، 

 )ب(مستثناة-انشطارية مواد أو انشطارية غير مواد
 UN 3321 الثانية فئةال من( ضعيف نوعي نشاط ذات مشعة، مادة ((LSA-II)، 

 )ب(مستثناة-انشطارية مواد أو انشطارية غير مواد
 UN 3322 الثالثة فئةال من( ضعيف نوعي نشاط ذات مشعة، مادة) (LSA-III(، 

 )ب(مستثناة-انشطارية مواد أو انشطارية غير مواد
 UN 3324 الثانية فئةال من( ضعيف نوعي نشاط ذات مشعة، مادة ((LSA-II)، 

 انشطارية مواد
 UN 3325 الثالثة فئةال من( ضعيف نوعي نشاط ذات مشعة، مادة ((LSA-III)، 

 انشطارية مواد
ً  الملّوثة األجسام  سطحيا

 UN 2913 ملوثة أجسام مشعة، مادة  ً  الثانية أو (SCO-I) األولى الفئة من( سطحيا
(SCO-II)  أو الثالثة(SCO-III)(، مواد أو انشطارية غير مواد 
 )ب(مستثناة-انشطارية

 UN 3326 ملوثة أجسام مشعة، مادة  ً  الثانية أو (SCO-I) ىلاألو الفئة من( سطحيا
(SCO-II)(، انشطارية مواد 

   A النوع من الطرود
 UN 2915 النوع من طرد مشعة، مادة A، مواد خاصة، أشكال ذات غير مواد 

 )ب(مستثناة-انشطارية مواد أو انشطارية غير
 UN 3327 النوع من طرد مشعة، مادة A، أشكال ذات غير انشطارية، مواد 

 خاصة
 UN 3332 النوع من طرد مشعة، مادة A، غير مواد خاصة، أشكال ذات مواد 

 )ب(مستثناة-انشطارية مواد أو انشطارية
 UN 3333 النوع من طرد مشعة، مادة A، خاصة أشكال ذات انشطارية مواد   
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مقتطفات من قائمة أرقام األمم المتحدة، واألسماء واألوصاف الرسمية المستخدمة  -١الجدول 
  (تابع) في الشحن
  (أ)والوصف االسم الرسمي المستخدم في الشحن المتحدة األمم بأرقام التسمية

 B(U) النوع من الطرود
 UN 2916 النوع من طرد مشعة، مادة B(U)، مواد أو انشطارية غير مواد 

 )ب(مستثناة-انشطارية
 UN 3328 النوع من طرد مشعة، مادة B(U)، انشطارية مواد 

 B(M) النوع من الطرود
 UN 2917 النوع من طرد مشعة، مادة B(M)، مواد أو انشطارية غير مواد 

 )ب(مستثناة-انشطارية
 UN 3329 النوع من طرد مشعة، مادة B(M)، انشطارية مواد 

 C النوع من الطرود
 UN 3323 النوع من طرد مشعة، مادة C، مواد أو انشطارية غير مواد 

 )ب(مستثناة-انشطارية
 UN 3330 النوع من طرد مشعة، مادة C، انشطارية مواد 

 الخاص الترتيب
 UN 2919 أو انشطارية غير مواد خاص، ترتيب بموجب منقولة مشعة، مادة 

 )ب(مستثناة-انشطارية مواد
 UN 3331 انشطارية مواد خاص، ترتيب بموجب منقولة مشعة، مادة 

 اليورانيوم فلوريد سادس
 UN 2977 انشطارية مواد اليورانيوم، فلوريد سادس مشعة، مادة 
 UN 2978 مواد أو انشطارية غير مواد اليورانيوم، فلوريد سادس مشعة، مادة 

 )ب(مستثناة-انشطارية
،"والوصف الشحن، في المستخدم الرسمي االسم" المعنون العمود في" النقل في المستخدم الرسمي االسم" يرد )أ(

حدة األمم أرقام حاالت وفي .العريض بالخط المبيَّن الجزء على قاص�������ر وهو ،UN 2911و ،UN 2909 المت��������������َّ
ال ،"أو" بكلمة مفص���ولة الش���حن في المس���تخدمة البديلة الرس���ميّة األس���ماء تكون حيث ،UN 3326و ،UN 2913و

  .الصلة ذي" الشحن في المستخدم الرسمي االسم" سوى يُستخَدم
 .٤١٧ الفقرة بموجب المستثناة المواد إلى إال" مستثناة-انشطارية مواد" مصطلح يشير ال )ب(
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 وتصنيفاته اإلشعاعي النشاط حدود

  

 الجدول في المدرجة غير المش���عة النويدات إلحدى بالنس���بة 2Aو 1A حس���اب وعند -٤٠٤
 الطبيعية، بنسبها المشعة النويدات توجد حيث – الواحدة اإلشعاعي االنحالل سلسلة فإن ،٢

 للنويدة النصفي العمر عن يزيد ال أو أيام ١٠ الوليدة للنويدة النصفي العمر يتجاوز ال وحيث
 االعتبار في وضعه الالزم اإلشعاعي النشاط ويكون واحدة؛ مشعة نويدة بمثابة تـُعتبر – األم

 حالة في أما. الس��لس��لة تلك في األم للنويدة المناظران هما اس��تخدامها المقّرر 2A أو 1A وقيمة
 من أطول وليدة نويدة ألي النص�����في العمر فيها يكون التي اإلش�����عاعي االنحالل س�����الس�����ل

 هذا من الوليدة والنويدات األم النويدة فإن األم، للنويدة النص����في العمر من أطول أو أيام ١٠
   .مختلفة نويدات من مخلوط بمثابة تـُعتبر القبيل

 المشعة للنويدات األساسية القيم تحديد يمكن المشعة، النويدات بخالئط يتعلق وفيما -٤٠٥
 :التالي النحو على ٤٠٢ الفقرة في إليها المشار

�� � 1
∑ ����
�����

 

 حيث

f(i) المش��عة للنويدة اإلش��عاعي النش��اط تركيز أو اإلش��عاعي النش��اط من جزء هي i في 
 .الخليط

(i)X 1 لـ������ المالئمة القيمة هيA 2 أوA، أو المعفاة للمادة اإلشعاعي النشاط تركيز حد أو 
 .i المشعة النويدة تقتضيه ما حسب معفاة لشحنة اإلشعاعي النشاط حد

mX 1 لـ������� المشتقة القيمة هيA 2 أوA، أو المعفاة للمادة اإلشعاعي النشاط تركيز حد أو 
 .الخليط حالة في معفاة لشحنة اإلشعاعي النشاط حد
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  الرابعالقسم 

  

  المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ جدولال
 النشاط حدود

 للشحنات اإلشعاعي
 المعفاة

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل( )بكريل(
 )٨٩( األكتينيوم    

 )أ( ٢٢٥-األكتينيوم 8 × 01–1 6 × 01–3 1 × 101 1 × 401
 )أ( ٢٢٧-األكتينيوم 9 × 01–1 9 × 01–5 1 × 01–1 1 × 301
 ٢٢٨-األكتينيوم 6 × 01–1 5 × 01–1 1 × 101 1 × 601

 )٤٧( الفضة    
 ١٠٥-الفضة 2 × 001 2 × 001 1 × 201 1 × 601

 )أ( م١٠٨-الفضة 7 × 01–1 7 × 01–1 )ب(1 × 101 )ب(1 × 601
 )أ( م١١٠-الفضة 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ١١١-الفضة 2 × 001 6 × 01–1 1 × 301 1 × 601

 )١٣( األلومنيوم    
 ٢٦-األلومنيوم 1 × 01–1 1 × 01–1 1 × 101 1 × 501

 )٩٥( األمريشيوم    
 ٢٤١-األمريشيوم 1 × 101 1 × 01–3 1 × 001 1 × 401

 )أ( م٢٤٢-األمريشيوم 1 × 101 1 × 01–3 )ب(1 × 001 )ب(1 × 401
 )أ( ٢٤٣-األمريشيوم 5 × 001 1 × 01–3 )ب(1 × 001 )ب(1 × 301

 )١٨( األرجون    
 ٣٧-األرجون 4 × 101 4 × 101 1 × 601 1 × 801
 ٣٩-األرجون 4 × 101 2 × 101 1 × 701 1 × 401
 ٤١-األرجون 3 × 01–1 3 × 01–1 1 × 201 1 × 901

 )٣٣( الزرنيخ    
 ٧٢-الزرنيخ 3 × 01–1 3 × 01–1 1 × 101 1 × 501
 ٧٣-الزرنيخ 4 × 101 4 × 101 1 × 301 1 × 701
 ٧٤-الزرنيخ 1 × 001 9 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ٧٦-الزرنيخ 3 × 01–1 3 × 01–1 1 × 201 1 × 501
 ٧٧-الزرنيخ 2 × 101 7 × 01–1 1 × 301 1 × 601

 )٨٥( األستاتين    
 )أ( ٢١١-األستاتين 2 × 101 5 × 01–1 1 × 301 1 × 701

    ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 



24

 وتصنيفاته اإلشعاعي النشاط حدود

  

  (تابع) المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ جدولال
 النشاط حدود

 للشحنات اإلشعاعي
 المعفاة

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل( )بكريل(
 )٧٩( الذهب    

 ١٩٣-الذهب 7 × 001 2 × 001 1 × 201 1 × 701
 ١٩٤-الذهب 1 × 001 1 × 001 1 × 101 1 × 601
 ١٩٥-الذهب 1 × 101 6 × 001 1 × 201 1 × 701
 ١٩٨-الذهب 1 × 001 6 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 ١٩٩-الذهب 1 × 101 6 × 01–1 1 × 201 1 × 601

 )٥٦( الباريوم    
 )أ( ١٣١-الباريوم 2 × 001 2 × 001 1 × 201 1 × 601
 ١٣٣-الباريوم 3 × 001 3 × 001 1 × 201 1 × 601
 م١٣٣-الباريوم 2 × 101 6 × 01–1 1 × 201 1 × 601
  م١٣٥-الباريوم 2 × 101 6 × 01–1 1 × 201 1 × 601

 )أ( ١٤٠-الباريوم 5 × 01–1 3 × 01–1 )ب(1 × 101 )ب(1 × 501
 )٤( البريليوم    

 ٧-البريليوم 2 × 101 2 × 101 1 × 301 1 × 701
 ١٠-البريليوم 4 × 101 6 × 01–1 1 × 401 1 × 601

 )٨٣( البزموث    
 ٢٠٥-البزموث 7 × 01–1 7 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ٢٠٦-البزموث 3 × 01–1 3 × 01–1 1 × 101 1 × 501
 ٢٠٧-البزموث 7 × 01–1 7 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ٢١٠-البزموث 1 × 001 6 × 01–1 1 × 301 1 × 601
 )أ( م٢١٠-البزموث 6 × 01–1 2 × 01–2 1 × 101 1 × 501

 )أ( ٢١٢-البزموث 7 × 01–1 6 × 01–1 )ب(1 × 101 )ب(1 × 501
 )٩٧( البركليوم    

 ٢٤٧-البركليوم 8 × 001 8 × 01–4 1 × 001 1 × 401
 )أ( ٢٤٩-البركليوم 4 × 101 3 × 01–1 1 × 301 1 × 601

 )٣٥( البروم    
 ٧٦-البروم 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 101 1 × 501
 ٧٧-البروم 3 × 001 3 × 001 1 × 201 1 × 601
 ٨٢-البروم 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 101 1 × 601
    ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 
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  الرابعالقسم 

  

  (تابع) المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ جدولال
 النشاط حدود

 للشحنات اإلشعاعي
 المعفاة

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل( )بكريل(

 )٦( الكربون    
 ١١-الكربون 1 × 001 6 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ١٤-الكربون 4 × 101 3 × 001 1 × 401 1 × 701

 )٢٠( الكالسيوم    
 ٤١-الكالسيوم محدود غير محدود غير 1 × 501 1 × 701
 ٤٥-الكالسيوم 4 × 101 1 × 001 1 × 401 1 × 701
 )أ( ٤٧-الكالسيوم 3 × 001 3 × 01–1 1 × 101 1 × 601

 )٤٨( الكادميوم    
 ١٠٩-الكادميوم 3 × 101 2 × 001 1 × 401 1 × 601
 م١١٣-الكادميوم 4 × 101 5 × 01–1 1 × 301 1 × 601
 )أ( ١١٥-الكادميوم 3 × 001 4 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 م١١٥-الكادميوم 5 × 01–1 5 × 01–1 1 × 301 1 × 601

 )٥٨( السيريوم    
 ١٣٩-السيريوم 7 × 001 2 × 001 1 × 201 1 × 601
 ١٤١-السيريوم 2 × 101 6 × 01–1 1 × 201 1 × 701
 ١٤٣-السيريوم 9 × 01–1 6 × 01–1 1 × 201 1 × 601

 )أ( ١٤٤-السيريوم 2 × 01–1 2 × 01–1 )ب(1 × 201 )ب(1 × 501
 )٩٨( الكاليفورنيوم    

 ٢٤٨-الكاليفورنيوم 4 × 101 6 × 01–3 1 × 101 1 × 401
 ٢٤٩-الكاليفورنيوم 3 × 001 8 × 01–4 1 × 001 1 × 301
 ٢٥٠-الكاليفورنيوم 2 × 101 2 × 01–3 1 × 101 1 × 401
 ٢٥١-الكاليفورنيوم 7 × 001 7 × 01–4 1 × 001 1 × 301
 ٢٥٢-الكاليفورنيوم 1 × 01–1 3 × 01–3 1 × 101 1 × 401
 )أ( ٢٥٣-الكاليفورنيوم 4 × 101 4 × 01–2 1 × 201 1 × 501
 ٢٥٤-الكاليفورنيوم 1 × 01–3 1 × 01–3 1 × 001 1 × 301

 )١٧( الكلور    
 ٣٦-الكلور 1 × 101 6 × 01–1 1 × 401 1 × 601
  ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 
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 وتصنيفاته اإلشعاعي النشاط حدود

  

  (تابع) المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ جدولال
 النشاط حدود

 اإلشعاعي
 المعفاة للشحنات

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل( )بكريل(
 ٣٨-الكلور 2 × 01–1 2 × 01–1 1 × 101 1 × 501

 )٩٦( الكوريوم    
 ٢٤٠-الكوريوم 4 × 101 2 × 01–2 1 × 201 1 × 501
 ٢٤١-الكوريوم 2 × 001 1 × 001 1 × 201 1 × 601
 ٢٤٢-الكوريوم 4 × 101 1 × 01–2 1 × 201 1 × 501
 ٢٤٣-الكوريوم 9 × 001 1 × 01–3 1 × 001 1 × 401
 ٢٤٤-الكوريوم 2 × 101 2 × 01–3 1 × 101 1 × 401
 ٢٤٥-الكوريوم 9 × 001 9 × 01–4 1 × 001 1 × 301
 ٢٤٦-الكوريوم 9 × 001 9 × 01–4 1 × 001 1 × 301
 )أ( ٢٤٧ الكوريوم 3 × 001 1 × 01–3 1 × 001 1 × 401
 ٢٤٨-الكوريوم 2 × 01–2 3 × 01–4 1 × 001 1 × 301

 )٢٧( الكوبالت    
 ٥٥-الكوبالت 5 × 01–1 5 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ٥٦-الكوبالت 3 × 01–1 3 × 01–1 1 × 101 1 × 501
 ٥٧-الكوبالت 1 × 101 1 × 101 1 × 201 1 × 601
 ٥٨-الكوبالت 1 × 001 1 × 001 1 × 101 1 × 601
 م٥٨-الكوبالت 4 × 101 4 × 101 1 × 401 1 × 701
 ٦٠-الكوبالت 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 101 1 × 501

 )٢٤( الكروم    
 ٥١-الكروم 3 × 101 3 × 101 1 × 301 1 × 701

 )٥٥( السيزيوم    
 ١٢٩-السيزيوم 4 × 001 4 × 001 1 × 201 1 × 501
 ١٣١-السيزيوم 3 × 101 3 × 101 1 × 301 1 × 601
 ١٣٢-السيزيوم 1 × 001 1 × 001 1 × 101 1 × 501
 ١٣٤-السيزيوم 7 × 01–1 7 × 01–1 1 × 101 1 × 401
 م١٣٤-السيزيوم 4 × 101 6 × 01–1 1 × 301 1 × 501
 ١٣٥-السيزيوم 4 × 101 1 × 001 1 × 401 1 × 701
 ١٣٦-السيزيوم 5 × 01–1 5 × 01–1 1 × 101 1 × 501
    ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 
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  الرابعالقسم 

  

 (تابع) المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ الجدول
 النشاط حدود

 اإلشعاعي
 المعفاة للشحنات

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل( )بكريل(
 )أ( ١٣٧-السيزيوم 2 × 001 6 × 01–1 )ب(1 × 101 )ب(1 × 401

 )٢٩( النحاس    
 ٦٤-النحاس 6 × 001 1 × 001 1 × 201 1 × 601
 ٦٧-النحاس 1 × 101 7 × 01–1 1 × 201 1 × 601

 )٦٦( الديسبروسيوم    
 ١٥٩-الديسبروسيوم 2 × 101 2 × 101 1 × 301 1 × 701
 ١٦٥-الديسبروسيوم 9 × 01–1 6 × 01–1 1 × 301 1 × 601
 )أ( ١٦٦-الديسبروسيوم 9 × 01–1 3 × 01–1 1 × 301 1 × 601

 )٦٨( اإلربيوم    
 ١٦٩-اإلربيوم 4 × 101 1 × 001 1 × 401 1 × 701
 ١٧١-اإلربيوم 8 × 01–1 5 × 01–1 1 × 201 1 × 601

 )٦٣( اليروبيوم    
 ١٤٧-اليروبيوم 2 × 001 2 × 001 1 × 201 1 × 601
 ١٤٨-اليروبيوم 5 × 01–1 5 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ١٤٩-اليروبيوم 2 × 101 2 × 101 1 × 201 1 × 701
 القصير( ١٥٠-اليروبيوم 2 × 001 7 × 01–1 1 × 301 1 × 601

 )العمر
 الطويل( ١٥٠-اليروبيوم 7 × 01–1 7 × 01–1 1 × 101 1 × 601

 )العمر
 ١٥٢-اليروبيوم 1 × 001 1 × 001 1 × 101 1 × 601
 م١٥٢-اليروبيوم 8 × 01–1 8 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 ١٥٤-اليروبيوم 9 × 01–1 6 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ١٥٥-اليروبيوم 2 × 101 3 × 001 1 × 201 1 × 701
 ١٥٦-اليروبيوم 7 × 01–1 7 × 01–1 1 × 101 1 × 601

 )٩( الفلور    
 ١٨-الفلور 1 × 001 6 × 01–1 1 × 101 1 × 601

 )٢٦( الحديد    
 )أ( ٥٢-الحديد 3 × 01–1 3 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ٥٥-الحديد 4 × 101 4 × 101 1 × 401 1 × 601
  ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 
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 وتصنيفاته اإلشعاعي النشاط حدود

  

 (تابع) المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ جدولال
 النشاط حدود

 اإلشعاعي
 المعفاة للشحنات

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل( )بكريل(
 ٥٩-الحديد 9 × 01–1 9 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 )أ( ٦٠-الحديد 4 × 101 2 × 01–1 1 × 201 1 × 501
 )٣١( الجاليوم    
 ٦٧ -الجاليوم 7 × 001 3 × 001 1 × 201 1 × 601
 ٦٨-الجاليوم 5 × 01–1 5 × 01–1 1 × 101 1 × 501
 ٧٢-الجاليوم 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 101 1 × 501
 )٦٤( الجادولينيوم    
 )أ( ١٤٦-الجادولينيوم 5 × 01–1 5 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ١٤٨-الجادولينيوم 2 × 101 2 × 01–3 1 × 101 1 × 401
 ١٥٣-الجادولينيوم 1 × 101 9 × 001 1 × 201 1 × 701
 ١٥٩-الجادولينيوم 3 × 001 6 × 01–1 1 × 301 1 × 601
 )٣٢( الجرمانيوم    
 )أ( ٦٨-الجرمانيوم 5 × 01–1 5 × 01–1 1 × 101 1 × 501
  ٦٩-الجرمانيوم 1 × 001 1 × 001 1 × 101 1 × 601
 ٧١-الجرمانيوم 4 × 101 4 × 101 1 × 401 1 × 801
 ٧٧-الجرمانيوم 3 × 01–1 3 × 01–1 1 × 101 1 × 501
 )٧٢( الهفنيوم    
 )أ( ١٧٢-الهفنيوم 6 × 01–1 6 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ١٧٥-الهفنيوم 3 × 001 3 × 001 1 × 201 1 × 601
 ١٨١-الهفنيوم 2 × 001 5 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ١٨٢-الهفنيوم محدود غير محدود غير 1 × 201 1 × 601
 )٨٠( الزئبق    
 )أ( ١٩٤-الزئبق 1 × 001 1 × 001 1 × 101 1 × 601
 )أ( م١٩٥-الزئبق 3 × 001 7 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 ١٩٧-الزئبق 2 × 101 1 × 101 1 × 201 1 × 701
 م١٩٧-الزئبق 1 × 101 4 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 ٢٠٣-الزئبق 5 × 001 1 × 001 1 × 201 1 × 501
 )٦٧( الهلميوم    
 ١٦٦-الهلميوم 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 301 1 × 501

   ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 
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  الرابعالقسم 

  

 (تابع) المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ الجدول
 النشاط حدود

 اإلشعاعي
 المعفاة للشحنات

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل( )بكريل(
 م١٦٦-الهلميوم 6 × 01–1 5 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 )٥٣( اليود    
 ١٢٣اليودـ 6 × 001 3 × 001 1 × 201 1 × 701
 ١٢٤-اليود 1 × 001 1 × 001 1 × 101 1 × 601
 ١٢٥-اليود 2 × 101 3 × 001 1 × 301 1 × 601
 ١٢٦-اليود 2 × 001 1 × 001 1 × 201 1 × 601
 ١٢٩-اليود محدود غير محدود غير 1 × 201 1 × 501
 ١٣١-اليود 3 × 001 7 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 ١٣٢-اليود 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 101 1 × 501
 ١٣٣-اليود 7 × 01–1 6 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ١٣٤-اليود 3 × 01–1 3 × 01–1 1 × 101 1 × 501
 )أ( ١٣٥-اليود 6 × 01–1 6 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 )٤٩( اإلنديوم    
 ١١١-اإلنديوم 3 × 001 3 × 001 1 × 201 1 × 601
 م١١٣-اإلنديوم 4 × 001 2 × 001 1 × 201 1 × 601
 )أ( م١١٤-اإلنديوم 1 × 101 5 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 م١١٥-اإلنديوم 7 × 001 1 × 001 1 × 201 1 × 601
 )٧٧( اإليريديوم    
 )أ( ١٨٩-اإليريديوم 1 × 101 1 × 101 1 × 201 1 × 701
 ١٩٠-اإليريديوم 7 × 01–1 7 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ١٩٢-اإليريديوم )ج(1 × 001 6 × 01–1 1 × 101 1 × 401
  م١٩٣-اإليريديوم × 4 101 4 × 010 × 1 410 × 1 710
 ١٩٤-اإليريديوم 3 × 01–1 3 × 01–1 1 × 201 1 × 501
 )١٩( البوتاسيوم    
 ٤٠-البوتاسيوم 9 × 01–1 9 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 ٤٢-البوتاسيوم 2 × 01–1 2 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 ٤٣-البوتاسيوم 7 × 01–1 6 × 01–1 1 × 101 1 × 601

    ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 
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 وتصنيفاته اإلشعاعي النشاط حدود

  

 (تابع) المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ الجدول
 النشاط حدود

 اإلشعاعي
 المعفاة للشحنات

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل( )بكريل(

 )٣٦( الكربتون    
 ٧٩-الكربتون 4 × 001 2 × 001 1 × 301 1 × 501
 ٨١-الكربتون 4 × 101 4 × 101 1 × 401 1 × 701
 ٨٥-الكربتون 1 × 101 1 × 101 1 × 501 1 × 401
 م٨٥-الكربتون 8 × 001 3 × 001 1 × 301 1 × 0101
 ٨٧-الكربتون 2 × 01–1 2 × 01–1 1 × 201 1 × 901

 )٥٧( اللنثانوم    
 ١٣٧-اللنثانوم 3 × 101 6 × 001 1 × 301 1 × 701
 ١٤٠-اللنثانوم 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 101 1 × 501

 )٧١( اللوتشيوم    
 ١٧٢-اللوتشيوم 6 × 01–1 6 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ١٧٣-اللوتشيوم 8 × 001 8 × 001 1 × 201 1 × 701
 ١٧٤-اللوتشيوم 9 × 001 9 × 001 1 × 201 1 × 701
 م١٧٤-اللوتشيوم 2 × 101 1 × 101 1 × 201 1 × 701
 ١٧٧-اللوتشيوم 3 × 101 7 × 01–1 1 × 301 1 × 701

 )١٢( المغنسيوم    
 )أ( ٢٨-المغنسيوم 3 × 01–1 3 × 01–1 1 × 101 1 × 501

 )٢٥( المنغنيز    
 ٥٢-المنغنيز 3 × 01–1 3 × 01–1 1 × 101 1 × 501
 ٥٣-المنغنيز محدود غير محدود غير 1 × 401 1 × 901
 ٥٤-المنغنيز 1 × 001 1 × 001 1 × 101 1 × 601
 ٥٦-المنغنيز 3 × 01–1 3 × 01–1 1 × 101 1 × 501

 )٤٢( الموليبدنوم    
 ٩٣-الموليبدنوم 4 × 101 2 × 101 1 × 301 1 × 801
 )أ( ٩٩-الموليبدنوم 1 × 001 6 × 01–1 1 × 201 1 × 601

 )٧( النتروجين    
 ١٣-النتروجين 9 × 01–1 6 × 01–1 1 × 201 1 × 901
   ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 
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  الرابعالقسم 

  

 (تابع) المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ الجدول
 النشاط حدود

 اإلشعاعي
 المعفاة للشحنات

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل( )بكريل(
 )١١( الصوديوم    

 ٢٢-الصوديوم 5 × 01–1 5 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ٢٤-الصوديوم 2 × 01–1 2 × 01–1 1 × 101 1 × 501

 )٤١( النيوبيوم    
 م٩٣-النيوبيوم 4 × 101 3 × 101 1 × 401 1 × 701
 ٩٤-النيوبيوم 7 × 01–1 7 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ٩٥-النيوبيوم 1 × 001 1 × 001 1 × 101 1 × 601
 ٩٧-النيوبيوم 9 × 01–1 6 × 01–1 1 × 101 1 × 601

 )٦٠( النيوديميوم    
 ١٤٧-النيوديميوم 6 × 001 6 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 ١٤٩-النيوديميوم 6 × 01–1 5 × 01–1 1 × 201 1 × 601

 )٢٨( النيكل    
  ٥٧-النيكل  × 6 01–1  × 6 01–1 × 1 101 × 1 610
 ٥٩-النيكل محدود غير محدود غير 1 × 401 1 × 801
 ٦٣-النيكل 4 × 101 3 × 101 1 × 501 1 × 801
 ٦٥-النيكل 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 101 1 × 601

 )٩٣( النبتونيوم    
 ٢٣٥-النبتونيوم 4 × 101 4 × 101 1 × 301 1 × 701
 القصير( ٢٣٦-النبتونيوم 2 × 101 2 × 001 1 × 301 1 × 701

 )العمر
 الطويل( ٢٣٦-النبتونيوم 9 × 001 2 × 01–2 1 × 201 1 × 501

 )العمر
 ٢٣٧-النبتونيوم 2 × 101 2 × 01–3 )ب(1 × 001 )ب(1 × 301

 ٢٣٩-النبتونيوم 7 × 001 4 × 01–1 1 × 201 1 × 701
 )٧٦( األزميوم    

 ١٨٥-األزميوم 1 × 001 1 × 001 1 × 101 1 × 601
 ١٩١-األزميوم 1 × 101 2 × 001 1 × 201 1 × 701
 م١٩١-األزميوم 4 × 101 3 × 101 1 × 301 1 × 701
 ١٩٣-األزميوم 2 × 001 6 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 )أ( ١٩٤-األزميوم 3 × 01–1 3 × 01–1 1 × 201 1 × 501
   ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 
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 وتصنيفاته اإلشعاعي النشاط حدود

  

 (تابع) المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ الجدول
 النشاط حدود

 اإلشعاعي
 المعفاة للشحنات

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل(   )بكريل(

 )١٥( الفسفور    
 ٣٢-الفسفور 5 × 01–1 5 × 01–1 1 × 301 1 × 501
 ٣٣-الفسفور 4 × 101 1 × 001 1 × 501 1 × 801

 )٩١( البروتكتنيوم    
 )أ( ٢٣٠-البروتكتنيوم 2 × 001 7 × 01–2 1 × 101 1 × 601
 ٢٣١-البروتكتنيوم 4 × 001 4 × 01–4 1 × 001 1 × 301
 ٢٣٣-البروتكتنيوم 5 × 001 7 × 01–1 1 × 201 1 × 701

 )٨٢( الرصاص    
 ٢٠١-الرصاص 1 × 001 1 × 001 1 × 101 1 × 601
 ٢٠٢-الرصاص 4 × 101 2 × 101 1 × 301 1 × 601
 ٢٠٣-الرصاص 4 × 001 3 × 001 1 × 201 1 × 601
 ٢٠٥-الرصاص محدود غير محدود غير 1 × 401 1 × 701

 )أ( ٢١٠-الرصاص 1 × 001 5 × 01–2 )ب(1 × 101 1 × 401)ب(
 )أ( ٢١٢-الرصاص 7 × 01–1 2 × 01–1 )ب(1 × 101 )ب(1 × 501

 )٤٦( البـَالديـُوم    
 )أ( ١٠٣-البالديوم 4 × 101 4 × 101 1 × 301 1 × 801
 ١٠٧-البالديوم محدود غير محدود غير 1 × 501 1 × 801
 ١٠٩-البالديوم 2 × 001 5 × 01–1 1 × 301 1 × 601

 )٦١( البروميثيـُوم    
 ١٤٣-البروميثيوم 3 × 001 3 × 001 1 × 201 1 × 601
 ١٤٤-البروميثيوم 7 × 01–1 7 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ١٤٥-البروميثيوم 3 × 101 1 × 101 1 × 301 1 × 701
 ١٤٧-البروميثيوم 4 × 101 2 × 001 1 × 401 1 × 701
 )أ( م١٤٨-البروميثيوم 8 × 01–1 7 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ١٤٩-البروميثيوم 2 × 001 6 × 01–1 1 × 301 1 × 601
 ١٥١-البروميثيوم 2 × 001 6 × 01–1 1 × 201 1 × 601
  ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 
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  الرابعالقسم 

  

 (تابع) المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ الجدول
 النشاط حدود

 اإلشعاعي
 المعفاة للشحنات

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل(   )بكريل( 

 )٨٤( البولونيوم    
 ٢١٠-البولونيوم 4 × 101 2 × 01–2 1 × 101 1 × 401

 )٥٩( البراسوديميوم    
 ١٤٢-البراسوديميوم 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 201 1 × 501
 ١٤٣-البراسوديميوم 3 × 001 6 × 01–1 1 × 401 1 × 601

 )٧٨( البالتين    
 )أ( ١٨٨-البالتين 1 × 001 8 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ١٩١-البالتين 4 × 001 3 × 001 1 × 201 1 × 601
 ١٩٣-البالتين 4 × 101 4 × 101 1 × 401 1 × 701
 م١٩٣-البالتين 4 × 101 5 × 01–1 1 × 301 1 × 701
 م١٩٥-البالتين 1 × 101 5 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 ١٩٧-البالتين 2 × 101 6 × 01–1 1 × 301 1 × 601
 م١٩٧-البالتين 1 × 101 6 × 01–1 1 × 201 1 × 601

 )٩٤( البلوتونيوم    
 ٢٣٦-البلوتونيوم 3 × 101 3 × 01–3 1 × 101 1 × 401
 ٢٣٧-البلوتونيوم 2 × 101 2 × 101 1 × 301 1 × 701
 ٢٣٨-البلوتونيوم 1 × 101 1 × 01–3 1 × 001 1 × 401
 ٢٣٩-البلوتونيوم 1 × 101 1 × 01–3 1 × 001 1 × 401
 ٢٤٠-البلوتونيوم 1 × 101 1 × 01–3 1 × 001 1 × 301
 )أ( ٢٤١-البلوتونيوم 4 × 101 6 × 01–2 1 × 201 1 × 501
 ٢٤٢-البلوتونيوم 1 × 101 1 × 01–3 1 × 001 1 × 401
 )أ( ٢٤٤-البلوتونيوم 4 × 01–1 1 × 01–3 1 × 001 1 × 401

 )٨٨( الراديوم    
 )أ( ٢٢٣-الراديوم 4 × 01–1 7 × 01–3 )ب(1 × 201 )ب(1 × 501
 )أ( ٢٢٤-الراديوم 4 × 01–1 2 × 01–2 )ب(1 × 101 )ب(1 × 501

 )أ( ٢٢٥-الراديوم 2 × 01–1 4 × 01–3 1 × 201 1 × 501
  ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 
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 وتصنيفاته اإلشعاعي النشاط حدود

  

 (تابع) المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ الجدول
 النشاط حدود

 اإلشعاعي
 المعفاة للشحنات

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل(   )بكريل( 
 )أ( ٢٢٦-الراديوم 2 × 01–1 3 × 01–3 )ب(1 × 101 )ب(1 × 401
 )أ( ٢٢٨-الراديوم 6 × 01–1 2 × 01–2 )ب(1 × 101 )ب(1 × 501

 )٣٧( الروبيديوم    
 ٨١-الروبيديوم 2 × 001 8 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 )أ( ٨٣-الروبيديوم 2 × 001 2 × 001 1 × 201 1 × 601
 ٨٤-الروبيديوم 1 × 001 1 × 001 1 × 101 1 × 601
 ٨٦-الروبيديوم 5 × 01–1 5 × 01–1 1 × 201 1 × 501
 ٨٧-الروبيديوم محدود غير محدود غير 1 × 401 1 × 701
 )الطبيعي( الروبيديوم محدود غير محدود غير 1 × 401 1 × 701

 )٧٥( الرنيوم    
 ١٨٤-الرنيوم 1 × 001 1 × 001 1 × 101 1 × 601
 م١٨٤-الرنيوم 3 × 001 1 × 001 1 × 201 1 × 601
 ١٨٦-الرنيوم 2 × 001 6 × 01–1 1 × 301 1 × 601
 ١٨٧-الرنيوم محدود غير محدود غير 1 × 601 1 × 901
 ١٨٨-الرنيوم 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 201 1 × 501
 )أ( ١٨٩-الرنيوم 3 × 001 6 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 )الطبيعي( الرنيوم محدود غير محدود غير 1 × 601 1 × 901

 )٤٥( الروديوم    
 ٩٩-الروديوم 2 × 001 2 × 001 1 × 101 1 × 601
 ١٠١-الروديوم 4 × 001 3 × 001 1 × 201 1 × 701
 ١٠٢-الروديوم 5 × 01–1 5 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 م١٠٢-الروديوم 2 × 001 2 × 001 1 × 201 1 × 601
 م١٠٣-الروديوم 4 × 101 4 × 101 1 × 401 1 × 801
 ١٠٥-الروديوم 1 × 101 8 × 01–1 1 × 201 1 × 701

 )٨٦( الرادون    
 )أ( ٢٢٢-الرادون 3 × 01–1 4 × 01–3 )ب(1 × 101 )ب(1 × 801
  ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 
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  الرابعالقسم 

  

 (تابع) المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ الجدول
 النشاط حدود

 اإلشعاعي
 المعفاة للشحنات

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل(   )بكريل( 

 )٤٤( الُروثنيـُوم    
 ٩٧-الروثنيوم 5 × 001 5 × 001 1 × 201 1 × 701
 )أ( ١٠٣-الروثنيوم 2 × 001 2 × 001 1 × 201 1 × 601
 ١٠٥-الروثنيوم 1 × 001 6 × 01–1 1 × 101 1 × 601

 )أ( ١٠٦-الروثنيوم 2 × 01–1 2 × 01–1 )ب(1 × 201 )ب(1 × 501
 )١٦( الكبريت    

 ٣٥-الكبريت 4 × 101 3 × 001 1 × 501 1 × 801
 )٥١( األنتيمون    

 ١٢٢-األنتيمون 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 201 1 × 401
 ١٢٤-األنتيمون 6 × 01–1 6 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ١٢٥-األنتيمون 2 × 001 1 × 001 1 × 201 1 × 601
 ١٢٦-األنتيمون 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 101 1 × 501

 )٢١( السكانديوم    
 ٤٤-السكانديوم 5 × 01–1 5 × 01–1 1 × 101 1 × 501
 ٤٦-السكانديوم 5 × 01–1 5 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ٤٧-السكانديوم 1 × 101 7 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 ٤٨-السكانديوم 3 × 01–1 3 × 01–1 1 × 101 1 × 501

 )٣٤( السلنيوم    
 ٧٥-السلنيوم 3 × 001 3 × 001 1 × 201 1 × 601
 ٧٩-السلنيوم 4 × 101 2 × 001 1 × 401 1 × 701

 )١٤( السليكون    
 ٣١-السليكون 6 × 01–1 6 × 01–1 1 × 301 1 × 601
 ٣٢-السليكون 4 × 101 5 × 01–1 1 × 301 1 × 601

 )٦٢( الساماريوم    
 ١٤٥-الساماريوم 1 × 101 1 × 101 1 × 201 1 × 701
 ١٤٧-الساماريوم محدود غير محدود غير 1 × 101 1 × 401
 ١٥١-الساماريوم 4 × 101 1 × 101 1 × 401 1 × 801
 ١٥٣-الساماريوم 9 × 001 6 × 01–1 1 × 201 1 × 601
    ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 
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 وتصنيفاته اإلشعاعي النشاط حدود

  

 (تابع) المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ الجدول
 النشاط حدود

 اإلشعاعي
 المعفاة للشحنات

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل(   )بكريل( 
 )٥٠( القصدير    

 )أ( ١١٣-القصدير 4 × 001 2 × 001 1 × 301 1 × 701
 م١١٧-القصدير 7 × 001 4 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 م١١٩-القصدير 4 × 101 3 × 101 1 × 301 1 × 701
 )أ( م١٢١-القصدير 4 × 101 9 × 01–1 1 × 301 1 × 701
 ١٢٣-القصدير 8 × 01–1 6 × 01–1 1 × 301 1 × 601
 ١٢٥-القصدير 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 201 1 × 501
 )أ( ١٢٦-القصدير 6 × 01–1 4 × 01–1 1 × 101 1 × 501

 )٣٨( السترنشيوم    
 )أ( ٨٢-السترنشيوم 2 × 01–1 2 × 01–1 1 × 101 1 × 501
  ٨٣-السترنشيوم 1 × 001 1 × 001 1 × 101 1 × 601
 ٨٥-السترنشيوم 2 × 001 2 × 001 1 × 201 1 × 601
 م٨٥-السترنشيوم 5 × 001 5 × 001 1 × 201 1 × 701
 م٨٧-السترنشيوم 3 × 001 3 × 001 1 × 201 1 × 601
 ٨٩-السترنشيوم 6 × 01–1 6 × 01–1 1 × 301 1 × 601

 )أ( ٩٠-السترنشيوم 3 × 01–1 3 × 01–1 )ب(1 × 201 )ب(1 × 401
 )أ( ٩١-السترنشيوم 3 × 01–1 3 × 01–1 1 × 101 1 × 501
 )أ( ٩٢-السترنشيوم 1 × 001 3 × 01–1 1 × 101 1 × 601

 )١( الترتيوم    
 )٣-الهيدروجين( الترتيوم 4 × 101 4 × 101 1 × 601 1 × 901

 )٧٣( التنتالم    
)العمر الطويل( ١٧٨-التنتالم 1 × 001 8 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ١٧٩-التنتالم 3 × 101 3 × 101 1 × 301 1 × 701
 ١٨٢-التنتالم 9 × 01–1 5 × 01–1 1 × 101 1 × 401

 )٦٥( التربيوم    
  ١٤٩-التربيوم × 8 01–1 × 8 01–1 × 1 101 × 1 601
 ١٥٧-التربيوم 4 × 101 4 × 101 1 × 401 1 × 701
 ١٥٨-التربيوم 1 × 001 1 × 001 1 × 101 1 × 601
 ١٦٠-التربيوم 1 × 001 6 × 01–1 1 × 101 1 × 601
  ١٦١-التربيوم 10 × 13 10 × 1-7 10 × 31 10 × 61
   ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 
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  الرابعالقسم 

  

 (تابع) المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ الجدول
 النشاط حدود

 اإلشعاعي
 المعفاة للشحنات

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل(   )بكريل( 
 )٤٣( التكنتيـُوم    

 )أ( م٩٥-التكنتيوم 2 × 001 2 × 001 1 × 101 1 × 601
 ٩٦-التكنتيوم 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 )أ( م٩٦-التكنتيوم 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 301 1 × 701
 ٩٧-التكنتيوم محدود غير محدود غير 1 × 301 1 × 801
 م٩٧-التكنتيوم 4 × 101 1 × 001 1 × 301 1 × 701
 ٩٨-التكنتيوم 8 × 01–1 7 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ٩٩-التكنتيوم 4 × 101 9 × 01–1 1 × 401 1 × 701
 م٩٩-التكنتيوم 1 × 101 4 × 001 1 × 201 1 × 701

 )٥٢( التلوريوم    
 ١٢١-التلوريوم 2 × 001 2 × 001 1 × 101 1 × 601
 م١٢١-التلوريوم 5 × 001 3 × 001 1 × 201 1 × 601
 م١٢٣-التلوريوم 8 × 001 1 × 001 1 × 201 1 × 701
 م١٢٥-التلوريوم 2 × 101 9 × 01–1 1 × 301 1 × 701
 ١٢٧-التلوريوم 2 × 101 7 × 01–1 1 × 301 1 × 601
 )أ( م١٢٧-التلوريوم 2 × 101 5 × 01–1 1 × 301 1 × 701
 ١٢٩-التلوريوم 7 × 01–1 6 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 )أ( م١٢٩-التلوريوم 8 × 01–1 4 × 01–1 1 × 301 1 × 601
 )أ( م١٣١-التلوريوم 7 × 01–1 5 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 )أ( ١٣٢-التلوريوم 5 × 01–1 4 × 01–1 1 × 201 1 × 701

 )٩٠( الثوريوم    
 ٢٢٧-الثوريوم 1 × 101 5 × 01–3 1 × 101 1 × 401

 )أ( ٢٢٨-الثوريوم 5 × 01–1 1 × 01–3 )ب(1 × 001 )ب(1 × 401
 ٢٢٩-الثوريوم 5 × 001 5 × 01–4 )ب(1 × 001 )ب(1 × 301

 ٢٣٠-الثوريوم 1 × 101 1 × 01–3 1 × 001 1 × 401
 ٢٣١-الثوريوم 4 × 101 2 × 01–2 1 × 301 1 × 701
 ٢٣٢-الثوريوم محدود غير محدود غير 1 × 101 1 × 401

 )أ( ٢٣٤-الثوريوم 3 × 01–1 3 × 01–1 )ب(1 × 301 )ب(1 × 501
    ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 
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 (تابع) المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ الجدول
 النشاط حدود

 اإلشعاعي
 المعفاة للشحنات

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل(   )بكريل( 
 )الطبيعي( الثوريوم محدود غير محدود غير )ب(1 × 001 )ب(1 × 301

 )٢٢( التيتانيوم    
 )أ( ٤٤-التيتانيوم 5 × 01–1 4 × 01–1 1 × 101 1 × 501

 )٨١( الثاليوم    
 ٢٠٠-الثاليوم 9 × 01–1 9 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ٢٠١-الثاليوم 1 × 101 4 × 001 1 × 201 1 × 601
 ٢٠٢-الثاليوم 2 × 001 2 × 001 1 × 201 1 × 601
 ٢٠٤-الثاليوم 1 × 101 7 × 01–1 1 × 401 1 × 401

 )٦٩( الثوليوم    
 ١٦٧-الثوليوم 7 × 001 8 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 ١٧٠-الثوليوم 3 × 001 6 × 01–1 1 × 301 1 × 601
 ١٧١-الثوليوم 4 × 101 4 × 101 1 × 401 1 × 801

 )٩٢( اليورانيوم    
 سريع( ٢٣٠-اليورانيوم 4 × 101 1 × 01–1 )ب(1 × 101 )ب(1 × 501

)د(،)أ()الرئتين في االمتصاص
 متوسط( ٢٣٠-اليورانيوم 4 × 101 4 × 01–3 1 × 101 1 × 401

) الرئتين في االمتصاص
 )هـ(،)أ(

 بطئ( ٢٣٠-اليورانيوم 3 × 101 3 × 01–3 1 × 101 1 × 401
) الرئتين في االمتصاص

 )و(،)أ(
 سريع( ٢٣٢-اليورانيوم 4 × 101 1 × 01–2 )ب(1 × 001 )ب(1 × 301

 )د()الرئتين في االمتصاص
 متوسط( -٢٣٢اليورانيوم 4 × 101 7 × 01–3 1 × 101 1 × 401

 )هـ()الرئتين في االمتصاص
 بطئ( ٢٣٢-اليورانيوم 1 × 101 1 × 01–3 1 × 101 1 × 401

 )و()الرئتين في االمتصاص
 سريع( ٢٣٣-اليورانيوم 4 × 101 9 × 01–2 1 × 101 1 × 401

 )د()الرئتين في االمتصاص
 متوسط( -٢٣٣اليورانيوم 4 × 101 2 × 01–2 1 × 201 1 × 501

 )هـ()الرئتين في االمتصاص
  ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 
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 (تابع) المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ الجدول
 النشاط حدود

 اإلشعاعي
 المعفاة للشحنات

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل(   )بكريل( 
 بطئ( ٢٣٣-اليورانيوم 4 × 101 6 × 01–3 1 × 101 1 × 501

 )و()الرئتين في االمتصاص
 سريع( ٢٣٤-اليورانيوم 4 × 101 9 × 01–2 1 × 101 1 × 401

 )د()الرئتين في االمتصاص
 متوسط( ٢٣٤-اليورانيوم 4 × 101 2 × 01–2 1 × 201 1 × 501

 )هـ()الرئتين في االمتصاص
 بطئ( ٢٣٤-اليورانيوم 4 × 101 6 × 01–3 1 × 101 1 × 501

 )و()الرئتين في االمتصاص
 ٢٣٥-اليورانيوم محدود غير محدود غير )ب(1 × 101 )ب(1 × 401

 الرئتين في االمتصاص(
 )و( ،)هـ( ،)د( ،)أ()أنواعه بجميع

 سريع( ٢٣٦-اليورانيوم محدود غير محدود غير 1 × 101 1 × 401
 )د()الرئتين في االمتصاص

 متوسط( ٢٣٦-اليورانيوم 4 × 101 2 × 01–2 1 × 201 1 × 501
 )هـ()الرئتين في االمتصاص

 بطئ( -٢٣٦اليورانيوم 4 × 101 6 × 01–3 1 × 101 1 × 401
 )و()الرئتين في االمتصاص

 ٢٣٨-اليورانيوم محدود غير محدود غير )ب(1 × 101 )ب(1 × 401
 الرئتين في االمتصاص(

 )و(،)هـ( ،)د()أنواعه بجميع
 )الطبيعي( اليورانيوم محدود غير محدود غير )ب(1 × 001 )ب(1 × 301

 إلى المثرى( اليورانيوم محدود غير محدود غير 1 × 001 1 × 301
 )ز()أقل أو %٢٠

 )المستنفد( اليورانيوم محدود غير محدود غير 1 × 001 1 × 301
 )٢٣( الفاناديوم    

 ٤٨-الفاناديوم 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 101 1 × 501
 ٤٩-الفاناديوم 4 × 101 4 × 101 1 × 401 1 × 701

 )٧٤( التنجستن    
 )أ( ١٧٨-التنجستن 9 × 001 5 × 001 1 × 101 1 × 601
 ١٨١-التنجستن 3 × 101 3 × 101 1 × 301 1 × 701
 ١٨٥-التنجستن 4 × 101 8 × 01–1 1 × 401 1 × 701
  ١٨٧-التنجستن 2 × 001 6 × 01–1 1 × 201 1 × 601
 )أ( ١٨٨-التنجستن 4 × 01–1 3 × 01–1 1 × 201 1 × 501
  ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 
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 (تابع) المشعـّة للنويدات األساسية القيم -٢ الجدول
 النشاط حدود

 اإلشعاعي
 المعفاة للشحنات

 النشاط تركيز حد
 للمواد اإلشعاعي

 المعفاة
2A 1A 

 المشعة النويدة
 )الذري الرقم(

  )تيرابكريل( )تيرابكريل( )غرام/بكريل(   )بكريل( 
 )٥٤( الزنون    

 )أ( ١٢٢-الزنون 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 201 1 × 901
 ١٢٣-الزنون 2 × 001 7 × 01–1 1 × 201 1 × 901
 ١٢٧-الزنون 4 × 001 2 × 001 1 × 301 1 × 501
 م١٣١-الزنون 4 × 101 4 × 101 1 × 401 1 × 401
 ١٣٣-الزنون 2 × 101 1 × 101 1 × 301 1 × 401
 ١٣٥-الزنون 3 × 001 2 × 001 1 × 301 1 × 0101

 )٣٩( اليتريوم    
 )أ( ٨٧-اليتريوم 1 × 001 1 × 001 1 × 101 1 × 601
 ٨٨-اليتريوم 4 × 01–1 4 × 01–1 1 × 101 1 × 601
 ٩٠-اليتريوم 3 × 01–1 3 × 01–1 1 × 301 1 × 501
 ٩١-اليتريوم 6 × 01–1 6 × 01–1 1 × 301 1 × 601
 م٩١-اليتريوم 2 × 001 2 × 001 1 × 201 1 × 601
 ٩٢-اليتريوم 2 × 01–1 2 × 01–1 1 × 201 1 × 501
 ٩٣-اليتريوم 3 × 01–1 3 × 01–1 1 × 201 1 × 501

 )٧٠( اليتربيوم    
 ١٦٩-اليتربيوم 4 × 001 1 × 001 1 × 201 1 × 701
 ١٧٥-اليتربيوم 3 × 101 9 × 01–1 1 × 301 1 × 701

 )٣٠( الزنك    
 ٦٥-الزنك 2 × 001 2 × 001 1 × 101 1 × 601
 ٦٩-الزنك 3 × 001 6 × 01–1 1 × 401 1 × 601
 م (أ)٦٩-الزنك 3 × 001 6 × 01–1 1 × 201 1 × 601

 )٤٠( الزركونيوم    
 ٨٨-الزركونيوم 3 × 001 3 × 001 1 × 201 1 × 601

 ٩٣-الزركونيوم محدود غير محدود غير )ب(1 × 301 )ب(1 × 701
 )أ( ٩٥-الزركونيوم 2 × 001 8 × 01–1 1 × 101 1 × 601

  )أ( ٩٧-الزركونيوم 4 × 01–1 4 × 01–1 )ب(1 × 101 )ب(1 × 501
  ٤٤ إلى ٤١لالطالع على الحواشي، انظر الصفحات من 
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 يقل التي ذّريتها من مساهمات األم المشعة النويدات بهذه الخاصة 2A أو/و 1A قيم تتضمن )أ(
 :يلي فيما المسرود النحو على وذلك أيام، ١٠ عن النصفي عمرها

  ٢٨- األلومنيوم   ٢٨-المغنسيوم
  ٤٧-السكانديوم   ٤٧-الكالسيوم
  ٤٤-السكانديوم   ٤٤-التيتانيوم

  م٥٢-المنغنيز     ٥٢-الحديد
  م٦٠-الكوبالت     ٦٠-الحديد
  ٦٩-الزنك    م٦٩-الزنك

  ٦٨-الجاليوم   ٦٨-الجرمانيوم
  م٨٣-الكربتون   ٨٣-الروبيديوم

  ٨٢-الروبيديوم   ٨٢-السترنشيوم
  ٩٠-اليتريوم   ٩٠-السترنشيوم
  م٩١-اليتريوم   ٩١-السترنشيوم
  ٩٢-اليتريوم   ٩٢-السترنشيوم

  م٨٧-السترنشيوم   ٨٧-اليتريوم
  م٩٥-النيوبيوم   ٩٥-الزركونيوم
  ٩٧-النيوبيوم م،٩٧-النيوبيوم   ٩٧-الزركونيوم
  م٩٩-التكنتيوم   ٩٩-الموليبدنوم

  ٩٥-التكنتيوم   م٩٥-التكنتيوم
  ٩٦-التكنتيوم   م٩٦-التكنتيوم
  م١٠٣-الروديوم   ١٠٣-الروثنيوم
  ١٠٦-الروديوم   ١٠٦-الروثنيوم
  م١٠٣-الروديوم   ١٠٣-البالديوم

  ١٠٨-الفضة   م١٠٨-الفضة
  ١١٠-الفضة   م١١٠-الفضة

  م١١٥-اإلنديوم   ١١٥-الكادميوم
  ١١٤-اإلنديوم   م١١٤-اإلنديوم
  م١١٣-اإلنديوم   ١١٣-القصدير
  ١٢١-القصدير   م١٢١-القصدير
  م١٢٦-األنتيمون   ١٢٦-القصدير
  ١٢٧-التلوريوم   م١٢٧-التلوريوم
  ١٢٩-التلوريوم   م١٢٩-التلوريوم
  ١٣١-التلوريوم   م١٣١-التلوريوم
  ١٣٢-اليود   ١٣٢-التلوريوم

  م١٣٥-الزنون    ١٣٥-اليود
  ١٢٢-اليود   ١٢٢-الزنون

  م١٣٧-الباريوم   ١٣٧-السيزيوم
  ١٣١-السيزيوم   ١٣١-الباريوم
  ١٤٠-اللنثانوم   ١٤٠-الباريوم
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  ١٤٤-البراسوديميوم م،١٤٤-البراسوديميوم   ١٤٤-السيريوم
  ١٤٨-البروميثيوم   م١٤٨-البروميثيوم
  ١٤٦-اليروبيوم   ١٤٦-الجادولينيوم

  ١٦٦-الهلميوم    ١٦٦-الديسبروسيوم
  ١٧٢-اللوتشيوم   ١٧٢-الهفنيوم

  ١٧٨-التنتالم   ١٧٨-التنجستن
  ١٨٨-الرنيوم   ١٨٨-التنجستن

  م١٨٩-األزميوم   ١٨٩-الرنيوم
  ١٩٤-اإليريديوم   ١٩٤-األزميوم

  م١٨٩-األزميوم   ١٨٩-اإليريديوم
  ١٨٨-اإليريديوم   ١٨٨-البالتين
  ١٩٤-الذهب   ١٩٤-الزئبق
  ١٩٥-الزئبق   م١٩٥-الزئبق

  ٢١٠-البزموث   ٢١٠-الرصاص
  ٢١٢-البولونيوم ،٢٠٨-الثاليوم ،٢١٢-البزموث   ٢١٢-الرصاص
  ٢٠٦-الثاليوم   م٢١٠-البزموث
  ٢١٢-البولونيوم ،٢٠٨-الثاليوم   ٢١٢-البزموث
  ٢١١-البولونيوم   ٢١١-األستاتين
 ،٢١٨-األس�������تاتين ،٢١٤-الرص�������اص ،٢١٨-البولونيوم   ٢٢٢-الرادون

  ٢١٤-البولونيوم ،٢١٤-البزموث
لرادون   ٢٢٣-الراديوم يوم ،٢١٩-ا بولون ل  ،٢١١-الرص����������اص ،٢١٥-ا

  ٢٠٧-الثاليوم ،٢١١-البولونيوم ،٢١١-البزموث
لرادون   ٢٢٤-الراديوم يوم ،٢٢٠-ا بولون ل  ،٢١٢-الرص����������اص ،٢١٦-ا

  ٢١٢-البولونيوم ،٢٠٨-الثاليوم ،٢١٢-البزموث
 ،٢١٧-األس�������ت��اتين ،٢٢١-الفرنس�������يوم ،٢٢٥-األكتينيوم   ٢٢٥-الراديوم

 ،٢١٣-ال��ب��ول��ون��ي��وم ،٢٠٩-ال��ث����ال��ي��وم ،٢١٣-ال��ب��زم��وث
  ٢٠٩-الرصاص

 ،٢١٤-الرصاص ،٢١٨-البولونيوم ،٢٢٢-الرادون   ٢٢٦-الراديوم
  ٢١٤-البولونيوم ،٢١٤-البزموث ،٢١٨-األستاتين

  ٢٢٨-األكتينيوم   ٢٢٨-الراديوم
 ،٢١٣-البزموث ،٢١٧-األس�������ت���اتين ،٢٢١-الفرنس�������يوم   ٢٢٥-األكتينيوم

  ٢٠٩-الرصاص ،٢١٣-البولونيوم ،٢٠٩  -الثاليوم
  ٢٢٣-الفرنسيوم   ٢٢٧-األكتينيوم
 ،٢١٦-ال���ب���ول���ون���ي���وم ،٢٢٠-ال���رادون ،٢٢٤-ال���رادي���وم   ٢٢٨-الثوريوم

لرص����������اص بزموث ،٢١٢-ا ل يوم ،٢١٢-ا ل لث����ا  ،٢٠٨-ا
  ٢١٢-البولونيوم

  ٢٣٤-البروتكتنيوم م،٢٣٤-البروتكتنيوم   ٢٣٤-الثوريوم
يوم   ٢٣٠-البروتكتنيوم ن ي ثوريوم ،٢٢٦-األكت ل يوم ،٢٢٦-ا فرنس�������� ل  ،٢٢٢-ا

  ٢١٤-البولونيوم ،٢١٨-الرادون ،٢٢٢-الراديوم
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 ،٢١٨-ال����رادون ،٢٢٢-ال����رادي����وم ،٢٢٦-ال����ث����وري����وم   ٢٣٠-اليورانيوم
  ٢١٤-البولونيوم

  ٢٣١-الثوريوم   ٢٣٥-اليورانيوم
  ٢٣٧-اليورانيوم   ٢٤١-البلوتونيوم
  م٢٤٠-النبتونيوم ،٢٤٠-اليورانيوم   ٢٤٤-البلوتونيوم
  ٢٣٨-النبتونيوم ،٢٤٢-األمريسيوم   م٢٤٢-األمريسيوم
  ٢٣٩-النبتونيوم   ٢٤٣-األمريسيوم

  ٢٤٣-البلوتونيوم   ٢٤٧-الكوريوم
  ٢٤٥-األمريسيوم   ٢٤٩-البركليوم

  ٢٤٩-الكوريوم   ٢٥٣-الكاليفورنيوم

ها األم بالنويدات قائمة يلي فيما ترد )ب( (النش��������اط ال�زم  زماني توازن في المدرجة وذريّت
  :وضعه في االعتبار هو نشاط النويدة األم)

  ٩٠-اليتريوم     ٩٠-السترنشيوم
  م٩٣-النيوبيوم     ٩٣-الزركونيوم
  ٩٧-النيوبيوم     ٩٧-الزركونيوم

  ١٠٦-الروديوم     ١٠٦-الروثنيوم
  ١٠٨-الفضة     م١٠٨-الفضة

  م١٣٧-الباريوم     ١٣٧-السيزيوم
  ١٤٤-البراسوديميوم     ١٤٤-السيريوم
  ١٤٠-اللنثانوم     ١٤٠-الباريوم

  )٠٫٦٤( ٢١٢-البولونيوم ،)٠٫٣٦( ٢٠٨-الثاليوم     ٢١٢-البزموث
  ٢١٠-البولونيوم ،٢١٠-البزموث     ٢١٠-الرصاص
 ٢١٢-البولونيوم ،)٠٫٣٦( ٢٠٨-الث��اليوم ،٢١٢-البزموث   ٢١٢-الرصاص

)٠٫٦٤(  
 ،٢١٤-البزموث ،٢١٤-الرص����������اص ،٢١٨-البولونيوم     ٢٢٢-الرادون

  ٢١٤-البولونيوم
لرادون   ٢٢٣-الراديوم يوم ،٢١٩-ا بولون ل  ،٢١١-الرص����������اص ،٢١٥-ا

  ٢٠٧-الثاليوم ،٢١١-البزموث
لرادون   ٢٢٤-الراديوم يوم ،٢٢٠-ا بولون ل  ،٢١٢-الرص����������اص ،٢١٦-ا

-البولونيوم ،)٠٫٣٦( ٢٠٨-الثالي���������������وم ،٢١٢-البزموث
٠٫٦٤( ٢١٢(  

لرادون   ٢٢٦-الراديوم يوم ،٢٢٢-ا بولون ل  ،٢١٤-الرص����������اص ،٢١٨-ا
 ،٢١٠-الرص����������اص ،٢١٤-البولونيوم ،٢١٤-البزموث
  ٢١٠-البولونيوم ،٢١٠-البزموث

  ٢٢٨-األكتينيوم   ٢٢٨-الراديوم
 ،٢١٦-ال���ب���ول���ون���ي���وم ،٢٢٠-ال���رادون ،٢٢٤-ال���رادي���وم   ٢٢٨-الثوريوم

 ،)٠٫٣٦( ٢٠٨-الثاليوم ،٢١٢-البزموث ،٢١٢-الرصاص
  )٠٫٦٤( ٢١٢-البولونيوم
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يوم   ٢٢٩-الثوريوم لراد يوم ،٢٢٥-ا ن ي ت يوم ،٢٢٥-األك فرنس�������� ل  ،٢٢١-ا
 ،٢١٣-البولونيوم ،٢١٣-البزموث ،٢١٧-األس��������ت����اتين

  ٢٠٩-الرصاص
 ،٢٢٨-ال��ث��وري��وم ،٢٢٨-األك��ت��ي��ن��ي��وم ،٢٢٨-ال��رادي��وم    *الطبيعي-الثوريوم

 ،٢١٦-ال���ب���ول���ون���ي���وم ،٢٢٠-ال���رادون ،٢٢٤-ال���رادي���وم
 ،)٠٫٣٦( ٢٠٨-الثاليوم ،٢١٢-البزموث ،٢١٢-الرصاص
  )٠٫٦٤( ٢١٢-البولونيوم

  م٢٣٤-البروتكتنيوم   ٢٣٤-الثوريوم
 ،٢١٨-ال����رادون ،٢٢٢-ال����رادي����وم ،٢٢٦-ال����ث����وري����وم   ٢٣٠-اليورانيوم

  ٢١٤-البولونيوم
 ،٢٢٠-ال����رادون ،٢٢٤-ال����رادي����وم ،٢٢٨-ال����ث����وري����وم   ٢٣٢-اليورانيوم

 ،٢١٢-البزموث ،٢١٢-الرص����������اص ،٢١٦-البولونيوم
  )٠٫٦٤( ٢١٢-البولونيوم ،)٠٫٣٦( ٢٠٨-الثاليوم

  ٢٣١-الثوريوم   ٢٣٥-اليورانيوم
  م٢٣٤-البروتكتنيوم ،٢٣٤-الثوريوم   ٢٣٨-اليورانيوم
ـوم م،٢٣٤-البروتكتنيوم ،٢٣٤-الثوريوم   *الطبيعي-اليورانيوم ـ ـ  ،٢٣٤-اليوراني

 ،٢٢٢-الرادون ،٢٢٦-الراديـ���ـ���ـ���وم ،٢٣٠-الثوريـ���ـ���ـ���وم
، ٢١٤-البزموث ،٢١٤-الرص����������اص ،٢١٨-البولونيوم
، ٢١٠-، البزموث٢١٠-، الرص����������اص٢١٤-البولونيوم
  ٢١٠-البولونيوم

  ٢٣٣-البروتكتنيوم   ٢٣٧-النبتونيوم
  ٢٤٢-األمريسيوم   م٢٤٢-األمريسيوم
  ٢٣٩-النبتونيوم   ٢٤٣-األمريسيوم

وفي حالة اليورانيوم الطبيعي، ؛ ٢٣٢-* في حالة الثوريوم الطبيعي، تكون النويدة األم هي الثوريوم
  .٢٣٨-تكون النويدة األم هي اليورانيوم

 مس�������افة عند معدل الجرعة قياس أو االنحالل معدل قياس طريق عن الكمية تحديد يمكن )ج(
  المصدر؛ من محددة

بات على إال القيم هذه تنطبق ال )د( ـَّ ـذ التي اليورانيوم ُمَرك ـكل تأخـ ـ ـ ـي الشـ ـ ـ ـ  ،6UF الكيميائ
  السواء؛ على حوادث إلى والمفضية العادية النقل ظروف في NO2UO)3(2و ،2F2UOو

بات على إال القيم هذه تنطبق ال )هـ(  ،4UFو ،3UO الكيميائي الشكل تأخذ التي اليورانيوم ُمَركـ����َّ
 على حوادث إلى والمفضية العادية النقل ظروف في التكافؤ السداسية والُمَركـَّبات ،4UClو

  السواء؛

بات جميع على القيم هذه تنطبق )و( ) د( في المحددة تلك بخالف األخرى اليورانيوم ُمَركـ��������������َّ
  أعاله؛) هـ(و

    .المشعع غير اليورانيوم على إال القيم هذه تنطبق ال )ز(
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 منها خليط أو المجهولة المشعة النويدات في المشعـّة للنويدات األساسية القيم - ٣ الجدول

 1A 2A المشعة المحتويات
 حد تركيز النشاط

 للمادة اإلشعاعي
 المعفاة

 النشاط حدود
لشحنة اإلشعاعي

 معفاة

تيرابكريل( )تيرابكريل( 
 )بكريل( )غرام/بكريل( )

 وجودها المعروف النويدات
 تنبعث التي النويدات فقط هي
  غاما أو بيتا أشعة منها

0.1 0.02 11 × 10 41 × 10 

 وجودها المعروف النويدات
 ولكن ألفا، أشعة منها تنبعث

 مبتعثات وجود معروف غير
  نيوترونات

0.2 5–9 × 10 1–1 × 10 31 × 10 

 وجودها المعروف النويدات
 منها تنبعث التي النويدات هي

بيانات توجد ال أو نيوترونات،
 صلة ذات

0.001 5–9 × 10 1–1 × 10 31 × 10 

 
 النويدات لبعض الفردية ا�نش����طة ولكن معروفة مش����عة نويدة كل هوية كانت وإذا -٤٠٦

 القيمة اس����تخدام ويمكن فئات، إلى المش����عّة النويدات تص����نيف فيمكن معروفة، غير المش����عّة
 فئة، كل في الموجودة المشعة بالنويدات يتعلق فيما االقتضاء، حسب المشعة، للنويدات الدنيا

 الفئ��ات ه��ذ� تح��دي��د ويمكن .٤٣٠و ٤٠٥ الفقرتين في الواردتين المع��ادلتين تطبيق بغرض
 هذان كان إذا اإلش���عاعي، غاما/بيتا نش���اط ومجمل اإلش���عاعي ألفا نش���اط مجمل أس���ا� على

 أو ألفا بمبتعثات يتعلق فيما المش���عة النويدات قيم أدنى باس���تخدام وذلك معروفين، النش���اطان
 .التوالي على غاما،/بيتا مبتعثات

 أو الفردية المش�������عة بالنويدات يتعلق فيما ٣ الجدول في المبينة القيم وتس�������تخدم -٤٠٧
 .صلة ذات بيانات بشأنها تتوفر ال التي المشعة النويدات من بخالئط
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 المواد تصنيف

  الضعيف النوعي النشاط ذات المواد

 إال )LSA( ض��عيف نوعي نش��اط ذات مواد أنها على مش��عة مواد تص��نيف يجوز ال -٤٠٨
ستوفيت إذا  والفقرات ٤١١ إلى ٤٠٩ والفقرات ٢٢٦ الفقرة في عليها المنصوص الشروط ا

  . ٥٢٢ إلى ٥١٧

 :مجموعات ثالث إلى الضعيف النوعي النشاط ذات المواد وتنقسم -٤٠٩

 : وتشمل )LSA-I( األولى فئةال  )أ(
 المحتوي��ة األخرى والخ��ام��ات ومركزاته��ا، الثوريومو اليوارنيوم خ��ام��ات  ‘١’

 .طبيعية مشعـّة نويدات على
 أو الطبيعي، الثوريوم أو ،المس�������تنف��د اليورانيوم أو ،الطبيعي اليورانيوم  ‘٢’

عة غير تكون بحيث مخاليطها، أو مركباتها،  أو صلب شكل وفي مشعـ�������ّ
 .سائل

ة المواد  ‘٣’  إدراج يجوز وال. محدودة غير 2A قيمة فيها تكون التي المشعـ��������ّ
 .٤١٧ الفقرة بموجب مستثناة كانت إذا إال االنشطارية المواد

ة المواد  ‘٤’  وال بأكملها فيها اإلشعاعي النشاط يتوّزع التي األخرى المشعـ�������ّ
ط النوعي النش��اط تقديرات تتجاوز ً  ٣٠ بها المتوس��ـ���������ّ  بقيم مقارنةً  ض��عفا
 يجوز وال. ٤٠٧ إلى ٤٠٢ الفقرات في المـُحّددة اإلشعاعي النشاط تركيز
 .٤١٧ الفقرة بموجب مستثناة كانت إذا إال االنشطارية المواد إدراج

  :وتشمل )LSA-II( الثانية فئةال  )ب(
 ؛لتر/تيرابكريل ٠٫٨ إلى التريتيوم تركيز مستوى فيه يصل الذي الماء  ‘١’  
 تتجاوز وال بأكملها فيها اإلش�����عاعي النش�����اط يتوّزع التي األخرى المواد  ‘٢’  

ط النوعي النشاط تقديرات  بالنسبة الواحد الغرام في 2A4–10 بها المتوسـ������ّ
 . للسوائل بالنسبة الواحد الغرام في 2A5–10 و والغازات، الصلبة للمواد

 :وتشمل )LSA-III( الثالثة فئةال  )ج(
ـَجة، النفايات مثل( الصلبة المواد   ـُدم ـَّطة المواد أو الم ـُنش  المساحيق، باستثناء ،)الم

 :فيها تكون التي
ة المواد  ‘١’   وّزعة المشعـ���ّ  األجسام من مجموعة أو بأكمله صلب جسم في مـ���ُ

 صلب مـُدمج ضام عامل في أساساً، بانتظام، مـوّزعة أو بأكملها، الصلبة
 .)والخزف والقار، الخرسانة، مثل(

ـّط يتجاوز ال  ‘٢’    ةــالصلبـــ المـــادة فــي التقديـــري النوعـي النشاط متوس
2A3–10×  2 للتدريع مادة أي باستثناء الواحد، الغرام في . 
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 الفئتين من الضعيف النوعي النشاط ذات المواد من واحد طرد يحتوي أال ويراعى -٤١٠
 أي على جواً، منقولة كانت إذا لالحتراق، القابلة غير الص�������لبة حالتها في الثالثة أو الثانية
 .2A 3000 عن يزيد إشعاعي نشاط

 الض���عيف النوعي النش���اط ذات المواد من واحد طرد في المش���عّة المحتويات وتقيّد -٤١١
 في ا�ش�����عاعي النش�����اط يقيّد كما ،٥١٧ الفقرة في المحددمعدل الجرعة  تجاوز يتم ال بحيث
 ا�ش��عاعي للنش��اط ٥٢٢ الفقرة في عليها المنص��وص الحدود تجاوز يتم ال بحيث واحد طرد
 .نقل وسيلة في

ً  الملوث الجسم   سطحيا

ً  ملوث جسم أنها على مشعة مواد تصنيف يجوز ال -٤١٢  استوفيت إذا إال )SCO( سطحيا
 .٥٢٢ إلى ٥١٧ والفقرات ٤١٤و ٤١٣و ٢٤١ الفقرات في عليها المنصوص الشروط

ً  الملّوث الجسم ويندرج -٤١٣  :الثالث التاليةفئة من الفئات  في سطحيا

ً  ملوث جسم  )أ(   :يلي بما يتـّسم صلب جسم وهو :األولى الفئة من سطحيا
ً  معاينته يمكن الذي س�������طحه على الثابت غير التلّوث  ‘١’    ٣٠٠ على موّزعا

 ٤ يتجاوز ال) ٢س������م ٣٠٠ من أقلّ  كان إذا الس������طح مس������احة أو( ٢س������م
 المنخفض�������ة ألفا مبتعثاتو وغاما بيتا لمبتعثات بالنس�������بة ٢س�������م/بكريل
 ؛األخرى ألفا مبتعثات لجميع بالنسبة ٢سم/بكريل ٠٫٤ أو ،السمـّية

ً  معاينته يمكن الذي سطحه على الثابت التلّوث  ‘٢’    أو( ٢سم ٣٠٠ على موّزعا
قلّ  كان إذا الس�������طح مس��������احة  ٤ ٤x١٠ يتجاوز ال) ٢س�������م ٣٠٠ من أ

 ،السمـّية المنخفضة ألفا مبتعثاتو وغاما بيتا لمبتعثات بالنسبة ٢سم/بكريل
 ؛األخرى ألفا مبتعثات لجميع بالنسبة  ٢سم/بكريل ٤٠٠٠ أو

 ال الذي س�������طحه على الثابت التلّوث إلى با�ض�������افة الثابت غير التلّوث  ‘٣’  
ً  معاينته يمكن سطح مساحة أو( ٢سم ٣٠٠ على موّزعا  من أقلّ  كان إذا ال
 وغاما بيتا لمبتعثات بالنس���بة ٢س���م/بكريل ٤x١٠ يتجاوز ال) ٢س���م ٣٠٠

ية المنخفضة ألفا مبتعثاتو  لجميع بالنسبة ٢سم/بكريل ٤٠٠٠ أو ،السمـ�������ّ
 .األخرى ألفا مبتعثات

ً  ملوث جس���م  )ب(  أو الثابت التلّوث يتجاوز ص���لب جس���م وهو :الثانية الفئة من س���طحيا
حّددة السارية الحدود سطحه على الثابت غير  الفئة من السطحي الملّوث للجسم المـ��ُ

 :يلي بما ويتـّسم أعاله) أ( في SCO-I األولى
ً  معاينته يمكن الذي س�������طحه على الثابت غير التلّوث  ‘١’    ٣٠٠ على موّزعا

 ٤٠٠ يتجاوز ال) ٢س���م ٣٠٠ من أقلّ  كان إذا الس���طح مس���احة أو( ٢س���م
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 المنخفض�������ة ألفا مبتعثاتو وغاما بيتا لمبتعثات بالنس�������بة ٢س�������م/بكريل
 ؛األخرى ألفا مبتعثات لجميع بالنسبة ٢سم/بكريل ٤٠ أو ،السمـّية

ً  معاينته يمكن الذي س�����طحه على الثابت التلّوث  ‘٢’    ٢س�����م ٣٠٠ على موّزعا
 ٥ ٨x١٠ يتجاوز ال) ٢س������م ٣٠٠ من أقلّ  كان إذا الس������طح مس������احة أو(

 المنخفض�������ة ألفا مبتعثاتو وغاما بيتا لمبتعثات بالنس�������بة ٢س�������م/بكريل
 ؛األخرى ألفا مبتعثات لجميع بالنسبة ٢سم/بكريل ٤ ٨x١٠ أو ،السمـّية

 ال الذي س�������طحه على الثابت التلّوث إلى با�ض�������افة الثابت غير التلّوث  ‘٣’  
ً  معاينته يمكن  من أقلّ  كان إذا السطح مساحة أو( ٢سم ٣٠٠ على موّزعا
 وغاما بيتا لمبتعثات بالنس��بة ٢س��م/بكريل ٥ ٨x١٠ يتجاوز ال) ٢س��م ٣٠٠

ية المنخفضة ألفا مبتعثاتو  لجميع بالنسبة ٢سم/بكريل ٤ ٨x١٠ أو ،السمـ��ّ
  . األخرى ألفا مبتعثات

ً  ملوث جس��م  )ج( ال يمكن نقله بس��بب حجمه  ص��لب جس��م وهو :الثالثة الفئة من س��طحيا
  عليه ما يلي: ينطبقالطرود الوارد وصفها في هذه الالئحة والذي في نوع من 

 في ظل الشروط مشعةالد مواالتسرب  مختومة لمنع الفتحاتجميع  تكون  ‘١’  
 ؛(هـ) ٥٢٠في الفقرة  المحددة

ً يكون داخل الجسم   ‘٢’    ؛جافاً بالقدر الممكن عمليا
 المذكورةالحدود ال يتجاوز على األس������طح الخارجية  الثابت غير التلّوث  ‘٣’  

  ؛٥٠٨في الفقرة 
 ال الذي الس�������طح على الثابت التلّوث إلى با�ض�������افة الثابت غير التلّوث  ‘٤’  

ع معاينته يمكن  ٢س���م/بكريل ٥ ٨x١٠ال يتجاوز  ٢س���م ٣٠٠ على والموزَّ
ية المنخفضة ألفا مبتعثاتو وغاما بيتا لمبتعثات بالنسبة  ٨x١٠ أو ،السمـ���ّ

  .األخرى ألفا مبتعثات لجميع بالنسبة ٢سم/بكريل ٤

ً  يحتوي واحد طرد في المش���عّة المحتويات وتقيّد -٤١٤ ً  جس���ما ً  ملوثا  يتم ال بحيث س���طحيا
 واحد طرد في ا�ش������عاعي النش������اط يقيّد كما ،٥١٧ الفقرة في المحدد معدل الجرعة تجاوز
 الفقرة في عليها المنص����وص نقل وس����يلة في ا�ش����عاعي النش����اط حدود تجاوز يتم ال بحيث
٥٢٢. 

  المادة المشعـّة ذات الشكل الخاص

ة مواد تصنيف يجوز ال -٤١٥ ة مواد أنها على مشعـ��������ّ  إذا إال خاص شكل ذات مشعـ��������ّ
  .٨٠٢ والفقرة ٦٠٤ إلى ٦٠٢ الفقرات في عليها المنصوص المتطلبات استوفت
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  المادة المشعـّة الضعيفة التشتـّت

ة مواد تصنيف يجوز ال -٤١٦ ة مواد أنها على مشعـ�������ّ ت ضعيفة مشعـ�������ّ  إذا إال التشتـ�������ّ
 المنص����وص المتطلبات مراعاة مع ،٦٠٥ الفقرة في عليها المنص����وص المتطلبات اس����توفت

  .٨٠٢و ٦٦٥ الفقرتيـْن في عليها

 االنشطارية المواد

ف -٤١٧ صنـ��������ّ  تحت انشطارية مواد على تحتوي التي الطرودو االنشطارية المواد تـ��������ُ
دخل ً  FISSILE انش���طارية باعتبارها الص���لة ذي المـ����������ُ  مس���تثناة تكن لم ما ،١ للجدول وفقا

ً  نقلها وكان الفقرة هذه من) و( إلى) أ( الفرعية البنود أحكام أحد بموجب  لمتطلبات خاض������عا
 تفي والتي طرود في الموجودة المواد على إال تنطبق ال ا�حك����ام وجميع. ٥٧٠ الفقرة

 .معبّأة غير بمواد المعني الحكم في التحديد وجه على يُسَمح لم ما ٦٣٦ الفقرة بمتطلبات

ثرى   (أ) حس����ب الكتلة، وال يزيد  %١بحد أقص����ى  ٢٣٥-يورانيومكاليورانيوم المـ����������ُ
-من كتلة اليورانيوم %١على  ٢٣٣-محتواه اإلجمالي من البلوتونيوم واليورانيوم

وّزعة على نحو متجانس أساساً االنشطارية  النويدات، شريطة أن تكون ٢٣٥ مـ�������ُ
 موجوداً في ص�������ورة ٢٣٥-وفض��������ً عن ذلك، إذا كان اليورانيوم في كل المادة.

  .يـُنظـّم في شكل شبكيال فهو معدن، أو أكسيد، أو كربيد، 
ثراة اليورانيل نترات من السائلة المحاليل  )ب(  %٢ أقصى بحد ٢٣٥-باليورانيوم المـ�������ُ

 على ٢٣٣-واليورانيوم البلوتونيوم من محتواها إجمالي يزيد وال الكتلة، حس��������ب
 اليورانيوم إلى للنتروجين الذرية النس�������بة تقلّ  وال اليورانيوم، كتلة من %٠٫٠٠٢

 .أدنى كحد ٢ عن (N/U) فيها
 كتلة حس�������ب أقص�������ى كحد %٥ باليورانيوم إثرائه نس�������بة تبلغ الذي اليورانيوم  )ج(

 :التالية بالشروط ،٢٣٥-اليورانيوم
  .الواحد الطردفي  ٢٣٥-غرام من اليورانيوم ٣٫٥أال يوجد أكثر من   ‘١’  
لة ١اإلجمالي  ٢٣٣-أال يتجاوز محتوى البلوتونيوم واليورانيوم  ‘٢’   ٪ من كت

  .الواحد للطرد ٢٣٥-اليورانيوم
المنص����وص عليه في البند (ج) من  الش����حنةلحد الطرد أن يخض����ع نقل   ‘٣’  

  .٥٧٠الفقرة 
 الواحد، للطرد غرام ٢٫٠ اإلجمالية كتلتها تتجاوز ال التي االنش�������طارية النويدات  )د(

 الفقرة من) د( البند في عليه المنصوص الشحنة لحد الطرد نقل يخضع أن شريطة
٥٧٠. 

غراماً س�وا� كانت معبّأة  ٤٥التي ال تتجاوز كتلتها اإلجمالية النويدات االنش�طارية   (هـ)
  .٥٧٠البند (هـ) من الفقرة  بمتطلباتأو غير معبّأة، رهناً 
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 ٦٠٦، والفقرتين ٥٧٠التي تفي بمتطلبات البند (ب) من الفقرة  المواد االنش���طارية  (و)
  .٨٠٢و

 مواص���فات مع انش���طارية مواد تتض���من التي الطرود محتويات تتوافق أن يراعى  -٤١٨
 .االعتماد شهادة في أو الالئحة هذه في مباشرةً  إما المحّددة الطرد تصميم

  سادس فلوريد اليورانيوم

 :وحدها التالية المتحدة األمم أرقام أحد إلى اليورانيوم فلوريد سادس يـُنسب -٤١٩

 اليورانيوم، فلوريد س�����ادس مش�����عة، مادة المعنون ،UN 2977 المتحدة األمم رقم  )أ(
  ؛انشطارية مواد

ة، مادة المعنون ،UN 2978 المتحدة األمم رقم  )ب(  اليورانيوم، فلوريد سادس مشع���������ّ
 مستثناة؛-انشطارية مواد أو انشطارية غير مواد

 طرد مشعة، مادة اليورانيوم، فلوريد سادس المعنون ،UN 3507 المتحدة األمم رقم  )ج(
 مواد أو انش��طارية غير مواد الواحد، الطرد في كيلوغرام ٠٫١ من أقل – مس��تثنى

  .مستثناة – انشطارية

 مع اليورانيوم فلوريد س�����ادس تتض�����من التي الطرود محتويات تتوافق أن ويراعى -٤٢٠
 :التالية المتطلبات

 .الطرد تصميم التي يسمح بها الكتلة عن اليورانيوم فلوريد سادس كتلة تختلف أال )أ(
 درجة في انخفاض إلى تؤدي قيمة عن اليورانيوم فلوريد س��������ادس كتلة تزيد أال )ب(

 المحطات نظمفي  المحددة الدرجة من %٥ عن تقل بنسبة للطرد القصوى الحرارة
 .الطرد فيها يُستخَدم قد التي

 الداخلي الض����غط يكون وأال ص����لب ش����كل في اليورانيوم فلوريد س����ادس يكون أن )ج(
 .للنقل تقديمه لدى الجوي الضغط من أعلى

  
 الطرود تصنيف

 المقّررة الص������لة ذات الحدود ما طرد في المش������عة المواد كمية تتجاوز أال يراعى -٤٢١
 .أدناه محّددة هي حسبما الطرد لنوع

  مستثناة طرود أنها على الطرود تصنيف

 :التالية الشروط أحد استوفى إذا مستثنى طرد أنه على الطرد تصنيف يجوز -٤٢٢
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ً  طرداً  يكون أن  )أ(   ؛مشعـّة مواد على احتوى أن سبق فارغا
 ؛٤ الجدول في المحددة النشاط حدود تتجاوز ال سلع أو أدوات على يحتوي أن  )ب(
 ثوريوم أو ،مستنفد يورانيوم أو طبيعي، يورانيوم من مصنـّعة سلع على يحتوي أن  )ج(

 طبيعي؛
 ؛٤ الجدول في المحددة النشاط حدود تتجاوز ال مشعـّة مواد على يحتوي أن  )د(

كيلوغرام من سادس فلوريد اليورانيوم بما ال يتجاوز  ٠٫١أن يحتوي على أقل من   (هـ)
  .٤الجدول من  ٤حدود النشاط المحددة في العمود 

 المـُستثناة الطرود في اإلشعاعي النشاط حدود -٤ الجدول

 للمحتويات المادية الحالة
 المواد السلعة أو األداة

 )أ(الطرد حدود )أ(الطرد حدود )أ(الصنف حدود
    صلبة مواد
 1A2 –10 1A 1A3 –10 خاص شكل     
 2A2 –10 2A 2A3 –10 أخرى أشكال     

 2A3 –10 2A1 –10 2A4 –10 سوائل
    غازات

 2A2 –2 × 10 2A1 –2 × 10 2A2 –2 × 10 التريتيوم     
 1A3 –10 1A2 –10 1A3 –10 خاص شكل     
 2A3 –10 2A2 –10 2A3 –10 أخرى أشكال     

 .المشعّة النويدات بخالئط يتعلق فيما ٤٠٧ إلى ٤٠٥ الفقرات انظر  )أ(

ف أن ويجوز -٤٢٣ صنـ�����ّ عة سلعة أي أو أداة في مطّوقة مشعة مادة تـ�����ُ  أو أخرى مصنـ�����ّ
 طرد مش�������ع�� مادة المعنون UN 2911 المتحدة األمم رقم تحت مكوناتها، من كجزء داخلة

 : يلي ما شريطة ،سلع أو أدوات – مستثنى

 الخارجي الس��ط� على نقطة أي من س��م ١٠ مس��افة على معدل الجرعة يتجاوز أال  )أ(
 .ساعة/سيفرت ملي ٠٫١ معبّأة غير سلعة أو أداة ألي

 س������طحها على ”RADIOACTIVE“ "مش������ع" عالمة س������لعة أو أداة كل تحمل أن  )ب(
 : يلي ما باستثناء الخارجي،

 .عالمات تتطلّب ال المشع الوميض ذات األجهزة أو الساعات  ‘١’ 
ِمدت التي االستهالكية المنتجات  ‘٢’  ً  اعتـ�������ُ ً  رقابيا  الفقرة من) هـ�������( للبند وفقا

 ش��حنة يخص فيما النش��اط حدود حدة، على منها كلٌ  تتجاوز، ال أو ١٠٧
ب ال) ٥ العمود( ٢ الج���دول في الواردة المعف���اة الش�������حن���ات من  تتطل���ّ

 عالمة يحمل طرد في منقولة المنتجات هذه تكون أن ش������ريطة عالمات،
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 فيه يكون نحو على الداخلي س����طحه على ”RADIOACTIVE“" مش����ع"
ً  مشعة مواد بوجود إنذار أي  .الطرد بفتح القيام فور مرئيا

 عالمة تحمل أن يتعذّر بحيث جداً  الص�����يرة األخرى الس����لع أو األدوات  ‘٣’  
 تكون أن ش�������ريطة عالمات، تتطّلب ال ”RADIOACTIVE“" مش�������ع"

 س���طحه على ”RADIOACTIVE“" مش���ع" عالمة يحمل طرد في منقولة
 بفتح القيام فور مش�������عة مواد بوجود تحذير فيه يُرى نحو على الداخلي
  .الطرد

ً  مطّوقة الفعالة المادة تكون أن )ج(  التي األجهزة تعتبر وال( فعالة غير بمكونات تماما
 .)مصنّعة سلعة أو أداة المشعة المادة احتواء هي واحدة وظيفة تؤدي

ـُستوفى أن )د( ـْن في المقّررة الحدود ت  صنف لكل بالنسبة ٤ الجدول من ٣و ٢ العمودي
 .التوالي على ،طرد ولكل مفرد

راعى بالبريد، النقل حالة في )هـ(  طرد كل في اإلشعاعي النشاط إجمالي يتجاوز أالّ  يـ�����ُ
رَ  مس����تثنى  من ٣ العمود في عليها المنص����و� الص����لة ذات المقّررة الحدود ُعش����ْ
  .٤ الجدول

ينطبق واحد من األحكام المنص���و� ، مواد انش���طاريةيحتوي على  الطردإذا كان   (و)
 .٤١٧في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و) من الفقرة  عليها

ـّنف أن ويجوز -٤٢٤ ـُص  ،٤٢٣ الفقرة في محدد هو عما تختلف أشكال ذات مشعة مادة ت
 األمم رقم تحت ،٤ الجدول من ٤ العمود في المقّررة الحدود اإلش��عاعي نش��اطها يتجاوز وال

ة، مادة المعنون UN 2910 المتحدة  شريطة ،المادة من محدودة كمية – مستثنى طرد مشع����ّ
 :يلي ما

 .الروتينية النقل ظروف في المشعة بمحتوياته الطرد يحتفظ أن  )أ(
 :على إما ”RADIOACTIVE“ مشع عالمة الطرد يحمل أن  )ب(

رى فيه تحذير بوجود   ‘١’   عند فتح مادة مشعة أحد األسطح الداخلية بحيث يـ����ُ
  ؛الطرد

، حيثما يتعذّر عملياً و��������ع عالمة على الطردأو الجزء الخارجي من   ‘٢’  
  سطح داخلي.

راعى بالبريد، النقل حالة في  )ج(  طرد كل في اإلشعاعي النشاط إجمالي يتجاوز أالّ  يـ�����ُ
رَ  مس����تثنى  من ٤ العمود في عليها المنص����و� الص����لة ذات المقّررة الحدود ُعش����ْ
  .٤ الجدول

واحد من األحكام المنص���و� ، ينطبق مواد انش���طاريةيحتوي على  الطردإذا كان   (د)
  .٤١٧عليها في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و) من الفقرة 

نة الحدود يتجاوز ال الذي اليورانيوم فلوريد س��������اد� تص�������نيف ويمكن  -٤٢٥  في المعيّ
 ��وري��د س���������اد� المعنون UN 3507 المتح��دة األمم رقم تح��ت ٤ الج��دول من ٤  العمود
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 مواد الواحد، الطرد في كيلوغرام ٠٫١ من أقل – مس�����تثنى طرد ،مش�����عة مادة ،اليورانيوم
  :يلي ما شريطة مستثناة، – انشطارية مواد أو انشطارية غير

  كيلوغرام. ٠٫١أن تكون كتلة سادس فلوريد اليورانيوم في الطرد أقل من   (أ)
 ).ب(٤٢٤و) أ(٤٢٤ والفقرتين ٤٢٠ الفقرة شروط تُستوفى أن  )ب(

 الثوريوم من أو ،المس��تنفد اليورانيوم أو ،الطبيعي اليورانيوم من المص��نّعة والس��لع  -٤٢٦
 غير طبيعي يورانيوم هي فيها الموجودة الوحيدة المش��عة المادة تكون التي والس��لع الطبيعي،

ع ع غير مستنفد يورانيوم أو مشعـ��ّ ع، غير طبيعي ثوريوم أو مشعـ��ّ ف أن يجوز مشعـ��ّ صنـ��ّ  تـ��ُ
 من مص��نّعة س��لع – مس��تثنى طرد مش��عة، مادة المعنون UN 2909 المتحدة األمم رقم تحت

 الس��ط� يكون أن ش��ريطة الطبيعي، الثوريوم أو المس��تنفد اليورانيوم أو الطبيعي اليورانيوم
ً  الثوريوم أو لليورانيوم الخارجي  مادة أية من أو المعدن من مص�������نوع خامل بغالف محاطا

  .أخرى قوية

 الفارغة األغلفة لنقل إضافية وضوابط متطلبات

 تحت ،مشعة مادة على قبل من يحتوي كان الذي الفارغ، الغالف يصنَّف أن يجوز -٤٢٧
ـّة، مادة المعنون UN 2908 المتحدة األمم رقم  ما شريطة ،فارغ غالف – مستثنى طرد مشع
 :يلي

ً  يكون أن )أ(  .اإلغالق محكم يكون وأن جيدة بصورة عليه محافَظا
 بغالف مغطى بنيته في يدخل ثوريوم أو يورانيوم ألي الخارجي الس����ط� يكون أن )ب(

 .أخرى قوية مادة أي من أو المعدن من مصنوع خامل
 المحددة المس���تويات ض���عف ١٠٠ الداخلي الثابت غير التلوث مس���توى يتجاوز أال )ج(

  .٥٠٨ الفقرة في
ً  عليه موضوعة كانت بطاقات أي تُطَمس أن )د(    .٥٣٨ للفقرة طبقا

ينطب� واح��د من األحك��ام ، مواد انش�������ط��اري��ةق��د احتوى على  الغالفإذا ك��ان   (هـ)
أو واحد من  ٤١٧المنص�������وص عليها في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و) من الفقرة 

 .٢٢٢األحكام المستبعدة في الفقرة 

 A النوع من أنها على الطرود تصنيف

ة مادة على تحتوي التي الطرود تصنيف يجوز -٤٢٨  A النوع من طرود أنها على مشعـ���ّ
 . ٤٣٠و ٤٢٩ الفقرتيـْن في عليها المنصوص الشروط تستوفي أن شريطة

راعى -٤٢٩  أّيٍ  عن عما تزيد إشعاعية أنشطة على (A) النوع من الطرود تحتوي أالّ  ويـ��ُ
 :يلي مما
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 ؛الخاصة األشكال ذات المشعـّة للمواد بالنسبة - 1A القيمة  )أ(  
 .األخرى المشعّة المواد لجميع بالنسبة - 2A القيمة  )ب(  

 اإلش������عاعية وأنش������طتها هوياتها المعروفة المش������عّة النويدات بخالئط يتعلق وفيما -٤٣٠
 :A النوع من طرد في المشعة المحتويات على التالي الشرط ينطبق الخاصة،

  

 حيث

B(i)  المشعّة للنويدة اإلشعاعي النشاط هو i ؛خاص شكل ذات مشعة مادة باعتبارها 
(i)1A  1 قيمة هيA المشعة النويدة في i؛  

C(j)  المش���عّة للنويدة اإلش���عاعي النش���اط هو j ش���كل ذات ليس���ت مش���عة مادة باعتبارها 
 ؛خاص

(j)2A 2 قيمة هيA المشعة النويدة في j. 

 C النوع أو ،B(M) النوع أو ،B(U) النوع من أنها على الطرود تصنيف

ف -٤٣١ صنـ�����ّ ً  C النوعو B(M) النوعو B(U) النوع من الطرود تـ�����ُ  االعتماد لشهادة وفقا
  .التصميم منشأ بلد في المختصة السلطة عن الصادرةو الطرد بتصميم الخاصة

 C النوع أو B (M) النوع أو B(U) النوع من الطرود محتويات تكون أن ويراعى -٤٣٢
  .االعتماد شهادة في المحدد النحو على

 جواً، نقلهما حالة في ،B(M) والنوع B(U) النوع من الطرود تس���توفي أن ويراعى  -٤٣٣
 :يلي عما تزيد إشعاعية أنشطة على تحتوي وأالّ  ،٤٣٢ الفقرة في الواردة المتطلبات

 – االعتماد ش�������هادة في المحدد النحو على الطرد تص�������ميم في بها المأذون الكمية  )أ(
 ؛التشتت الضعيفة المشعـّة للمواد بالنسبة

 ؛الخاصة األشكال ذات المشعـّة للمواد بالنسبة – أقل أيهما ،2A510 أو 1A3000  )ب(
  .األخرى المشعـّة المواد لجميع بالنسبة – 2A3000  )ج(

 
 الخاص الترتيب

ـّف -٤٣٤ ـُصن ـّة المواد ت ـُعتزم عندما خاص ترتيب بموجب منقولة أنها على المشع  نقلها ي
 ً .٣١٠ للفقرة وفقا
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 وضوابطه النقل متطلبات

 
 األول الشحن قبل المتطلبات

ة مواد لنقل األولى للمرة غالف أي استخدام قبل  -٥٠١  تم قد أنه من التأّكد يلزم ،مشع���������ّ
ً  تص���نيعه  هذه من الص���لة ذات لألحكام االمتثال لض���مان المحّددة التص���ميم لمواص���فات طبقا
ً  وتستوفى .سارية اعتماد شهادة وأية الالئحة   :منطبقة كانت ما إذا التالية، المتطلبات أيضا

ً  االحتواء نظام ضغط كان إذا  )أ(  ،)حجم( kPa باسكال كيلو ٣٥ يتجاوز لتصميمه وفقا
 فيما المعتمدة التص�������ميم لمتطلبات غالف كل احتواء نظام مطابقة من التأكد يتم

 .الضغط هذا ظل في سالمته على المحافظة على النظام هذا بقدرة يتعلق
 كل وفي C أو B(M) أو B(U) األنواع من كطرد لالس�������تخدام معدّ  غالف كل في  )ب(

 واحتوائه، تدريعه فعالية أن من التأكد يتم ،انشطارية مواد على ليحتوي معدّ  غالف
 نظام وفعالية ذلك، األمر اقتض�������ى كلما – الحرارة بنقل المتعلقة وخص�������ائص�������ه

 .له المحددة أو المعتمد التصميم على المنطبقة الحدود في كلها ،االحتواء
 س�����مات فعالية أن من التأكد يتم ،انش�����طارية مواد على ليحتوي معدّ  غالف كل في  )ج(

 له، المحّددة أو التص�������ميم على للتطبيق القابلة الحدود ض�������من تقع الحرجية أمان
 امتثاالً  التحديد، وجه على نيوترونية سموم إدراج يتم حيث الخصوص وجه وعلى

 الس��موم هذه وجود من للتأكد فحوص��ات تجرى ،٦٧٣ الفقرة في الواردة للمتطلبات
 .وتوزيعها النيوترونية

 
  المتطلبات قبل كل عملية شحن

ال يحتوي على أّيٍ مما  الطردالتأكد من أن  يتم، طردألي  ش�������حنقبل كل عملية   -٥٠٢
  يلي:

  الطرد؛ لتصميم المحّددة تلك عن تختلف مشعة نويدات  )أ(
 المحّددة تلك عن مختلفة كيميائية أو فيزيائية حالة في أو ش�������كل في محتويات أو  )ب(

 .الطرد لتصميم

 في المحددة المتطلبات جميع اس��تيفاء من التأكد يتم ،طرد ألي ش��حن عملية كل قبل  -٥٠٣
سارية االعتماد شهادات وفي الالئحة بهذه الصلة ذات األحكام ً  وتُستوفى .ال  المتطلبات أيضا
 :منطبقة كانت ما إذا التالية،
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 ،٦٠٨ الفقرة في الواردة بالمتطلبات تفي ال التي الرفع ملحقات إزالة من التأكد يتم  )أ(
طال أو قدرة إب ها على ال خدام ها، تتم لم إن الطرد رفع في اس�������ت ً  إزالت قا  للفقرة وف

٦٠٩. 
 أوض��������اع بلوغ يتم حتى Cو B(M)و B(U) األنواع من طرد كل على التحفظ يتم  )ب(

 بالحرارة المتعلقة للمتطلبات االمتثال إلظهار الكفاية فيه بما وثيقة بدرجة التوازن
 .واحد جانب من بموافقة المتطلبات هذه من اإلعفاء يحظ لم ما والضغط،

بة  )ج( تأكد يتم ،Cو B(M)و B(U) األنواع من طرد لكل بالنس�������  الفحص طريق عن ال
مامات الس��������دادات جميع إغالق من المالئمة االختبارات أو/و  والفتحات والص�������

ً  المش����عة المحتويات خاللها من تتس����رب قد التي االحتواء نظام في األخرى  إغالقا
 الدالئل أجله من أقيمت الذي النحو على مناس�����باً، ذلك كان كلما – وختمها محكماً،

  .٦٧١و ٦٥٩ الفقرتين في الواردة للمتطلبات االمتثال على
) ب( البند في المحدد القياس يُجرى انش��طارية مواد على المحتوية للطرود بالنس��بة  )د(

جرى التي واالختبارات ٦٧٧ الفقرة من  النحو على طرد كل إغالق من للتثبت تـ������ُ
  .٦٨٠ الفقرة في عليه المنصوص

بالنسبة للطرود التي يُراد استخدامها في الشحن بعد خزنها، يتم التأكُّد من أنَّ جميع   (هـ)
قد تم االحتفاظ بها خالل الخزن بطريقة تكفل  والمحتويات المشعة التغليفمكونات 

 شهادات وفي الالئحة بهذه الصلة ذات األحكام في المحددة المتطلباتاستيفاء جميع 
 .السارية االعتماد

 
 األخرى البضائع نقل

 الس��تخدام الالزمة األص��ناف بخالف أص��ناف أي على طرد أي يحتوي أال يراعى  -٥٠٤
 ظروف في ،الطرد أمان من الطردو األص������ناف هذه بين التفاعل يقللوال  .المش������عة المواد
 .التصميم على المنطبقة النقل

 الص�هاري�،و للس�وائب الوس�يطة والحاويات البض�ائع حاويات تس�تخدم أالّ  ويراعى  -٥٠٥
 خزن في مش�����عة مواد نقل في المس�����تخدمة األخرى المجّمعة والعبوات األغلفة عن فض�����الً 
 وغاما بيتا لمبتعثات ٢سم/بكريل ٠٫٤ مستوى تحت تطهيرها يتم لم ما نقلها أو أخرى بضائع

 .األخرى ألفا مبتعثات لجميع ٢سم/بكريل ٠٫٠٤و ،السمية المنخفضة ألفا مبتعثاتو

 نقل لالئحة امتثاالً  النقل أثناء األخرى الخطرة البض�����ائع عن الش�����حنات وتفص�����ل  -٥٠٦
 ،داخلها أو عبرها المواد س�����تُنقَل التي البلدان من بلد كل في الص�����لة ذات الخطرة البض�����ائع

 كان كلما الالئحة هذه إلى باإلض����افة العليمة النقل منظمات تض����عها التي اللوائح وبمقتض����ى
ً  ذلك  .منطبقا
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 للمحتويات األخرى الخطرة الخواص

باإلضافة إلى الخواص المشعّة واالنشطارية، تؤخذ في االعتبار أي خواص خطرة   -٥٠٧
، مثل القدرة االنفجارية وقابلية االش��تعال وتلقائية االش��تعال والس��مية الطردأخرى لمحتويات 

ها، وخزنها الكيميائية والت�كل، خالل تعبئتها، ووض�������ع البطاقات والعالمات واللوحات علي
ونقلها، حتى تكون ممتثلة لالئحة نقل البض������ائع الخطرة ذات الص������لة في كل بلد من البلدان 

، وللوائح التي تض���عها منظمات النقل العليمة باإلض���افة عبرها أو داخلهاس���تُنقَل المواد  التي
  إلى هذه الالئحة كلما كان ذلك منطبقاً.

  
  تسّرب فيها يحدث التي والطرود بالتلّوث تتعلق وضوابط متطلبات

 مس����توى أدنى إلى طرد ألي الخارجية األس����طح على الثابت غير التلوث تقليل يتم  -٥٠٨
  :الروتينية النقل ظروف في التالية الحدود يتجاوز أال ويراعى عملياً، بلوغه يمكن

 ؛السمية المنخفضة ألفا مبتعثاتو وغاما بيتا لمبتعثات ٢سم/بكريل ٤  )أ(
 .األخرى ألفا مبتعثات لجميع ٢سم/بكريل ٠٫٤  )ب(

 أي من ٢س��م ٣٠٠ تبلغ مس��احة أي على متناس��بة بص��ورة تقس��يمها عند الحدود هذه وتس��ري
 .السطح من جزء

 مس������توى يتجاوز أال يراعى ،٥١٤ الفقرة في عليه منص������وص هو ما وباس������تثناء  -٥٠٩
 البض����ائع وحاويات المجمعة للعبوات  والداخلية الخارجية األس����طح على الثابت غير التلوث

على األس�������طح  المتطلَّبوال ينطبق هذا  .٥٠٨ الفقرة في المذكورة الحدود النقل ووس�������ائل
  كأغلفة، سواء كانت محّملة أم فارغة.المستخدمة  البضائع ياتلحاوالداخلية 

 الطرد أن في اش��تبه ما إذا أو تس��رب، أو بتلف أص��يب ما طرداً  أن اتض��ح ما وإذا  -٥١٠
سرع مؤهَّل، شخص ويتولى الطرد معاينة تُحَظر تلف، أو بتسرب أصيب ربما  يمكن، ما بأ

قدير مل .لذلك نتيجة الطرد في ومعدل الجرعة التلوث مدى ت  ،الطرد التقييم نطاق ويش�������
لةو قل وس�������ي ناطق ،الن يل وم تاخمة، والتفريغ التحم  في المنقولة األخرى المواد وجميع الم

 الناس لوقاية االقتض��اء، عند إض��افية، خطوات وتُتَّخذ .ذلك األمر اقتض��ى ما إذا النقل وس��يلة
ً  والبيئة، والممتلكات  التغلب بغية الص���لة، ذات المختص���ة الس���لطة تض���عها التي لألحكام وفقا

 .األدنى الحد إلى وتقليلها التلف أو التسرب هذا عواقب على

 تتجاوز بكميات المش������عة المحتويات تس������ّرب التي أو التالفة الطرود إبعاد ويجوز  -٥١١
 ل�ش����راف، يخض����ع مقبول مؤقت موقع إلى العادية النقل ظروف في بها المس����مو� الحدود
 .تلوثها وإزالة أخرى مرة تكييفها أو إصالحها يتم حتى إرسالها يجوز ال ولكن
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 في منتظمة بص���ورة تس���تخدم التي والمعدات النقل لوس���يلة دورية فحوص وتجرى  -٥١٢
ً  الفحوص هذه تواتر ويكون .التلوث مس����توى تحديد بغرض المش����عة المواد نقل  مع متناس����با

 .المشعة المواد نقل ومدى التلوث احتمال

 أس��ر� في مؤهَّل، ش��خص يقوم ،٥١٤ الفقرة في عليه منص��وص هو ما وباس��تثناء  -٥١٣
 الحدود فوق بالتلّوث يص��اب منها جزء أي أو معدات أو نقل وس��يلة أي بتطهير ممكن، وقت

 ٥ يتجاوز معدل جرعة فيها يظهر أو ،المش�������عة المواد نقل أثناء ٥٠٨ الفقرة في المذكورة
 الش��روط اس��توفِيت إذا إال اس��تخدامها بإعادة يُس��مح وال الس��طح، على س��اعة/ميكروس��يفرت

  :التالية

 ؛٥٠٨ الفقرة في المذكورة الحدود الثابت غير التلّوث يتجاوز أال  )أ(
 التلوث إزالة بعد األس���طح على الثابت التلوث عن الناجم معدل الجرعة يتجاوز أال  )ب(

 .السطح على ساعة/ميكروسيفرت ٥

ستثنى  -٥١٤ خصصة نقل وسيلة أو بضائع، حاوية أي وت��������ُ  غير المشعة المواد لنقل م��������ُ
 فيما ٥١٣و ٥٠٩ الفقرتين في الواردة المتطلبات من الحص���ري االس���تخدام إطار في المعبّأة
 .غيره دون الحصري االستخدام ذلك نطاق في ظلت وطالما فقط الداخلية بأسطحها يتعلق

 
 المستثناة الطرود لنقل وضوابط متطلبات

إال ل�حكام التالية الواردة في القس�������مين الخامس  الطرود المس�������تثناةال تخض�������ع   -٥١٥
  والسادس دون غيرها:

 والفقرة ؛٥١٣ إلى ٥٠٧ والفقرات ؛٥٠٥ إلى ٥٠٣ الفقرات في المحّددة المتطلبات  )أ(
 ؛٥٤٦ للفقرة االستهاللية والجملة ؛٥٤٥ والفقرة ؛٥٣٣ إلى ٥٣٠ والفقرات ؛٥١٦

 إلى ٥٥٠ والفقرات ؛(م)٥٤٦و )ك(٥٤٦و‘ ٢’و ‘١’(ي)٥٤٦و) أ(٥٤٦ والفقرات
  ؛٥٨٣و ؛٥٨٢ ؛٥٧٠و ؛٥٦٤و ؛٥٦١و ؛٥٥٦و ؛٥٥٥ والفقرات ؛٥٥٣

 ؛٦٢٢ الفقرة في المحددة المستثناة بالطرود المتعلقة المتطلبات  )ب(
  ، في حالة النقل بالبريد.٥٨١و ٥٨٠الواردة في الفقرتين  المتطلبات  (ج)

 الطرود على األخرى األقس����ام في عليها المنص����وص الص����لة ذات األحكام س����ائر وتس����ري
 .المستثناة

 طرد ألي الخارجي الس������طح على نقطة أي في معدل الجرعة يتجاوز أال ويراعى  -٥١٦
 .ساعة/ميكروسيفرت ٥ مستثنى
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 الملّوثة واألجسام الضعيف النوعي النشاط ذات المواد لنقل وضوابط متطلبات
 ً  معبـّأة غير أو صناعية طرود داخل سطحيا

ً  الملّوثة األجسام أو الضعيف النوعي النشاط ذات المواد كمية تقيَّد  -٥١٧  طرد في سطحيا
 أيها أجسام، مجموعة أو جسم أو IP-3 النوع من أو IP-2 النوع من أو IP-1 النوع من واحد

 أو الجس�������م أو المادة من م٣ مس�������افة على ةالخارجي معدل الجرعة يتجاوز ال بحيث مالئم،
 .ساعة/سيفرت ملي ١٠ المدرعة غير األجسام مجموعة

األجس���ام الملّوثة س���طحياً والمواد ذات النش���اط النوعي الض���عيف ويراعى أن تفي   -٥١٨
عتبر بمثابة  ، غير مس��تثناة بموجب مواد انش��طاريةأو تحتوي على مواد انش��طاري التي تـ���������ُ

   .٥٦٩و ٥٦٨المنطبقة الواردة في الفقرتين  بالمتطلبات، ٤١٧الفقرة 

ً  الملّوثة واألجس����ام الض����عيف النوعي النش����اط ذات المواد حالة وفي  -٥١٩  التي س����طحيا
 المتطلبات تُس��توفى أن يراعى ،انش��طارية مواد على تحتوي أو انش��طارية مواد بمثابة تُعتبَر

 .٦٧٣ الفقرة في الواردة المنطبقة

ل أن ويجوز  -٥٢٠ نقـ�����َ ً  الملّوثة األجسامو الضعيف النوعي النشاط ذات المواد تـ�����ُ  سطحيا
 :التالية الشروط بموجب معبّأة، غير ،SCO-IIIو SCO-Iو LSA-I الفئات في المصنّفة

ل  )أ( نقـ����َ  نويدات على إال تحتوي ال التي الخامات بخالف المعبّأة غير المواد جميع تـ����ُ
 أي يحدث أو النقل وس��يلة من المش��عة المحتويات تتس��رب ال بحيث طبيعية مش��عة
 .الروتينية النقل ظروف في للتدريع فقدان

 ملّوثة أجسام نقل على اقتصرت إذا إال ،الحصري لالستخدام نقل وسيلة كل تخضع  )ب(
 ً  أو يمكن التي األس��طح على التلوث فيها يتجاوز ال SCO-I األولى الفئة من س��طحيا

 .٢١٤ الفقرة في المحدد المنطبق المستوى أضعاف ١٠ معاينتها يمكن ال التي
ً  الملّوثة األجس����ام حالة في  )ج(  وجود في يُش����تبَه حيث SCO-I األولى الفئة من س����طحيا

 في المحددة القيم يتجاوز بقدر معاينتها يمكن ال التي األسطح على ثابت غير تلّوث
ذ ،‘١’)أ(٤١٣ الفقرة خـ����َ تـ����َّ  وسيلة إلى المشعة المادة انبعاث بمنع الكفيلة التدابير تـ����ُ
   .النقل

المعبّأة بالمتطلبات الواردة في البند (هـ��������) المواد االنش��طارية غير  يراعى أن تفي  (د)
  .٤١٧من الفقرة 

ً  الملّوثة األجسام حالةفي   (هـ)   .SCO-IIIالثالثة  الفئة من سطحيا
النقل البري أو عن طريق  االس�������تخدام الحص�������رييكون النقل في إطار   ‘١’  

  ؛السكك الحديدية أو المياه الداخلية أو البحر
  ال يُسمح بالتراص؛  ‘٢’  
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، بما في ذلك الوقاية من ا�ش���عاعات، بالش���حنجميع األنش���طة المرتبطة   ‘٣’  
أو ������وابط إدارية أو  خاص�����ة وقائية تدابيروالتص�����دي للطوار�، وأي 

تش���غيلية خاص���ة ينبغي تنفيذها خالل النقل هي أنش���طة يرد وص���ف�ا في 
خطة النقل. وتبيِّن خطة النقل أنَّ المس�������توى ا�جمالي ل�مان في النقل 

 المتطلبات استوفيتلى األقل المستوى الذي قد يكون مكفوالً لو يساوي ع
، ٧٢٤المحدد في الفقرة  ة االختبارفي حالفقط ( ٦٤٨الواردة في الفقرة 

   ؛)٧٢١و ٧٢٠ الختبارات المحددة في الفقرتينا والذي سبقته
 من طردالفي ح����ال����ة  ٦٢٤الواردة في الفقرة  المتطلب����اتتُس�������توفى   ‘٤’  

 ٧٢٢، باس��تثنا� أنَّ أقص��ى التلف المش��ار إليه في الفقرة  Type IP-2النوع
 المتطلباتيمكن تحديده اس���تناداً إلى األحكام الواردة في خطة النقل، وأنَّ 

  ؛ال تنطبق ٧٢٣الواردة في الفقرة 
ن الجسم وأي تدريع   ‘٥’     ؛٦٠٧وفقاً للفقرة  النقل سيلةلويؤمَّ
  .متعددة األطرافموافقة رهناً بالحصول على  الشحنيكون   ‘٦’  

ً و المواد ذات النش��اط النوعي ال���عيفوتعبّأ   -٥٢١ ، باس��تثنا� ما األجس��ام الملّوثة س��طحيا
  .٥، وفقاً للجدول ٥٢٠عليه خالفاً لذلك في الفقرة  منصوصهو 

 في مقص��ورة في أو واحد مخزن في ا�ش��عاعي النش��اط مجمل يتجاوز أالّ  ويراعى  -٥٢٢
 نشاط ذات مواد نقل في تُستخَدم أخرى، نقل وسيلة في أو الداخلية، المياه في مالحي زورق
ً  ملّوثة أجس��ام أو ���عيف نوعي  الثالثو الثانيو األول النوع من ص��ناعية طرود في س��طحيا

ً  الملّوثة األجس�ام حالةفي و .٦ الجدول في المو��حة الحدود معبّأة، غير أو  الفئة من س�طحيا
ن خطة النقل  ٦الحدود الواردة في الجدول ، يجوز تجاوز SCO-IIIالثالثة  ش��ريطة أن تت���مَّ

تدابير وقائية ينبغي تنفيذها خالل النقل للحص����ول على مس����توى إجمالي من األمان يس����اوي 
 على األقل المستوى الذي قد يكون مكفوالً لو ُطبِّقت الحدود.
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صناعي الطرد متطلبات -٥ الجدول شاط ذات المواد لنقل ال  الملّوثة واألجسام LSA الضعيف النوعي الن
 ً  SCO-IIالثانية الفئة و SCO-Iاألولى  من الفئة سطحيا

 المشعة المحتويات الصناعي الطرد نوع
   االستخدام الحصري  لالستخدام الحصري يخضع ال
 النوعي النش������اط ذات المواد  

ئةال من الض�������عيف  األولى ف
LSA-I 

 األول النوع من صناعي طرد
 الثاني النوع من صناعي طرد

 األول النوع من صناعي طرد
 األول النوع من صناعي طرد

  (أ)صلب    
 سائل    

 النوعي النش������اط ذات المواد  
ئةال من الض�������عيف ية ف ثان  ال

LSA-II 
 الثاني النوع من صناعي طرد
 الثالث النوع من صناعي طرد

 الثاني النوع من صناعي طرد
 الثاني النوع من صناعي طرد

  صلب    
 وغاز سائل    

 النوعي النش������اط ذات المواد الثاني النوع من صناعي طرد  طرد صناعي من النوع الثالث
ئةال من الض�������عيف ثة ف ثال  ال

LSA-III 
ً  الملّوثة األجس��ام األول النوع من صناعي طرد األول النوع من صناعي طرد  من س��طحيا

  )أ(I-SCO األولى الفئة
ً  الملّوثة األجس��ام الثاني النوع من صناعي طرد الثاني النوع من صناعي طرد  من س��طحيا

 SCO-II الثانية الفئة
 من الض���عيف النوعي النش���اط ذات المواد نقل يجوز ،٥٢٠ الفقرة في المحددة الش���روط بمقتض���ى )أ(

ً  الملّوثة األجسامو LSA-I األولى فئةال  .معبّأة غير SCO-I األولى الفئة من سطحيا
 

الملّوثة واألجسام الضعيف النوعي النشاط ذات المواد نقل وسائل في اإلشعاعي النشاط حدود -٦ الجدول
 ً  معبّأة غير أو صناعية طرود داخل سطحيا

 المادة طبيعة

 بالنسبة اإلشعاعي النشاط حد
 الزوارق بخالف النقل لوسائل

 المائية المجاري في المالحية
 الداخلية

 بالنسبة اإلشعاعي النشاط حد
زورق داخل مقصورة أو لعنبر

 المائية المجاري في مالحي
 الداخلية

 من الضعيف النوعي النشاط ذات المواد
 )LSA-I( األولى الفئة
 من ضعيف نوعي نشاط ذات مواد

  والثالثة الثانية الفئتين
)LSA-II and LSA-III ( 

 لالحتراق قابلة غير صلبة مواد  
 مواد ذات نشاط نوعي ضعيف من

   الثانية والثالثة الفئتين
)LSA-II and LSA-III( 

 وجميع لالحتراق قابلة صلبة مواد  
 والغازات السوائل

ً  ملوثة أجسام  )أ()SCO( سطحيا

 حدود بال
  

 حدود بال
 
  
  

2A100  
  
  
  
 

2A100  

 حدود بال
 

2A100  
 
  
  

2A10  
  
  
  
 

2A10  

ً  ملوثةال جسامباألفيما يتعلق   )أ(   ٥٢٢، انظر الفقرة III-SCO الثالثةمن الفئة  سطحيا
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  النقل مؤشر تحديد

 المواد في أو ،بض���ائع حاوية أو مجمعة عبوة في أو ما طرد في (TI) النقل مؤش���ر  -٥٢٣
ً  الملّوثة األجس��ام أو األولى فئةال من المعبّأة غير الض��عيف النوعي النش��اط ذات  غير س��طحيا

ً  المشتق الرقم هو ،الفئتين األولى والثالثة من المعبّأة  :التالي لإلجراء وفقا

 من م١ مس��افة على الس��اعة في س��يفرت الملي بوحدات معدل الجرعة أقص��ى يحدَّد  (أ)
 ذات المواد أو ،البض����ائع حاوية أو ،المجمعة العبوة أو ،للطرد الخارجية األس����ط�

ً  الملوثة واألجسام األولى فئةال من المعبّأة غير الضعيف النوعي النشاط  من سطحيا
 وفيما .١٠٠ في بض������ربها المحدَّدة القيمة هذه وتُض������اَعف .والثالثة األولى الفئتين
معدل  أقص�������ى أن اعتبار يمكن ومرّكزاتها، والثوريوم اليورانيوم بخامات يتعلق
 النحو على هو للحمولة الخارجي الس��ط� من م١ مس��افة على نقطة أي عند جرعة
 :التالي

زات الخامات في ساعة/سيفرت ملي ٠٫٤  ‘١’    ليورانيومل الطبيعية والمركـ��������ّ
 والثوريوم؛

  للثوريوم؛ الكيميائية المركـّزات في ساعة/سيفرت ملي ٠٫٣  ‘٢’  
زات في ساعة/سيفرت ملي ٠٫٠٢  ‘٣’    بخالف ،لليورانيوم الكيميائية المركـ������ّ

 .اليورانيوم فلوريد سادس
 ،٧ الجدول من المالئم العامل في بضربها) أ( الخطوة في المحّددة القيمة تُضاَعف  )ب(

 النوعي النش������اط ذات الموادو ،البض������ائع حاوياتو ،للص������هاري� بالنس������بة وذلك
ً  الملوثة األجس���امو األولى فئةال من المعبّأة غير الض���عيف  من المعبّأة غير س���طحيا

 .والثالثة األولى الفئتين
ب القيم��ة التي يتم الحص�������ول عليه��ا في الخطوتين (أ) و(ب)  (ج) إلى أقرب رقم  تُقرَّ

على س��بيل المثال)، باس��تثناء أنه يجوز اعتبار القيمة  ١٫٢تص��ب�  ١٫١٣عش��ري (
  .النقل مؤشرقيمة  هو العددي المجموع يكونو فأقل بمثابة صفر ٠٫٠٥البالغة 

 نقل وس���يلة أو ،بض���ائع حاوية أو ،ص���لبة مجمعة عبوة كل في النقل مؤش���ر يحدَّد  -٥٢٤
من  بالش��حنالواردة فيها. وفيما يتعلق  الطرود جميع في النقل مؤش��رات مجموع أنه باعتبار
  .مباشرةً  معدل الجرعة بقياس مؤشر النقل الُمرسليجوز أن يحِدّد  ،واحد ُمرسل

 مجموع باعتباره إالغير الص�������لبة  العبوة المجمعةفي  مؤش�������ر النقلوال يُحدَّد   -ألف٥٢٤
 .العبوة المجمعةضمن  الطرود جميع في النقل مؤشرات
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معام�ت المض�����اعفة في حالة ال�������اري� وحاويات البض�����ائع والمواد �ات النش�����اط النوعي -٧الجدول 
األولى الفئة� واألجس���ام الملوثة س���طحياً غير المعبّأة من LSA-Iالض���عي� غير المعبّأة من الفئة األولى (

SCO-I الفئة الثالثة وSCO-III  
  (أ)حجم الحمولة  ُمعاِمل المضاعفة

    ٢م ١ حجم الحمولة  ١
< ٢م ١  ٢م ٥ حجم الحمولة  ٢
< ٢م ٥  ٢م ٢٠ حجم الحمولة  ٣
< ٢م ٢٠  حجم الحمولة ١٠

  مساحة أكبر مقطع عرضي للحمولة التي يجري قياسها.  (أ)
  

 المجمعة والعبوات البضائع وحاويات للشحنات الحرجية أمان مؤشر تحديد

 مجموع باعتباره بضائع حاوية أو مجمعة عبوة كل في الحرجية أمان مؤشر يـُحدَّد  -٥٢٥
 المجموع تحديد في نفسه اإلجراء ويـُتَبَع .المحتواة الطرود جميع في الحرجية أمان مؤشرات

   .نقل وسيلة أي متن على أو شحنة أي في الحرجية أمان لمؤشرات الكلي

  
 الطرود في ومعدالت الجرعات الحرجية أمان ومؤش�������ر النقل مؤش�������ر حدود

 المجمعة والعبوات

 النقل مؤشر يتجاوز أال يراعى الحصري، لالستخدام الخاضعة الشحنات باستثناء  -٥٢٦
 عبوة أو طرد أي في الحرجية أمان مؤش�������ر يتجاوز وأال ،١٠ مجمعة عبوة أو طرد أي في

 .٥٠ مجمعة

عة العبوات أو الطرود وباستثناء  -٥٢٧ ل التي المجمَّ نقـ����َ  الحصري االستخدام إطار في تـ����ُ
 ٥٧٣ الفقرة من) أ( البند في المحدَّدة الش���روط بمقتض���ى البرية بالطرق أو الحديدية بالس���ك�

 في المحددة الشروط بمقتضى مركب بواسطة خاص ترتيبو حصري استخدام إطار في أو
ً  الجو طريق عن أو ،٥٧٥ الفقرة  أال يراعى ،٥٧٩ الفقرة في عليها المنصوص للشروط وفقا

 ٢ مجمعة عبوة أو لطرد الخارجي السطح على نقطة أي عند معدل الجرعة األقصى يتجاوز
  .ساعة/سيفرت ملي

 طرد في الخارجي الس���طح على نقطة أي عند معدل الجرعة األقص���ى يتجاوز وال  -٥٢٨
 .ساعة/سيفرت ملي ١٠ الحصري لالستخدام خاضعين مجمعة عبوة أو
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 الفئات

 ىــأول ةــفئ ىـــــإل اــإم عــالبضائ اتــوحاوي المجمعة العبواتو الطرود تـُصنَّف  -٥٢٩
)I-WHITE(، ثانيـ��ـ��ة فئـ��ـ��ة أو )II-YELLOW(، ثالثة فئة أو )III-YELLOW ( ً  للشروط وفقا

  :التالية وللمتطلبات ٨ الجدول في المحددة

 البضائع وحاويات المجمعة والعبوات الطرود فئات -٨ الجدول
  الشروط

  نقطة أي عند إشعاع مستوى أقصى النقل مؤشر
 الخارجي السطح على

 الفئة

 (I-WHITE) األولى ساعة/سيفرت ملي ٠٫٠٠٥ على يزيد ال )أ(صفر
   ال ولكن صفر من أكبر
 )أ(١ على يزيد

   ساعة/سيفرت ملي ٠٫٠٠٥ من أكبر
 ساعة/سيفرت ملي ٠٫٥ على يزيد ال ولكن

-II) الثانية
YELLOW) 

   يزيد ال ولكن ١ من أكبر
 ١٠ على

   ساعة/سيفرت ملي ٠٫٥ من أكبر
 ساعة/سيفرت ملي ٢ على يزيد ال ولكن

 (III-Yellow) الثالثة

   ساعة/سيفرت ملي ٢ من أكبر ١٠ من أكبر
 ساعة/سيفرت ملي ١٠ على يزيد ال ولكن

-III) الثالثة
Yellow))ب( 

 تكون أن يجوز ،٠٫٠٥ على يزيد ال قياس������� تم الذي النقل مؤش������ر كان إذا )أ(
ً  صفراً  المذكورة القيمة  .٥٢٣ الفقرة من )ج( للبند وفقا

ً  تُنقَل )ب(   ).١٠ الجدول انظر( البضائع حاويات باستثناء الحصري االستخدام إطار في أيضا

عة أو حاويات البضائعأو الطرود في   (أ) ؤخذ في االعتبار العبوات المجمَّ مؤشر ، يـ�������ُ
وحيثما اس���توفى  عند تحديد الفئة المالئمة. ةالس���طحي معدل الجرعةوش���روط النقل 

 يفي بالشرط المحدد ةالسطحي معدل الجرعةالشرط المحدد لفئة ولكن مؤشر النقل 
عة أو حاوية البضائع أو الطرد يـُصنـَّف  لفئة مختلفة،  في الفئة األعلى.العبوة المجمَّ

 ) هي أدنى فئة. I-WHITEولهذا الغرض، تـُعتبَر الفئة األولى (
ً  النقل مؤشر يـُحدَّد  )ب(  .ألف٥٢٤و ٥٢٤و ٥٢٣ الفقرتين في المبيَّنة لإلجراءات تبعا
ل ساعة،/سيفرت ملي ٢ من أكبر معدل الجرعة السطحية كان إذا  )ج( نقـ����َ  أو الطرد يـ����ُ

عة العبوة  البند في الواردة األحكام وبمقتض��ى الحص��ري االس��تخدام إطار في المجمَّ
  .االقتضاء حسب ،٥٧٩ الفقرة أو ،٥٧٥ الفقرة أو ،٥٧٣ الفقرة من) أ(

 ما) III-YELLOW( الثالثة الفئة في خاص ترتيب بمقتضى المنقول الطرد يـُصنَّف  )د(
ً  يكن لم  .٥٣٠ الفقرة ألحكام خاضعا

منقولة طرود التي تحتوي على  حاوية البضائعأو  العبوة المجمعةتـُصنف  (هـ)
م تكن خاضعة ) ما لIII-YELLOWالثالثـــة (في الفئــة ترتيب خاص بمقتضى 

  . ٥٣٠ألحكام الفقرة 
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 اإلعالن ولوحات والبطاقات العالمات وضع

، رقم األمم المتحدة واالس�����م الرس�����مي عبوة مجمعةأو  طرديحدَّد، فيما يتعلق بكل   -٥٣٠
تقتض�����ي  لطرودوفي جميع حاالت النقل الدولي  ).١الجدول  انظرالمس�����تخدم في الش�����حن (

سلطة المختصةموافقة  شحنأو  التصميمعلى  ال ، وتسري عليها أنواع مختلفة من الموافقة ال
ن أن يكون رقم األمم المتحدة، واالس��م الرس��مي بالش��حنفي مختلف البلدان المعنية  ، يتعيـ���������ّ

المس����تخدم في الش����حن، والتص����نيف، ووض����ع البطاقات، ووض����ع العالمات، وفقاً للش����هادة 
  .التصميمد منشأ الصادرة عن بل

 العالمات وضع

 مع الغالف من الخارجي الجزء في طرد كل على وثابتة واض����حة عالمة توض����ع  -٥٣١
ل هوية تعيين ل أو الُمرس���ِ ً  كليهما أو إليه الُمرس���َ  عالمة مجّمعة عبوة كل على وتوض���ع .معا

ل هوية تعيين مع المجّمعة العبوة من الخارجي الجزء في وثابتة واض��حة ل أو الُمرس��ِ  الُمرس��َ
 العبوة داخ��ل الموجودة الطرود جميع في العالم��ات ه��ذ� تكن لم م��ا مع��اً، كليهم��ا أو إلي��ه

 .بوضوح مرئية المجّمعة

 جانبها وإلى طرد كل من الخارجي الجزء في وثابتة واض�������حة عالمة وتوض�������ع  -٥٣٢
 عالمة توض���ع ذلك، إلى وبا�ض���افة. ٩ الجدول في محّدد هو حس���بما المتحدة األمم عالمات

 وإلى مجمعة عبوة كل على ”OVERPACK“" مجمعة عبوة" عبارة تظهر وثابتة واض������حة
 في العالمات جميع تكن لم ما ،٩ الجدول في محّدد هو حس���بما المتحدة األمم عالمات جانبها

  .بوضوح مرئية المجّمعة العبوة داخل الموجودة الطرود

 المجمعة والعبوات الطرود على المتحدة األمم عالمات وضع -٩ الجدول
 )أ(المتحدة األمم عالمة الصنف

 طرد
 )المستثنى الطرد بخالف(

الرسمي واالسم ،"UN" الحرفان يسبقه المتحدة، األمم رقم
 . الشحن في المستخدم

 مستثنى طرد
 التي الشحنات في الموجودة الطرود بخالف(

ً  نقلها يـُقبل  )بالبريد دوليا

 ".UN" الحرفان يسبقه المتحدة، األمم رقم

 مـُجمـّعة عبوة
 إال تحتوي ال التي المجمعة العبوات بخالف(

 )مستثناة طرود على

 منطبق رقم لكل" UN" الحرفان يسبقه المتحدة، األمم رقم
 االسم ويليه ،المجمعة العبوة في المتحدة األمم أرقام من

 غير الطرود حالة في الشحن في المستخدم الرسمي
  .المستثناة

 طرود على إال تحتوي ال مجمعة عبوة
 نقلها يـُقبَل التي الشحنات بخالف( مستثناة

 ً  )بالبريد دوليا

 منطبق رقم لكل" UN" الحرفان يسبقه المتحدة، األمم رقم
 المجّمعة العبوة في المتحدة األمم أرقام من

ً  نقلها يـُقبل شحنة   .٥٨١ الفقرة في الوارد يُطبَّق المتطلب بالبريد دوليا
 .الشحن في المستخدمة الرسمية واألسماء المتحدة األمم بأرقام قائمة يتضمـّن الذي ١ الجدول انظر  )أ(
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 على وثابتة واض�����حة عالمة توض�����ع كغ، ٥٠ على اإلجمالية كتلته تزيد طرد لكل  -٥٣٣
  .للطرد بها المسموح اإلجمالية الكتلة عليها تظهر الغالف من الخارجي الجزء

 :يطابق طرد كل  -٥٣٤

 طـرد أو الثاني، النوع من صناعي طرد أو األول، النوع من صناعي طرد تصميم  )أ(
 الجزء على وثابتة واضحة عالمة عليه توضع الثالث، النوع مـ���ـ���ـ���ن صناعـ���ـ���ـ���ي

 أو ،"TYPE IP-2" أو ،"TYPE IP-1"  عب����ارة تحم����ل الغالف من الخ����ارجي
"TYPE IP-3 "االقتضاء حسب. 

 الجزء على وثابتة واض�������حة عالمة عليه توض�������ع ،A النوع من طرد تص�������ميم  )ب(
 ".TYPE A" عبارة تحمل الغالف من الخارجي

 طرد أو الثالث النوع من صناعي طرد أو الثاني، النوع من صناعي طرد تصميم  )ج(
 الغالف من الخارجي الجزء على وثابتة واضحة عالمة عليه توضع ،A النوع من

 اس��م وإما التص��ميم، منش��أ بلد في)  VRIرمز( للمركبة الدولي التس��جيل رمز تحمل
 منش����أ بلد في المختص����ة الس����لطة تحددها للغالف أخرى هوية عالمة أي أو المنتج

 .التصميم

ً  يطابق طرد لكل  -٥٣٥  إلى ٨٠٧ الفقرات من أكثر أو واحدة بموجب معتمداً  تص�������ميما
 تحمل الغالف من الخارجي الجزء على وثابتة واض���حة عالمة توض���ع ،٨٢٠ والفقرة ٨١٦

 :التالية المعلومات

 ؛التصميم لذلك المختصة السلطة تحددها التي الهوية عالمة  )أ(
ً   )ب(  التصميم؛ ذلك يطابق غالف كل بعالمة فريدة يميـّز مسلسالً  رقما
ـة في ،”TYPE C“ أو ”TYPE B(M)“ أو ”TYPE B(U)“ عبارة  )ج( ـ ـ ـ  كان إذا ما حال

 . C النوع أو B(M) النـــوع أو B(U) النـــوع من الطرد تصميم

 أو ،B(U) النوع من الطرود لتصميم مطابق طرد كل على واضحة عالمة وتوضع  -٥٣٦
عد الوعاء من الخارجي الجزء في ،C النوع أو ،B(M) النوع تأثيرات المقاوم األب  الحريق ل

 المق��اِوم��ة الوس��������ائ��ل من ذل��ك غير أو الطبع أو ب��ارزة بحروف النقش طريق عن والمي��اه،
  .١ الشكل في الموّضح الثالثية الورقة رمز جانب إلى والمياه، الحريق لتأثيرات

موض�������وعة وفقاً للمتطلبات الواردة في  الطردى أي عالمة على وتُزال أو تُغطَ   -ألف٥٣٦
(ج) بالنسبة إلى نوع الطرد الذي ال يتصل برقم األمم  ٥٣٥(أ) و(ب) و ٥٣٤رات ـ���ـ���ـ���ـ���الفق

 .للشحنم الرسمي المستخدم في النقل والمخصص المتحدة واالس

 مـــن الضعيـــف النوعـــي النشـــاط ذات المواد احتواء فيها يتم التي الحاالت وفي  -٥٣٧
ً  الملوثة األجسام أو LSA-I األولـ���ـ���ى فئةال  مواد أو أوعية في SCO-I األولى الفئة من سطحيا
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 يجوز ،٥٢٠ الفقرة في به المس��موح النحو على الحص��ري االس��تخدام إطار في ونقلها تغليف
 ’RADIOACTIVE LSA-I‘ عالمة التغليف مواد أو األوعية لهذه الخارجي السطح يحمل أن
 .االقتضاء حسب ،’RADIOACTIVE SCO-I‘ أو

  وضع البطاقات

بطاقات مطابقة للنماذج  حاوية بض�������ائعو عبوة مجّمعةو طردتوض�������ع على كل   -٥٣٨
، باستثناء ما هو مسموح به بموجب األحكام البديلة التي تنص ٤إلى  ٢المنطبقة في األشكال 

 الكبيرة، وفقاً للفئة المالئمة. الص�����هاري�و بحاويات البض�����ائعفيما يتعلق  ٥٤٣ عليها الفقرة 
، د انشطاريةمواتضم  حاوية بضائعو عبوة مجمعةو طردوفضالً عن ذلك، توضع على كل 

، بطاقات تُطابِق النموذج ٤١٧المس������تثناة بموجب أحكام الفقرة  المواد االنش������طاريةبخالف 
وفيما يتعلق  . وتُزال أي بطاقات ال تتّص����ل بالمحتويات أو تتم تغطيتها.٥المبيّن في الش����كل 

  .٥٠٧الفقرة  انظرالتي تتسم بخصائص خطرة أخرى،  بالمواد المشعة

 
ب ثالثية ورقة ش��كل على أس��اس��ي رمز – ١ الش��كل  ،X قطرها نص��ف مركزية دائرة إلى أبعاده تُنس��َ
   .مم ٤ هو X لقيمة به مسموح حجم أدنى يكون أن شرط

ق البطاقات المطابِقة للنماذج المنطبقة في األش������كال   -٥٣٩ على جانبين  ٤إلى  ٢وتُلص������َ
أو على الجزء الخ��ارجي من  العبوة المجّمع��ةأو  الطردمتق��ابلين من الجزء الخ��ارجي من 

ق البطاقات المطابِقة للنموذج  .الص���هري�أو  لحاوية البض���ائعجميع الجوانب األربعة  وتُلص���َ
، كلم�ا انطبق ذل�ك، بجوار البط�اق�ات المط�ابِق�ة للنم�اذج المنطبق�ة في ٥المبيّن في الش�������ك�ل 

إلى  ٥٣١ قرات . ويراعى أالّ تغطي البطاقات العالمات المحّددة في الف٤إلى  ٢األش�������كال 
٥٣٦.  
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ن للش����كل  .(I-WHITE) األولى الفئة بطاقة -٢ الش����كل يبلغ العرض األدنى للخط داخل الطرف المكّوِ
 ولون أس��ود، فهو والكتابة الثالثية الورقة ش��كل لون أما ،أبيض البطاقة خلفية لونملم. و ٢الهندس��ي 

  .أحمر للفئة المبيِّن الشريط

 المشعة المحتويات لبيان البطاقات وضع

بالمعلومات  ٤إلى  ٢األش�������كال  تُس�������تكَمل كل بطاقة تُطابِق النماذج المنطبقة في  -٥٤٠
  التالية:

 :المحتويات  )أ(

، LSA-Iاألولى  فئةباس���تثنا� المواد ذات النش���اط النوعي الض���عيف من ال  ‘١’  
، ٢اس��م (أس��ما�) النويد� (النويدات) المش��عة كما �ي م�خوذ� من الجدول 

وفيما يتعلق بمخاليط النويدات المشعة، باستخدام الرموز الموصوفة فيه. 
 توض������� قائمة بالنويدات األكثر حص������راً إلى �خر مد� يتيحه الس������طر.

وتوضَّح فئة النشاط النوعي الضعيف أو الجسم الملوث سطحياً تبعاً السم 
 LSA-IIوتُس���تخدَم المص���طلحات  (ألس���ما�) النويد� (النويدات) المش���عة.

  لهذا الغرض. SCO-IIو SCO-Iو LSA-IIIو

 مم ٤

 مم ٥

 مواد مشعة

 ------------------المحتويات 
 -----------النشاط اإلشعاعي 

 البعد األدنى
 مم ١٠٠

 البعد األدنى
 مم ١٠٠

٧ 
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 ،LSA-I األولى الفئة من الضعيف النوعي النشاط ذات بالمواد يتعلق فيما  ‘٢’  
 .المشعة النويدة اسم تحديد الضروري من وليس ؛"LSA-I" بالرمز يُكتفى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ن للشكل . (II-YELLOW) الثانية الفئة بطاقة -٣ الشكل يبلغ العرض األدنى للخط داخل الطرف المكّوِ
 لون أّما أبيض، األسفل والنصف أصفر، البطاقة من األعلى النصف خلفية لونملم. و ٢الهندسي 

  .أحمر للفئة المبيِـّنين الشريطين ولون أسود، فهو والكتابة الثالثية الورقة شكل

 معبَّراً  النقل أثناء المش��عة المحتويات في اإلش��عاعي للنش��اط األقص��ى الحد :النش��اط  )(ب
 على SI للوحدات الدولي النظام بادئة رمز وض������ع مع (Bq) البكريل بوحدات عنه

 يجوز االنش�������ط��اري��ة، المواد يخص وفيم��ا). الث��اني المرفق انظر( المالئم النحو
 أو ،(g) الغرام بوح��دات مق��ّدرةً  االنش�������ط��اري��ة النوي��دات كتل��ة مجم��ل اس�������تخ��دام

  .اإلشعاعي النشاط من بدالً  ُمضاِعفاتها،
دخالت على توض�������ع ،البض�������ائع حاوياتو المجمعة بالعبوات يتعلق فيما  )ج(  مـ��������������ُ

 في المطلوبة المعلومات البطاقة على المكتوبة" اإلش��عاعي النش��اط"و" المحتويات"
 لحس���������اب ح��اص�������له��ا ويُجمع التوالي، على ،٥٤٠ الفقرة من) ب(و) أ( البن��دين

 اإلشارة يجوز أنه باستثناء ،البضائع حاوية أو المجمعة العبوة في الكلية المحتويات
 تض���م التي البض���ائع حاويات أو المجمعة العبوات بطاقات على الُمدخالت هذه إلى

 مم ٤

 مم ٥

 مواد مشعة

 البعد األدنى
 مم ١٠٠

 البعد األدنى
 مم ١٠٠

٧ 

 -------------المحتويات 
 ----النشاط اإلشعاعي 

 مؤشر النقل
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 مستندات انظر" بعبارة مختلفة مشعة لنويدات الحاوية الطرود من مختلطة حموالت
 ".النقل

ً  المحّدد العدد يـُوضع :النقل مؤشر  )د( ألف (باستثناء  ٥٢٤و ٥٢٤و ٥٢٣ للفقرات وفقا
  ). I-WHITE ىـــاألول ةـــفيما يتعلق بالفئ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ن للشكل  .(III-YELLOW) الثالثة الفئة بطاقة -٤ الشكل يبلغ العرض األدنى للخط داخل الطرف المكّوِ
 لون أّما أبيض، األسفل والنصف أصفر، البطاقة من األعلى النصف خلفية لونو ملم. ٢الهندسي 

  .أحمر للفئة المبيِّنة األشرطة ولون أسود، فهو والكتابة الثالثية الورقة شكل

 الحرجية بأمان الخاصة العالمات وضع

 CSI الحرجية أمان بمؤش��ر ٥ الش��كل في المبيّن النموذج تُطابِق بطاقة كل تُس��تكَمل  -٥٤١
 أو عبرها الشحنة نقل يتم التي البلدان في السارية االعتماد شهادة في عليه منصوص هو كما

  .٦٧٥ أو ٦٧٤ الفقرة في محدد هو كما أو ،المختصة السلطة عن والصادرة داخلها

  

  

  

 مم ٤

 مم ٥

 مواد مشعة

 البعد األدنى
 مم ١٠٠

 البعد األدنى
 مم ١٠٠

٧ 

 -------------المحتويات 
 ----النشاط اإلشعاعي 

 مؤشر النقل
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ن للشكل  .الحرجية أمان مؤشر بطاقة -٥ الشكل يبلغ العرض األدنى للخط داخل الطرف المكّوِ

  .أسود فهو الكتابة لون أما أبيض، البطاقة خلفية لونملم. و ٢الهندسي 

ح ،البض��ائع حاوياتو المجمعة بالعبوات يتعلق وفيما  -٥٤٢  تُطابِق التي البطاقة في يوض��َّ
  .فيها المحتواة الطرود لجميع الحرجية أمان مؤشرات مجموع ٥ الشكل في المبيّن النموذج

 وضع لوحات اإلعالن الخارجية

وضع  -٥٤٣ مواد ذات نشاط نوعي ضعيف  تحمل التي الكبيرة البضائع حاويات على تـ������ُ
 طروداً  �ير معب�ة من الفئة األولى أو أجس�����ام ملّوثة س�����طحية �ير معب�ة من الفئة األولى أو

وضع كما المستثناة، الطرود بخالف  مع تتطابق خارجية لوحات أربع الصهاريج، على تـ��������ُ
ن النموذج ت. ٦ الشكل في المبيـ��ّ ثبـ��ّ  وكل جانبي جدار كل على رأسي اتجاه في اللوحات وتـ��ُ

زال .الصهريج أو الكبيرة البضائع حاوية في طرفي جدار  صلة ال خارجية لوحات أي وتـ�������ُ
سمح معاً، كليهما واللوحات البطاقات استخدام من وبدالً  .بالمحتويات لها  باستخدام كبديل يـ������ُ

 أن على ،٤ إلى ٢ األش���كال في موض���ح هو كما مناس���باً، ذلك كان كلما فقط، مكبَّرة بطاقات
  .٦ الشكل في المبيـّن األدنى الحجم حجمها يساوي

 

 مم ٥

 مواد انشطارية

 البعد األدنى
 مم ١٠٠

 البعد األدنى
 مم ١٠٠

٧ 

مؤشر أمان 
 الحرجية
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 األبعاد تكون ،٥٧١ الفقرة بموجب به مس���مو� هو ما باس���تثناء .الخارجية اإلعالن لوحة -٦ الش���كل

ح؛ النحو على الدنيا  يقلوال  .النس���بية األبعاد على اإلبقاء يجب مختلفة، أبعاد اس���تخدام وعند الموض���ّ
 والنصف أصفر، الخارجية اإلعالن للوحة األعلى النصف خلفية لونو .مم ٢٥ عن‘ ٧’ الرقم ارتفاع

" مش��������" كلمة واس�������تخدام .أس�������ود فهو والطباعة الثالثية الورقة ش�������كل لون أما أبيض، األس�������فل
"RADIOACTIVE "الخارجية اإلعالن للوحة البديل االس��تخدام إلتاحة اختياري، األس��فل النص��ف في 

 .للشحنة المناسب المتحدة األمم رقم بيان في هذه

 نش���اط ذات مواد الص���هري� أو البض���ائ� حاوية في الش���حنة كانت إذا ما حالة وفي  -٥٤٤
ً  أو معبّأة غير LSA-I األولى فئةال من ض��عيف نوعي ً  ملّوثة أجس��اما  األولى الفئة من س��طحيا

SCO-I االس��تخدام إطار في ش��حنها يلزم بض��ائ� حاوية في الش��حنة كانت إذا أو معبأّة، غير 
ً  تحمل معبّأة مش�������عة مواد عن عبارة وهي الحص�������ري  المتحدة، األمم أرقام من واحداً  رقما

ح  يقل ال س���وداء بأرقام ،)١ الجدول انظر( كذلك للش���حنة المناس���ب المتحدة األمم رقم يوض���َّ
 :التاليين الموضعين من أي في مم ٦٥ عن ارتفاعها

حة الخارجية اللوحة من األس���فل النص���ف في  )أ(  الخلفية وعلى ،٦ الش���كل في الموض���ّ
 البيضاء؛

 .٧ الشكل في الموّضحة الخارجية اإلعالن لوحة على أو  )ب(

١٢٫٥ 

 مواد مشعة

 البعد األدنى
 مم ٢٥٠

 البعد األدنى
 ٧ مم ٢٥٠

 مم ١٠
 بحد أدنى
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 الرئيسية اللوحة بجوار مباشرةً  اإلضافية اللوحة تُثَبَّت ،)ب( في المبيّن البديل استخدام وعند
 .الصهريج أو البضائع لحاوية األربعة الجوانب جميع على ،٦الموضَّحة في الشكل 

  

 

  

  

  

  
 اإلعالن لوحة خلفية لون .منفص��ل نحو على المتحدة األمم رقم لبيان خارجية إعالن لوحة -٧ الش��كل

سود فهو المتحدة األمم ورقم الحافة لون أما برتقالي، الخارجية شير .أ  المساحة إلى"****"  الرمز وي
  .١ الجدول في مذكور هو كما المشعة، للمادة الرسمي المتحدة األمم رقم فيها سيبيَّن التي

 
 المـُرِسـل مسؤوليات

 أن ش�������خص ألي يجوز ال الالئحة، هذه في ذلك خالف نص به يرد ما باس�������تثنا�  -٥٤٥
 خارجية إعالن ولوحات وبطاقات عالمات تحمل كانت إذا إال للنقل مش�������عة مواد يعرض
 في ذلك عدا فيما وكانت نقل، مس���تند بموجب المالئم النحو على ومص���ّدقة موص���وفة وكانت

  .الالئحة هذه تقتضيه ما وفق للنقل صالحة حالة

 الشحنة تفاصيل

ل يرفق  -٥٤٦ ل بيان ،ش��حنة لكل المص��اِحبة النقل مس��تندات في ،المرس��ِ لو المرس��ِ  المرس��َ
 وبالتس����لس����ل انطباقها، حس����ب التالية، والمعلومات وعناوينهما أس����ما�هما ذلك في بما ،إليه

 :الموضَّح

ن النحو على للمادة المخصص المتحدة األمم رقم  )أ( ً  المبي����ّ  ٤٠١ الفقرتين ألحكام وفقا
ً  ،٥٣٠و  ."UN" بالحرفين مسبوقا

ً  المحدد النحو على الشحن في المستخدم الرسمي االسم  )ب(  ٤٠١ الفقرتين ألحكام وفقا
 .٥٣٠و

 ."٧" المخصص لرتبة البضائع الخطرة المتحدة األمم رقم  )ج(
لة   (د) قابِ بة أو تص�������نيف المخاطر الفرعية الم قة يراعى إدراج رقم (أرقام) رت طا لب

(لبطاقات) تعريف المخاطر الفرعية المطلوب تطبيقها، عند تخص������يص������ها، عقب 
  .رتبة أو تصنيف المخاطر األساسية، على أن توضع بين قوسين

 البعد األدنى
 مم ٣٠٠

 مم ١٠

 البعد األدنى
 مم ١٢٠

 مم ١٠
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اسم أو رمز كل نويدة مشعة أو، فيما يتعلق بمخاليط النويدات المشعة، وصف عام   (هـ)
  .مناسب أو قائمة بالنويدات األكثر حصراً 

 عبارة المادة أن إلى ترمز مالحظة أو والكيميائي، الفيزيائي المادة للش����ك وص����ف  )و(
قبَل .التشتت ضعيفة مشعة مادة أو خاص شكل ذات مشعة مادة عن  الوصف ويـ�������ُ

 .الكيميائي بالشكل يتعلق فيما النوعي الكيميائي
 عنه معبَّراً  النقل أثناء المش�����عة المحتويات في اإلش�����عاعي للنش�����اط األقص�����ى الحد  )ز(

 النحو على SI للوحدات الدولي النظام بادئة رمز وض���ع مع (Bq) البكريل بوحدات
 كتلة استخدام يجوز االنشطارية، المواد يخص وفيما ).الثاني المرفق انظر( المالئم
 عند بالمخاليط يتعلق فيما انش�������طارية نويدات أي كتلة أو( االنش�������طارية المواد

 النش������اط من بدالً  المناس������بة، مض������اعفاتها أو الغرام، بوحدات مقدَّرةً ) االقتض������اء
 .اإلشعاعي

، على النحو المخص���ص في البض���ائع حاوية أو المجّمعة العبوة أو ،الطـ����������رد فئة  )ح(
 أو ،)II-YELLOW( الثانية أو ،)I-WHITE( ىـ��ـ��ـ��ـ��األول ةـ��ـ��ـ��الفئ أي ،٥٢٩الفقرة 
 .)III-YELLOW( الثالثة

ف ـــــأل٥٢٤و ٥٢٤و ٥٢٣رات ــــيتعلق بالفقعلى النحو المحدد فيما ، النقل مؤشر  )ط(
 .)I-WHITE ةـــاء الفئــــ(باستثن

  :االنشطارية بالمواد يتعلق فيما  )ي(
التي يتم شحنها في إطار استثناء واحد من البنود الفرعية (أ) إلى (و) من   ‘١’  

  ، تُدَرج إشارة إلى تلك الفقرة؛٤١٧الفقرة 
، يوضَّح ٤١٧التي يتم شحنها في إطار البنود (ج) إلى (هـ�������) من الفقرة   ‘٢’  

  ؛النويدات االنشطاريةمجمل كتلة 
يطبَّق علي��ه واح��د من البنود (أ) إلى (ج) من الفقرة  طردالمحتواة في   ‘٣’  

  ، تُدَرج إشارة إلى الفقرة المعنية؛٦٧٥، أو الفقرة ٦٧٤
  لك.مؤشر أمان الحرجية، حيثما انطبق ذ  ‘٤’  

حة العالمة  )ك(  مادة( المختص���ة الس���لطة عن ص���ادرة اعتماد ش���هادة كل لهوية الموض���ِّ
 مستثناة انشطارية مادة أو التشتت، ضعيفة مشعة مادة أو خاص، شكل ذات مشعة

) ش����حن أو طرد، تص����ميم أو خاص، ترتيب أو ،٤١٧ الفقرة من) و( البند بموجب
 .الشحنة على تنطبق

قدَّم واحد، طرد من أكثر من المؤلَّفة بالشحنات يتعلق فيما  )ل(  في الواردة المعلومات تـ��ُ
 ب��الطرود يتعلق وفيم��ا .طرد ك��ل يخص فيم��ا ٥٤٦ الفقرة من) ك( إلى) أ( البنود
درج ،نقل وس����يلة أو ،بض����ائع حاوية أو ،مجمعة عبوة داخل  تفص����يلي بيان يـ�����������ُ

 ،النقل وس������يلة أو ،البض������ائع حاوية أو ،المجمعة العبوة داخل طرد كل بمحتويات
عة عبوة كل وبمحتويات  ذلك كان كلما ،نقل وس�������يلة أو ،بض�������ائع حاوية أو ،مجمَّ

 ً  البضائع، حاوية أو المجمعة، العبوة من الطرود إزالة األمر اقتضى ما وإذا .مناسبا
 .المناسبة النقل مستندات تـُقدَّم ما، متوسط تفريغ نقطة عند النقل، وسيلة وأ
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 الحص��ري، االس��تخدام إطار في ما ش��حنة ش��حن هو المطلوب كان إذا ما حالة في  )م(
 .”EXCLUSIVE USE SHIPMENT“ عبارة توضع

والثالثة  LSA-II الثانية فئتينمن البالمواد ذات النش��اط النوعي الض��عيف فيما يتعلق   (ن)
LSA-III  ًاألولى الفئاتمن واألجس�������ام الملّوثة س�������طحيا SCO-I  والثانيةSCO-II 
كمض��اِعف للقيمة الش��حنة  يوض��ع مجمل النش��اط اإلش��عاعي في، SCO-III والثالثة

2A �ّ2التي تكون فيه��ا قيم��ة  المش�������ع��ة المواد. وفيم��ا يخA  ير مح��دودة، يكون�
 صفراً. 2Aمضاِعف القيمة 

 المـُرسـِل إعالن أو مصادقة

ً  أو مصادقة النقل مستندات في الُمرِسل يـُدرج  -٥٤٧  :التالية بالصيغة إعالنا

"أعلن بموجب هذا المس��تند أن محتويات هذه الش��حنة موص��وفة وص��فاً تاماً ودقيقاً   
على النحو المبيَّن أعاله باالس���م الرس���مي المس���تخدم في الش���حن، كما أنها مص���نّفة 
ومعبّأة وموس��ومة بعالمات وبطاقات/لوحات إعالن خارجية، وهي بحالة الئقة من 

ً جميع النواحي    كومية الوطنية المنطبقة."للوائح الدولية والح وفقا

ً  اإلعالن فحوى كانت وإذا  -٥٤٨ ً  شرطا  يلزم ال معيّنة، دولية اتفاقية نطاق في للنقل سابقا
 .النقل عملية من المذكورة االتفاقية تغطيه الذي الجانب عن اإلعالن هذا الُمرِسل يقدم أن

ل ويوقِّع  -٥٤٩ خه اإلعالن على الُمرس���ِ  التي الحاالت في بالفاكس التوقيعات وتُقبَل .ويؤّرِ
 .القانونية الناحية من بالفاكس التوقيعات بصّحة السارية واللوائح القوانين فيها تعترف

 تقنيات باس���تخدام الناقلة الش���ركة على الخطرة البض���ائع مس���تندات ُعرض���ت وإذا -٥٥٠
ً  البي��ان��ات مع��الج��ة تقني��ة مث��ل إرس��������ال  يجوز إلكتروني��اً، البي��ان��ات تب��ادل تقني��ة أو إلكتروني��ا

) م(لهـ�������� المأذون) األش��خا� بأس��ما�( الش��خ� باس��م) التوقيعات( التوقيع عن االس��تعاض��ة
 ). كبيرة بحروف مكتوبةً ( بالتوقيع

عبَّأ وعندما  -٥٥١ ل أو تـ��ُ حمـ��ّ ة مواد تـ��ُ  أي داخل ،صهاريج في نقلها عدم حالة في ،مشعـ��ّ
نقَل مركبة أو بضائع حاوية  شهادة المركبة أو الحاوية تعبئة عن نوالمسؤول يُقِدّم بحراً، ستـ�����ُ
د مركبة /حاوية تعبئة ق المركبة/  الحاوية هوية) أرقام( رقم تحّدِ  العملية هذه أن على وتص���ّدِ

ً  أُجِريت  للبض�������ائع البحرية الدولية المدونة في عليها المنص�������و� المنطبقة للش�������روط وفقا
 .[15] الخطرة

 المركبة /الحاوية تعبئة وش����هادة النقل مس����تند في المطلوبة المعلومات دمج ويجوز -٥٥٢
رفق كذلك، األمر يكن لم وإذا واحد؛ مس���تند ض���من  هذه ُدمجت وإذا .المس���تندان هذان يـ����������ُ

ً  المستند يتضمـّن واحد، مستند ضمن المعلومات ً  إعالنا  :يلي بما يفيد نحو على موقـّعا



76

 وضوابطه النقل متطلبات

  

ن أن عملية تعبئة البضائع داخل الحاوية/    عل���������َ أُجِريت وفقاً لألحكام  المركبة"ي���������ُ
  المنطبقة".

ع على اإلعالن المذكور. حّدد في المستند هوية الشخ� الموق������ِّ ؤّر� هذا اإلعالن وت������ُ  وي������ُ
وتُقبَل التوقيعات بالفاكس في الحاالت التي تعتر� فيها القوانين واللوائح الس������ارية بص������حة 

  لتوقيعات بالفاكس من الناحية القانونية.ا

ر  -٥٥٣  يرد التي الش����حنة تفاص����يل على المحتوي النقل مس����تند ذات على اإلعالن ويحرَّ
 .٥٤٦ الفقرة في بيانها

 الناقلة للشركات معلومات

ل يقدم  -٥٥٤ ً  النقل مس���تندات في الُمرس���ِ  أن المطلوب ُوِجدت، إن اإلجراءات، بش���أن بيانا
ر .الناقلة الش������ركة تتخذها  الس������لطات أو الناقلة الش������ركة تعتبرها التي باللغات البيان ويحرَّ
 :األقل على التالية النقاط يشمل أن ويراعى ضرورية، المعنية

 العبوة أو الطرد وتفريغ ومن��اول��ة ونق��ل وتس�������تي� لتحمي��ل تكميلي��ةال المتطلب��ات  )أ(
 تبديد بغرض للتس�����تي� خاص�����ة أحكام أي وتش�����مل ،البض�����ائع حاوية أو المجّمعة
 المتطلبات هذه بأن يفيد إقراراً  أو ،)٥٦٥ الفقرة انظر( مأمون نحو على الحرارة

 ضرورية؛ ليست
 للتسيير؛ الزمة تعليمات وأي النقل وسيلة أو النقل بواسطة تتعلق تقييدات  )ب(
 .للشحنة المالئم النحو على الطوارئ حالة في المتخذة الترتيبات  )ج(

ليحتفظ   -٥٥٥ بنس����خة من كّلٍ من مس����تندات النقل التي تحتوي على المعلومات  الُمرس����ِ
، حسب االقتضاء، وذلك لمدة ال تقل ٥٥٤و ٥٥٢و ٥٥١و ٥٤٧و ٥٤٦المحّددة في الفقرات 

   عن ثالثة أشهر.

شكل  لُمرِسلوعند االحتفاظ بالوثائق إلكترونياً، يراعى أن يكون ا ساخها في  ستن قادراً على ا
  مطبوع.

 السلطات عن الصادرة المنطبقة الشهادات بالشحنة ترفَق أن الضروري من وليس  -٥٥٦
 التحميل قبل الش�����هادات المنطبقة الناقلة) للش�����ركات( للش�����ركة المرس�����ل ويُتيح .المختص�����ة

 .والتفريغ
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 المختصة السلطات إخطار

ل يتأكد ،المختص��ة الس��لطة موافقة يقتض��ي طرد ألي األول الش��حن قبل  -٥٥٧  من المرس��ِ
 ذلك تص���ميم على تنطبق المختص���ة الس���لطة عن ص���ادرة منطبقة ش���هادة كل من نس���خ تقديم

 يُزَمع بلد كل في المختص��ة الس��لطة وإلى الش��حن منش��أ بلد في المختص��ة الس��لطة إلى الطرد
ً  وليس .داخله أو عبره الشحنة نقل  السلطة من باالستالم إشعاراً  ينتظر أن الُمرِسل على لزاما

ً  وليس ،المختصة  .الشهادة باستالم القبيل هذا من إشعار تقديم المختصة السلطة من مطلوبا

 يتولى أدن��اه،) د( أو) ج( أو) ب( أو) أ( في بي��ان��ه يرد ش�������حن بك��ل يتعلق وفيم��ا  -٥٥٨
ل  يُزَمع بلد كل في المختص��ة الس��لطةو الش��حن منش��أ بلد في المختص��ة الس��لطة إخطار الُمرس��ِ

 قبل مختصة سلطة كل في حوزة اإلخطار هذا يكون أن ويراعى .داخله أو عبره الشحنة نقل
ل ،الش��حن بدء التي  الش��حناتوتنطوي  .األقل على أيام بس��بعة الش��حن قبل ذلك يتم أن ويفض��َّ

 على ما يلي: الُمرِسلتقتضي إخطار 
 على اإلش���عاعي نش���اطها يزيد مش���عة مواد على تحتوي التي C النوع من الطرود  )أ(

٣٠٠٠ 1A 2 ٣٠٠٠ أوA، أقل؛ أيها تيرابكريل، ١٠٠٠ أو االقتضاء، حسب 
 على اإلشعاعي نشاطها يزيد مشعة مواد على تحتوي التي B(U) النوع من الطرود  )ب(

٣٠٠٠ 1A 2 ٣٠٠٠  أوA، أقل؛ امأيه تيرابكريل، ١٠٠٠ أو االقتضاء، حسب 
  ؛B(M) النوع من الطرود  )ج(
 .خاص ترتيب بموجب الشحنات  )د(

 :يلي ما على الشحنة إخطار يشتمل أن ويراعى  -٥٥٩
يد من للتمّكن تكفي معلومات  )أ( حد ية ت مل الطرود أو الطرد هو قام جميع وتش�������  أر

 .الهوية وعالمات المنطبقة الشهادات
 .المقترح والمسار لوصولها المتوقع والموعد ،الشحن تاريخ عن معلومات  )ب(
 .)النويدات( النويدة أو المشعة) المواد( المادة) أسماء( اسم  )ج(
 مادة كانت إذا ما تحديد أو ،المش����عة للمادة والكيميائي الفيزيائي الش����كلين وص�����  )د(

 .التشتت ضعيفة مشعة مادة أو خاص شكل ذات مشعة
 عنه معبَّراً  النقل أثناء المش�����عة المحتويات في اإلش�����عاعي للنش�����اط األقص�����ى الحد  )هـ(

 النحو على SI للوحدات الدولي النظام بادئة رمز وض���ع مع (Bq) البكريل بوحدات
 كتلة استخدام يجوز االنشطارية، المواد يخص وفيما). الثاني المرفق انظر( المالئم
 عند بالمخاليط يتعلق فيما انش������طارية نويدة كل من الكتلة أو( االنش������طارية المواد

 . اإلشعاعي النشاط من بدالً  مضاِعفاتها، أو ،(g) الغرام بوحدات مقدَّرةً ) االقتضاء

ً  وليس  -٥٦٠ ل على لزاما  المعلومات كانت ما إذا منفص������الً  إخطاراً  يرس������ل أن الُمرس������ِ
  ).٨٢٧ الفقرة انظر( الشحن العتماد المقدَّم الطلب في أُدِرجت قد المطلوبة
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 والتعليمات الشهادات حيازة

ل يحتفظ  -٥٦١ لة أو – الُمرس���ِ  القس���م بمقتض���ى مطلوبة ش���هادة كل من بنس���خة – الُمرس���ِ
 الطرد إلغالق الص����حيحة بالطريقة المتعلقة التعليمات من وبنس����خة الالئحة، هذه من الثامن
 على ش���حن بأي االض���طال� قبل بالش���حن الخاص���ة التحض���يرية اإلجراءات من ذلك وغير
  .الشهادات في عليها المنصوص الشروط ضوء

 
 العبور أثناء والتخزين النقل

  العبور أثناء والتخزين النقل خالل الفصل

 مشعة مواد على تحتوي التي البضائع حاوياتو المجّمعة العبواتو الطرود تُفَصل  -٥٦٢
  :عن العابر التخزين وأثناء النقل أثناء معبأّة غير مشعة ومواد

حَسب بمسافات منتظمة، بصورة المشغولة العمل مناطق في العاملين  )أ(  باستخدام تـ�������ُ
ً  س���يفرت ملي ٥ مقدارها معيارية جرعة س���مة نموذجية وبارامترات س���نويا  متـ����������ّ

  بالتحفظ؛
 منتظم��ة، بص�������ورة ارتي��اده��ا للجمهور يمكن التي المن��اطق في الجمهور، أفراد  )ب(

ب بمس���افات حس���َ ً  س���يفرت ملي ١ مقدارها معيارية جرعة باس���تخدام تـ����������ُ  س���نويا
  بالتحفظ؛ متـّسمة نموذجية وبارامترات

رة غير الفوتوغرافية األفالم  )ج( حَسب بمسافات المظهـ������ّ  للتعرض معيار باستخدام تـ������ُ
رة غير الفوتوغرافية باألفالم خاص اإلش��عاعي  المش��عة المواد نقل نتيجة المظهـ��������ّ

 األفالم؛ هذه من الواحدة للشحنة سيفرت ملي ٠٫١ مقداره
  .٥٠٦ الفقرة بمقتضى األخرى الخطرة البضائع  )د(

ل وال  -٥٦٣ نقـ�����َ  الثالثة أو II-YELLOW الثانية الفئة من المجّمعة العبوات أو الطرود تـ�����ُ
III-YELLOW ص���ة تلك عدا ما رّكاب، يش���غلها مقص���ورات في  حص���رية بص���ورة المخص���َّ

ً  لهم المأذون للمرافقين  .المجمعة العبوات أو الطرود هذه بمصاحبة خصيصا

 العبور أثناء والتخزين النقل خالل التستيف

 .مأمون نحو على الشحنات تُستَّف  -٥٦٤



79

  الخامسالقسم 

  

ن أو المجّمعة العبوات أو الطرود تُنقَل أن ويجوز  -٥٦٥  معبّأة ش���املة حمولة ض���من تَُخزَّ
 في التحديد وجه على المختصة السلطة تشترطه قد ما باستثناء للتستيف خاصة أحكام أي بال

 وأال ٢م/واط ١٥ السطحي الحراري دفقها متوسط يتجاوز أال شريطة سارية، اعتماد شهادة
 .حقائب أو أكياس داخل موضوعة مباشرةً  المحيطة الحمولة تكون

ب  -٥٦٦  المجمعة العبواتو الطرود وتكديس البض�����ائع حاويات تحميل عملية وتراق�������������َ
 :التالي النحو على البضائع حاوياتو

 ذات المواد بشحنات يتعلق وفيما الحصري، االستخدام شرط يستوجبه ما باستثناء  )أ(
 للطرود اإلجمالي العدد يقيَّد ،LSA-I األولى فئةال من الض�������عيف النوعي النش�������اط

 يتجاوز ال بحيث واحدة نقل وسيلة تقلّها التي البضائع حاوياتو المجمعة العبواتو
 الجدول في الموض��حة القيم النقل وس��يلة متن على النقل لم�ش��رات الكلي المجموع

١٠. 
 ساعة/سيفرت ملي ٢ الروتينية النقل ظروف في معدل الجرعة يتجاوز أال يراعى  )ب(

 ملي ٠٫١و ،حاوية البض��������ائعللمركبة أو  الخارجي الس�������طح على نقطة أي عند
نقَل التي الشحنات باستثناء السطح، هذا من م ٢ مسافة على ساعة/سيفرت  في ت��������ُ

 وهي الحديدية، الس����ك� طريق عن أو البرية بالطرق الحص����ري االس����تخدام نطاق
 الفقرة من) ج(و) ب( البندين في بالمركبة المحيط اإلش��عاع حدود بش��أنها ترد التي

٥٧٣. 
 وس���يلة متن وعلى للبض���ائع حاوية في الحرجية أمان م�ش���رات مجموع يتجاوزال   )ج(

 .١١ الجدول في الموّضحة القيم للنقل

 أي أو ،١٠ على بها النقل م�ش�������ر يزيد مجّمعة عبوة أو طرد أي نقل يجوز وال  -٥٦٧
  .الحصري االستخدام إطار في إال ،٥٠ على بها الحرجية أمان يزيد شحنة
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 تخض������ ال التي النقل ووس�����ائل البض�����ائ� حاويات في النقل م�ش�����ر حدود  -١٠ الجدول
 الحصري لالستخدام

 بضائع حاوية في النقل مؤشرات مجموع حد
 للنقل وسيلة متن على أو

 النقل وسيلة أو البضائع حاوية نوع

 
٥٠ 

 :بضائع حاوية
 صغيرة بضائع حاوية  

 كبيرة  بضائع حاوية   ٥٠
 شاحنة/مركبة ٥٠
 :ةطائر 
 ركاب   ٥٠
 بضائع   ٢٠٠
 الداخلية المائية المجاري في مالحي مركب ٥٠
 )أ(بحري مركب 
  
٥٠ 
٢٠٠ 

 :المركب ظهر على محددة منطقة أو مقصورة أو عنبر
  صغيرة حاويات بضائع، عبوات مجمعة، طرود    
 كبيرة بضائع حاويات    

’١‘ 

 
٢٠٠  

 حدود بال

 :المركب مجموع
  صغيرة حاويات بضائع، عبوات مجمعة، طرود    
 كبيرة بضائع حاويات    

’٢‘ 

الفقرة ألحكام والمطابقة ظهرها على أو ش��������احنة/مركبة في المحمولة المجّمعة العبوات أو الطرود نقل يجوز )أ(
 .المركب ظهر على فيه تكون وقت أي في الشاحنة/المركبة من رفعها يتم أال شريطة المراكب بواسطة ٥٧٣

 

 العبور أثناء االنشطارية المواد وتخزين بنقل تتعلق إضافية متطلبات

 مواد تضم التي ،البضائع وحاويات ،المجمعة والعبوات ،الطرود من فئة أي ت��ُ�قي��ّ�د  -٥٦٨
طارية نة انش������� ناء مخزو حدة تخزين منطقة أي في العبور أث جاوز ال بحيث وا  مجموع يت
 ال حيز ترك مجموعة أي تخزين في ويُراعي. ٥٠ المجموعة في الحرجية أمان مؤش�������رات

 .المماثلة األخرى المجموعات عن يفصلها م ٦ عن يقل

 وس���يلة متن على الحرجية أمان مؤش���رات مجموع فيها يتجاوز التي الحاالت وفي  -٥٦٩
 التخزين في يراعى ،١١ الجدول في به مس�����مو� هو كما ،٥٠ للبض�����ائع حاوية في أو للنقل
 العبوات أو الطرود من األخرى المجموعات وبين بينها م٦ عن يقل ال فاص��������ل حيز ترك

 الحاملة األخرى النقل وس����ائل أو انش����طارية مواد تض����م التي البض����ائع حاويات أو المجمعة
  .مشعة لمواد
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 لمواد الحاوية النقل ووسائل البضائع حاويات في الحرجية أمان مؤشر حدود -١١ الجدول
  انشطارية

 في الحرجية أمان مؤشرات مجموع حد
 لالستخدام تخضع النقل وسيلة أو البضائع حاوية نوع للنقل وسيلة متن على أو بضائع حاوية

 الحصري
 لالستخدام تخضع ال

 الحصري
 

 شيء ال
 
٥٠ 

 بضائع حاوية
 صغيرة بضائع حاوية  

 كبيرة بضائع حاوية   ٥٠ ١٠٠
 شاحنة/مركبة ٥٠ ١٠٠
 :طائرة  

 ركاب   ٥٠ شيء ال
 بضائع   ٥٠ ١٠٠
 الداخلية المائية المجاري في مالحي مركب ٥٠ ١٠٠
 )أ(بحري مركب  
 
  
  
١٠٠  
١٠٠ 

 
  
  
٥٠  
٥٠ 

   على محّددة منطقة أو مقصورة أو عنبر  ‘١’  
 :المركب ظهر         
   طرود، عبوات مجمعة،    
  بضائع صغيرةحاويات     
 كبيرة بضائع حاويات    

  
 
  (ج)٢٠٠

 )ج(حدود بال

  
 
  (ب)٢٠٠

 )ب(حدود بال

 :المركب مجموع  ‘٢’  
  حاويات، عبوات مجمعة، طرود    
  صغيرة بضائع         
 كبيرة بضائع حاويات    

 

 الفقرة ألحكام والمطابقة ظهرها على أو ش�������احنة في المحمولة المجّمعة العبوات أو الطرود نقل يجوز )أ(
 ظهر على فيه تكون وقت أي في الش����احنة/المركبة من رفعها يتم أال ش����ريطة المراكب بواس����طة ٥٧٣

 .‘الحصري لالستخدام تخضع’ العنوان تحت المدرجة المدخالت تنطبق الحالة، تلك وفي .المركب
، ٥٠في أي مجموعة  مؤش���رات أمان الحرجيةوتس���تيفها أال يتجاوز مجموع  الش���حنةيراعى في مناولة   (ب)

م تفص�������لها عن  ٦وأن تتم مناولة كل مجموعة وتس�������تيفها بحي� يتم الحفاظ على مس�������افة ال تقل عن 
  المجوعات األخرى.

، ١٠٠في أي مجموعة  مؤش�رات أمان الحرجيةوتس�تيفها أال يتجاوز مجموع  الش�حنةيراعى في مناولة   (ج)
م تفص�������لها عن ٦وأن تتم مناولة كل مجموعة وتس�������تيفها بحي� يتم الحفاظ على مس�������افة ال تقل عن 

 .٥٠٦ويجوز أن تشغل حموالت أخرى الحيز الفاصل بين المجموعات وفقاً للفقرة  المجوعات األخرى.
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 الفقرة من) و( إلى) أ( األحكام ألحد المس���توفية االنش���طارية المواد تفي أن يراعى  -٥٧٠
 :التالية بالمتطلبات ٤١٧

  الواحدة. للشحنة ٤١٧يُسمح بواحد فقط من األحكام (أ) إلى (و) من الفقرة   (أ)
ً  المص���نّفة الطرود في فقط واحدة معتمدة انش���طارية بمادة يُس���َمح  )ب(  من) و( للبند وفقا

 .االعتماد شهادة في متعّددة بمواد يؤَذن لم ما شحنة لكل ٤١٧ الفقرة
ً  مص�����نّفة طرود داخل الموجودة االنش�����طارية المواد تُنقَل  )ج(  الفقرة من) ج( للبند وفقا

ً  ٤٥ من أكثر تحوي ال شحنة في ٤١٧  .االنشطارية النويدات من غراما
مص������نّفة وفقاً للبند (د) من الفقرة  طرودالموجودة داخل  المواد االنش������طاريةتُنقَل   (د)

  .النويدات االنشطاريةغراماً من  ١٥ال تحوي أكثر من  شحنةفي  ٤١٧
غير المعبّأة أو المعبّأة المصنّفة وفقاً للبند (هـ�������) من الفقرة  المواد االنشطاريةتُنقَل   (هـ)

 ٤٥ال تحوي أكثر من  وس���يلة نقلعلى متن  االس���تخدام الحص���ريفي إطار  ٤١٧
 .النويدات االنشطاريةغراماً من 

 البرية والطرق الحديدية بالسكك بالنقل تتعلق إضافية متطلبات

 للبض������ائ� حاويات أو مجمعة عبوات أو طروداً  تنقل التي المركبات على توض�������  -٥٧١
 ً مواد غير معبأة ذات  تنقل أو ،٥ إلى ٢ األش���كال في الموض���حة البطاقات من أي عليها مثبَّتا

أو أجس���اماً غير معبأة ملّوثة س���طحية من الفئتين   LSA-Iنش���اط نوعي ض���عيف من الفئة األولى 
 كلٍّ  على ٦ الش�������كل في المبيّنة الخارجية اإلعالن لوحة ،SCO-IIIأو  SCO-Iاألولى أو الثالثة 

 :من

 الحديدية؛ السكك مركبات حالة في الخارجيّين الجانبيّين الجدارين  )أ(
جدارين  )ب( جانبيّين ال خارجيّين ال جدار ال خارجي الخلفي وال لة في ال  الش��������احنات حا

 .البرية

 على مباش���رةً  الخارجية اإلعالن لوحات تثبيت يجوز جوانب، بدون الش���احنة كانت لو وفيما
 حاويات أو الص����هاري� حالة وفي بس����هولة؛ مرئيّة تكون أن ش����ريطة للحمولة الناقلة الوحدة

 في أّما .البض��ائ� حاويات أو الص��هاري� على المثبّتة اللوحات تكفى الحجم، الكبيرة البض��ائ�
 أبعاد تقليل يجوز حجماً، أكبر لوحات لتثبيت يكفي حيّز بها يكون ال التي الش�������احنات حالة

 .بالمحتويات لها صلة ال لوحات أي وتُزال .مم ١٠٠ إلى ٦ الشكل في وصفها الوارد اللوحة

 عن عبارة ظهرها على أو الش����احنة داخل المنقولة الش����حنة كانت إذا ما حالة وفي  -٥٧٢
 ملّوثة معبّأة غير أجسام أو LSA-I األولى فئةال من ضعيف نوعي نشاط ذات معبَّأة غير مواد

 ً  في شحنها يلزم الشحنة كانت إذا أو ،SCO-IIIأو الفئة الثالثة  SCO-I األولى الفئة من سطحيا
ً  تحمل معبّأة مش����عة مادة عن عبارة وهي الحص����ري االس����تخدام إطار  أرقام من واحداً  رقما
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ً  المناس���ب المتحدة األمم رقم يوض���ع المتحدة، األمم  س���وداء بأرقام ،)١ الجدول انظر( أيض���ا
  :إّما مم، ٦٥ عن ارتفاعها يقل ال اللون

حة الخارجية اللوحة من األس����فل النص����ف في  )أ(  الخلفيّة على ،٦ الش����كل في الموض����ّ
 البيضاء؛

 .٧ الشكل في الموّضحة الخارجيّة اللوحة على أو  )ب(

ح البديل اس�������تخدام وعند  اللوحة بجوار اإلض�������افيّة اإلعالن لوحة تُثَبَّت ،)ب( في الموض�������ّ
 الحديدية الس��كك مركبات حالة في الخارجيّين الجانبيّين الجدارين على إّما مباش��رةً، الرئيس��يّة

 .البرية الشاحنات حالة في الخارجي الخلفي والجدار الخارجيّين الجانبيّين الجدارين أو

ما  معدل الجرعةيتجاوز  ال، لالستخدام الحصريالخاضعة بالشحنات وفيما يتعلق   -٥٧٣
  يلي:

 عبوة أو طرد ألي الخارجي الس����طح على نقطة أي عند س����اعة/س����يفرت ملي ١٠  )أ(
 :التالية بالشروط إال ساعة/سيفرت ملي ٢ يتجاوز أن يجوز وال ،مجمعة

د أن  ‘١’    لهم المأذون غير األشخاص وصول دون يحول بسياج الشاحنة تزوَّ
 .الروتينية النقل ظروف أثناء السياج داخل إلى

 وض�������عها يظل بحيث المجمعة العبوة أو الطرد لتأمين ترتيبات تُتََّخذ أن  ‘٢’  
 ً  .الروتينية النقل ظروف أثناء الشاحنة داخل ثابتا

 .تفريغ أو تحميل أي الشحن يتخلل أال  ‘٣’  
 ذلك في بما ،للش��احنة الخارجية األس��طح على نقطة أي عند س��اعة/س��يفرت ملي ٢  )ب(

 على نقطة أي عند المفتوحة، الش���احنات حالة في أو، والس���فلي، العلوي الس���طحين
 الس��طح وعلى ،للش��احنة الخارجية الحواف من البارزة الرأس��ية المس��توية األس��طح
 .للشاحنة السفلي الخارجي السطح وعلى للحمولة، العلوي

 المس����توية األس����طح من م٢ مس����افة على نقطة أي عند س����اعة/س����يفرت ملي ٠٫١  )ج(
 الحمولة نُِقلت ما إذا أو، ،للش���احنة الخارجية الجانبية األس���طح تمثّلها التي الرأس���ية

 الرأس��ية المس��توية األس��طح من م٢ مس��افة على نقطة أي عند مفتوحة، ش��احنة في
 .للشاحنة الخارجية الحواف من البارزة

 في بالتواجد والمس�����اعدين الس�����ائق لغير يُس�����مح ال البرية، الش�����احنات حالة وفي  -٥٧٤
 اتـــــالبطاق اــــــعليه عـــبضائ حاويات أو مجمعة عبوات أو طروداً  تحمل التي الشاحنات

 .(III-YELLOW) الثالثــــة أو (II-YELLOW) الثانيـــــة للفئتيـــن زةــــــّ الممي
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 بالمراكب بالنقل تتعلق إضافية متطلبات

 على بها ةالسطحي معدَّل الجرعة يزيد التي المجمعة العبوات أو الطرود نقل يُحَظر  -٥٧٥
 أو ش���احنة في منقولة تكن لم ما ،خاص ترتيب بموجب إال بالمراكب س���اعة/س���يفرت ملي ٢

ً  الحصري االستخدام إطار في ظهرها على   .١٠ بالجدول) أ( الحاشية عليه تنص لما وفقا

 مركب بواس������طة ش������حنات نقل ٥٦٦ الفقرة في المحّددة المتطلبات من ويُس������تثنى  -٥٧٦
 مواد نقل لغرض – مستأَجراً  لكونه أو تصميمه بحكم – ويخصَّص خاص نحو على يُستخَدم
 :التالية الشروط استيفاء شريطة ،مشعة

ً  المركب على علمها يُرفَع التي الدولة في المختص�������ة الس�������لطة تعتمد أن  )أ(  برنامجا
ً  اإلش��عاعات من للوقاية  مرفأ كل في المختص��ة الس��لطة تقره وأن ،بالش��حنة خاص��ا
 .ذلك منها ُطِلب لو فيما المركب فيه يتوقف

ً  تَُحدَّد أن  )ب(  ذلك في بما كاملة، الرحلة طوال بالتس�������تيف المتعلقة الترتيبات مس�������بقا
 .الطريق على المركب فيها يتوقف مرافئ في شحنات أي تحميل

 المواد لنقل مؤهَّلون أش����خاص وتفريغها ونقلها الش����حنات تحميل على يش����رف أن  )ج(
 .المشعة

  متطلبات إضافية تتعلق بالنقل الجوي

 على الحصري لالستخدام الخاضعة الشحناتو B(M) النوع من الطرود نقل يُحَظر  -٥٧٧
 .الركاب طائرات متن

قل ويُحَظر  -٥٧٨ دة B(M) النوع من للطرود الجوي الن  الطرودو للتهوية، بفتحات المزوَّ
ً  تبريداً  تتطلب التي  لض����وابط تخض����ع التي الطرودو إض����افي، تبريد نظام بواس����طة خارجيا

 .االشتعال تلقائية سائلة مواد على المحتوية الطرودو النقل، أثناء تشغيلية

قل ويُحَظر  -٥٧٩ عة العبوات أو للطرود الجوي الن يد التي المجم ها يز عدل  في  الجرعةم
  .خاص ترتيب بموجب إال ساعة/سيفرت ملي ٢ على ةالسطحي

 بالبريد بالنقل تتعلق إضافية متطلبات

 في الواردة للمتطلبات المطابِقة الش����حنات نقل الوطنية البريد هيئات تقبل أن يجوز  -٥٨٠
 المنصوص الحدود ُعْشر المشعة لمحتوياتها اإلشعاعي النشاط يتجاوز ال والتي ،٥١٥ الفقرة
 الداخلي النطاق على اليورانيوم، فلوريد س������اد� على تحتوي ال والتي ،٤ الجدول في عليها
 ً  .الهيئات تلك تفرضها قد التي اإلضافية بالمتطلبات رهنا



85

  الخامسالقسم 

  

َبل أن ويجوز  -٥٨١ قل تُق لدولي للن قة الش�������حنات بالبريد ا بات المطابِ  في الواردة للمتطل
 المنصوص الحدود ُعْشر المشعة لمحتوياتها اإلشعاعي النشاط يتجاوز ال والتي ،٥١٥ الفقرة
ً  اليورانيوم، فلوري��د س��������اد� على تحتوي ال والتي ،٤ الج��دول في عليه��ا  وج��ه على رهن��ا

 :العالمي البريدي االتحاد قوانين تفرضها التي التالية اإلضافية بالمتطلبات الخصوص

لين بواس��طة إال البريد إدارة لدى الش��حنة إيداع يتم أال  )أ(  من بذلك لهم المأذون الُمرس��ِ
 .الوطنية السلطة

 .عادةً  بالجو طريق، بأسرع الشحنة إرسال يتم أن  )ب(
 الشحنة من الخارجـ��ـ��ـ��ي الجـ��ـ��ـ��زء علـ��ـ��ـ��ـ��ى و�ابتـ��ـ��ـ��ة واضحة عالمة توضع أن  )ج(

  " بالبريد بنقلها مسموح كميات – مشعة مادة" عبـــارة تحمــــل
“RADIOACTIVE MATERIAL — QUANTITIES PERMITTED FOR 
MOVEMENT BY POST”  

ً  الغالف أعيد ما إذا العبارة هذه وتُشَطب    .فارغا
ل اسم الخارج من الشحنةعلى  يُكتَب أن  )د(  الشحنة إعادة طلب مع وعنوانه الُمرسـ�������ِ

 .تسليمها عدم حالة في
 .الشحنة ومحتويات وعنوانه الُمرِسل اسم الداخلي الغالف على يوضَّح أن  )هـ(

 
 الجمركية اإلجراءات

 طرد في المش��عة المحتويات فحص على تنطوي التي الجمركية العمليات تُجرى ال  -٥٨٢
 أشخاص وجود وفي لإلشعاعات التعرض لمراقبة الكافية الوسائل فيه تتوافر مكان في إال ما

 ش����حنه قبل ا�ص����لية حالته إلى جمركية تعليمات على بناءً  فتحه يتم طرد أي ويُعاد .مؤهَّلين
 .إليه للمـُرسـَل

 
  الشحنات التي يتعذّر تسليمها

 الس�����لطة إخطار ويتم مأمون مكان في توض�����ع ما، ش�����حنة تس�����ليم تعذُّر حالة في  -٥٨٣
 تُتََّخذ التي اإلجراءات بشأن تعليمات إصدار منها ويُطلَب يمكن ما بأسرع الرسمية المختصة

  .ذلك بعد
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 الناقلة الشركات قِبَل من النقل مستندات وإتاحة حفظ

  إال إذا: شحنةنقل أي  الشركة الناقلةتقبل  ال  -٥٨٤

تم توفير نسخة من مستند النقل وغيرها من المستندات أو المعلومات التي تقتضيها   (أ)
  هذه الالئحة؛

 .إلكتروني شكل في الشحنة على المنطبقة المعلومات توفير تم أو  )ب(

 أن ويجوز .النهائية وجهتها إلى الش���حنة ترافق الش���حنة على المنطبقة المعلوماتو  -٥٨٥
ل موافاة ويراعى .أخرى وثيقة في ربما أو النقل وثيقة في المعلومات هذه ترد  إليه الُمرس�������َ
 .الشحنة تسليم عند المعلومات بهذه

في ش��كل إلكتروني،  الش��حنةبالمعلومات المنطبقة على  الش��ركة الناقلة عند موافاةو  -٥٨٦
 في جميع األوقات أثناء النقل إلى الوجهة النهائية للش�������ركة الناقلةتكون المعلومات متاحة 

  .في شكل مطبوعويراعى أن يتسنى بّث المعلومات من دون تأخير  .شحنةلل

بنس��خة من مس��تند النقل والمعلومات والمس��تندات ا�ض��افية  الش��ركة الناقلة وتحتفظ  -٥٨٧
  على النحو المحّدد في هذه الالئحة، وذلك لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر.

عند االحتفاظ بالمس�������تندات إلكترونياً أو في نظام حاس�������وبي، يراعى أن تكون و  -٥٨٨
  قادرة على استنساخها في شكل مطبوع. الشركة الناقلة
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  والطرود واألغلفة المشعـّة بالمواد تتعلق متطلبات

  
 متطلبات تتعلق بالمواد المشعـّة

 )LSA-IIIالثالثة ( فئةمتطلبات تتعلق بالمواد ذات النشاط النوعي الضعيف من ال

 .ُحذفت هذه الفقرة  -٦٠١

 الخاصة األشكال ذات المشعـّة بالمواد تتعلق متطلبات

 .مم ٥ عن يقلّ  ال األقل على واحد بـُعدٌ  الخاص الشكل ذات المشعـّة للمادة يكون  -٦٠٢

ة المادة طبيعة من يكون  -٦٠٣  أن تصميمها في يراعى أن أو الخاص الشكل ذات المشعـ���ّ
بات تفي ية بالمتطل تال لة في ال بارات إخض��������اعها حا مذكورة لالخت  إلى ٧٠٤ الفقرات في ال

 ؛٧١١

ر أال  )أ( م أو تتكس��ـ��������ّ  والثني والطرق الص��دم اختبارات عليها أُجِريت ما إذا تتحطـ��������ّ
 .الحالة حسب) أ(٧٠٩ الفرعية والفقرة ،٧٠٧ إلى ٧٠٥ الفقرات في الواردة

ت أو تنصهر أال  )ب(  الفقرة أو ٧٠٨ الفقرة في ذكره الوارد الحرارة اختبار أثناء تتشتـ����ّ
 .الحالة حسب ،)ب(٧٠٩ الفرعية

 في المذكورة النضّ  اختبارات عن الناجم الماء، في اإلش�������عاعي النش�������اط يزيد أال  )ج(
 المتعلق����ة األخرى الح����االت وفي بكري����ل؛ كيلو ٢ على ،٧١١و ٧١٠ الفقرتين

 الحجمي، التسّرب تقدير اختبار في التسّرب معدل يتجاوز ال المختومة، بالمصادر
قة في المحّدد ية المنظمة وثي لدول ية: "المعنونة ISO 9978 المقاييس لتوحيد ا  الوقا

ة المصادر – اإلشعاعات من  ISO(" التسرب اختبار طرائق – المختومة المشعـ������ّ
 .قبولها المختصة للسلطة يمكن التي المنطبقة اإلجازة عتبة ،[16]) 9978

ل المختومة الكبسولة كانت وإذا  -٦٠٤  ،الخاص الشكل ذات المشعة المادة من جزءاً  تشكـ��ّ
  .بإتالفها إال فتحها يمكن أال الكبسولة تصنيع في يراعى

 التشتـّت الضعيفة المشعـّة بالمواد تتعلق متطلبات

ة المادة في يراعى  -٦٠٥ ت الضعيفة المشعـ������ّ  المادة لهذه اإلجمالية الكمية تفي أن التشتـ������ّ
  :التالية بالمتطلبات الطرد في المشعـّة

 ملي ١٠ المدّرعة غير المشعـّة المادة من م٣ مسافة علىمعدل الجرعة  يتجاوز أال  )أ(
 .ساعة/سيفرت
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 األيرودينامي قطره يصل الذي والجسيمي الغازي بشكليه الهوائي االنبعاث يزيد أال  )ب(
 االختب��ارات اجتي��ازه��ا ح��ال��ة في ،2A ١٠٠ على ميكرومتر ١٠٠ إلى المتك��اف�
 .اختبار لكل منفصلة عيـّنة استخدام ويجوز. ٧٣٧و ٧٣٦ الفقرتين في المذكورة

 االختبار اجتيازها حالة في 2A ١٠٠ الماء في اإلش�������عاعي النش��������اط يتجاوز أال  )ج(
ؤخذ االختبار، هذا إجراء وعند. ٧٠٣ الفقرة في المذكور  التأثيرات االعتبار في تـ���ُ
 ).ب( في المذكورة االختبارات عن الناجمة الضارة

  
  بالمواد المستثناة من التصنيف باعتبارها انشطاريةمتطلبات تتعلق 

 بموجب FISSILE انش��طارية باعتبارها التص��نيف من المس��تثناة االنش��طارية المواد  -٦٠٦
ً  التراكم لض�������بط حاجة بغير الحرجية دون تكون ٤١٧ الفقرة من) و( البند  للش�������روط وفقا

  :التالية

  ؛٦٧٣الشروط المحّددة في البند (أ) من الفقرة   (أ)
 الفقرة من) ب( البند في عليها المنص�������وص التقييم أحكام مع تتفق التي الش�������روط  )ب(

 الطرود؛ بشأن ٦٨٥ الفقرة من) ب( والبند ٦٨٤
 .جّواً  نقلها حالة في ،٦٨٣ الفقرة من) أ( البند في المحّددة الشروط )ج(

  
 والطرود األغلفة بجميع تتعلق عامة متطلبات

 بس���هولة نقله يتس���نى أن وش���كله وحجمه كتلته حيث من الطرد تص���ميم في يراعى  -٦٠٧
م ذلك، عن وفضالً  .مأمون نحو وعلى صمـ�������َّ  بطريقة تثبيته معه يمكن نحو على الطرد يـ�������ُ
  .النقل أثناء متنها على أو النقل وسيلة في سليمة

 ما إذا الطرد برفع خاص���ة إض���افية تجهيزات أي تفش���ل أال التص���ميم في ويراعى  -٦٠٨
 األخرى بالمتطلبات الوفاء على الطرد قدرة تض���عف وأال المقص���ود، النحو على اس���تُخِدمت

 عوامل التص�����ميم في تراعىو .التجهيزات هذه فش�����ل حالة في الالئحة هذه عليها تنص التي
 .المتقطـّع الرفع لتأمين المناسبة األمان

م  -٦٠٩ صمـ�������َّ  للطرد الخارجي السطح على أخرى معالم وأي اإلضافية التجهيزات وتـ�������ُ
ً  كتلته لتحمل إما رفعه في اس����تخدامها يمكن  أن وإما ،٦٠٨ الفقرة في الواردة للمتطلبات وفقا
ً  النقل أثناء استعمالها إمكانية تـُبَطل أو لإلزالة قابلة تكون  .لذلك خالفا

 األسطح تكون بحيث الغالف يـُصمـَّم أن عملياً، تحقيقه يمكن الذي بالقدر ويراعى،  -٦١٠
 .بسهولة منها التلوث إزالة ويمكن بارزة معالم أي من خالية الخارجية
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م  -٦١١ صمـ�����ّ  تحول بحيث عملياً، بلوغه يمكن ما بقدر ،الطرد من الخارجية الطبقة وتـ�����ُ
 .واحتجازه الماء تجمـُّع دون

 إلى الطرد من جزءاً  تُعتبَر وال النقل إبان الطرد إلى تضاف عناصر أي تؤديوال   -٦١٢
 .أمانه من التقليل

 أو تس�������ار� أي عن الناجمة التأثيرات مقاومة على قادراً  الطرد يكون أن ويراعى  -٦١٣
 في تدهور أي يحدث أن دون الروتينية، النقل ظروف في ينش���أ قد اهتزازي رنين أو اهتزاز

الية بة اإلغالق أجهزة فعـ������ّ  وعلى .ككل الطرد سالمة في أو المختلفة، األوعية على المركـ������ّ
م الخصوص، وجه صمـ�������َّ  بحيث األخرى التثبيت وأدوات الملولبة والمسامير الصواميل تـ�������ُ

   .استخدامها تكرار بعد حتى قصد، بغير تسيـُّبها أو األجهزة هذه تفكـُّك دون تحول

 آليات التقادم. تصميم الطرديراعي   -ألف٦١٣

ً  متوافقة هياكل أو مكّونات وأي الغالف مواد تكونو  -٦١٤ ً  فيزيائيا  بعض�����ها مع وكيميائيا
 .التشعيع حالة في سلوكها االعتبار في ويـُؤخذ .المشعـّة المحتويات ومع البعض

 خاللها المشعـّة المحتويات تتسّرب أن يمكن التي الصمـّامات جميع حماية وتراعى  -٦١٥
  .به المأذون غير التشغيل من

 أن يُحتَمل التي والض�����غوط المحيطة الحرارة درجات الطرد تص�����ميم في وتراعى  -٦١٦
  .الروتينية النقل ظروف في تُصاَدف

أن يوفر ما يكفي من التدريع بحيث يض�������من، في ظل  الطرديراعى في تص�������ميم   -٦١٧
م الطرد الحتوائها، أال  للمحتويات المش��عةظروف النقل الروتينية وتبعاً  القص��وى التي يص��مَّ

القيم المحّددة في الفقرات  للطردعند أي نقطة على الس����ط� الخارجي  معدل الجرعةيتجاوز 
في  ٥٧٣والفقرة  ٥٦٦، حس��ب االقتض��اء، مع أخذ البند (ب) من الفقرة ٥٢٨و ٥٢٧و ٥١٦

  االعتبار.

ة بالمواد يتعلق وفيما  -٦١٨ س��م التي المش��عـ���������ّ  تلك تُراعى أخرى، خطرة بخواص تتـ���������ّ
 ).٥٠٧و ١١٠ الفقرتين انظر( الطرد تصميم عند الخواص

  
 جواً  المنقولة بالطرود تتعلق إضافية متطلبات

زمع بالطرود يتعلق فيما  -٦١٩  التي األس����ط� حرارة درجة تتجاوز ال جواً، نقلها المـ�����������ُ
 ألش�������عة التعّرض أخذ عدم مع م،٥ ٣٨ تبلغ محيطة حرارة درجة في م٥ ٥٠ معاينتها يمكن

  .االعتبار في الشمس
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زمع الطرود تصميم في ويراعى  -٦٢٠ ر أال جواً  نقلها المـ�����ُ  ما إذا االحتواء سالمة تتأثـ�����ّ
  .م٥ ٥٥+ و م٥ ٤٠– بين تتراوح محيطة حرارة لدرجات الطرود تعرضت

ة مواد على المحتوية الطرود تكونو  -٦٢١ راد ،مشعـ��ّ  تقاوم، أن على قادرة جواً، نقلها يـ��ُ
حِدث داخلي ضغط أي ،االحتواء نظام من المشعة المحتويات تشتُّت أو فقدان دون ً  يـ�������ُ  فارقا
 .باسكال كيلو ٩٥ إلى باإلضافة عادي تشغيل ضغط أقصى عن يقلّ  ال الضغط في

  
  تتعلق بالطرود المستثناة متطلبات

 في عليها المنص�����و� بالمتطلبات تفي أن المس�����تثناة الطرود تص�����ميم في يراعى  -٦٢٢
إذا كانت تحتوي  ٦٣٦الفقرة  في الواردة المتطلبات إليها وتـ�ُ�ضاف ،٦١٨ إلى ٦٠٧ الفقرات

يجيزها أحد األحكام الواردة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و) من الفقرة  مواد انشطاريةعلى 
 .جواً  نقلها حالة في ٦٢١ إلى ٦١٩ الفقرات فيالواردة  والمتطلبات، ٤١٧

  
  متطلبات تتعلق بالطرود الصناعية

 )Type IP-1( الصناعية الطرود من األول بالنوع تتعلق متطلبات

 تفي أن )Type IP-1( الص�������ن�اعي�ة الطرود من األول النوع تص�������ميم في يراعى  -٦٢٣
ض��اف ،٦٣٦ والفقرة ٦١٨ إلى ٦٠٧ الفقرات في عليها المنص��و� بالمتطلبات  إليها وتـ���������ُ
 .جواً  نقلها حالة في ٦٢١ إلى ٦١٩ الفقرات في الواردة المتطلبات

  )Type IP-2( الصناعية الطرود من الثاني بالنوع تتعلق متطلبات

وصف لكي  -٦٢٤ م ،)Type IP-2( الثاني النوع من صناعي طرد بأنه ما طرد يـ���ُ صمـ���َّ  يـ���ُ
حّددة بالمتطلبات يفي بحيث  في عليها منص����و� هي كما )Type IP-1( األول للنوع المـ�����������ُ
فة يحول، وأن ٦٢٣ الفقرة لك، إلى باإلض��������ا لة في يلي ما حدوث دون ذ عه حا  إخض��������ا

 :٧٢٣و ٧٢٢ الفقرتين في المذكورة لالختبارات

  تشتـُّتها؛ أو المشعـّة المحتويات فقدان )أ(
 خارجي س�����ط� أي على األقص�����ى معدل الجرعة في %٢٠ تتجاوز زيادة حدوث )ب(

  .للطرد

  

  



91

  السادسالقسم 

  

 )Type IP-3( الصناعية الطرود من الثالث بالنوع تتعلق متطلبات

م ،)Type IP-3( الثالث النوع من طرد بأنه ما طرد يوصف لكي  -٦٢٥ صمَّ  يفي بحيث يـ����ُ
 ،٦٢٣ الفقرة في عليها منص�������و� هي كما )Type IP-1( األول للنوع المحّددة بالمتطلبات

  .٦٤٩ إلى ٦٣٦ الفقرات في المذكورة المتطلبات إلى باإلضافة

) Type IP-2( الص�������ن��اعي��ة الطرود من والث��ال��ث الث��ان� ب��النوعين تتعلق ب��ديل��ة متطلب��ات
 )Type IP-3(و

) Type IP-2( الثاني النوع من ص����ناعية طروداً  باعتبارها الطرود اس����تخدام يجوز  -٦٢٦
 :شريطة ما يلي

 الفقرة في عليها المنص��و� )Type IP-1( األول للنوع الالزمة بالمتطلبات تفي أن  )أ(
٦٢٣. 

م أن  )ب( صمـ���ّ  الثانية أو األولى التعبئة لمجموعتيْ  المحّددة المتطلبات تستوفي بحيث تـ���ُ
 نقل بش����أن توص����يات" من ١-٦ الفص����ل إطار في المتحدة األمم وض����عتهما اللتين

 .]١٧[ المتحدة األمم عن الصادرة" النموذجية الالئحة :الخطرة البضائع
 في المطلوب��ة لالختب��ارات إخض��������اعه��ا ح��ال��ة في يلي م��ا ح��دوث دون تحول أن  )ج(

 :المتحدة األمم وضعتهما اللتين الثانية أو األولى التعبئة مجموعتي
 تشتـُّتها؛ أو المشعـّة المحتويات فقدان  ‘١’  
 الس������طح على األقص������ىمعدل الجرعة  في %٢٠ تتجاوز زيادة حدوث  ‘٢’  

  .للطرد الخارجي

ً  ويجوز  -٦٢٧ ل سهلة صهاريج استخدام أيضا مـ�������ْ  من صناعية طروداً  باعتبارها الحـ�������َ
 :شريطة ما يلي ،)Type IP-3( أو) Type IP-2( ثـــــالثال أو يــــالثان النوعين

 الفقرة في عليها المنص��و� )Type IP-1( األول للنوع الالزمة بالمتطلبات تفي أن  )أ(
٦٢٣. 

م أن  )ب( ص��مـ��������َّ  من ٧-٦ الفص��ل إطار في الموص��وفة المتطلبات تس��توفي بحيث تـ��������ُ
 األمم عن الص����ادرة" النموذجية الالئحة :الخطرة البض����ائع نقل بش����أن توص����يات"

بات أو ،]١٧[ المتحدة لة أخرى متطل  مقاومة على قادرة وتكون األقل، على معاِد
 .باسكال كيلو ٢٦٥ يبلغ اختبار ضغط

م أن  )ج( صمـ�����َّ  حاالت مقاومة على قادراً  توفيره يتم إضافي تدريع أي يكون بحيث تـ�����ُ
 وقادراً  الروتينية، النقل وظروف المناولة من الناتجة والحركي الس�������اكن اإلجهاد

 على األقص�������ى معدل الجرعة في %٢٠ تتجاوز زيادة حدوث دون الحيلولة على
  .الحـَمـْل سهلة للصهاريج خارجي سطح أي
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ً  ويجوز  -٦٢٨ ل، سهلة الصهاريج بخالف ،الصهاريج استخدام أيضا مـ������ْ  باعتبارها الحـ������َ
 مواد نقل في ،)Type IP-3( أو )Type IP-2( الثالث أو الثاني النوعين من ص������ناعية طروداً 

 النحو على) LSA-II( والث��اني��ة (LSA-I) األولى فئتينال من ض�������عيف نوعي نش���������اط ذات
 : يلي ما فيها يتوافر أن شريطة ،٥ الجدول في الموصوف

 الفقرة في عليها المنص��و� )Type IP-1( األول للنوع الالزمة بالمتطلبات تفي أن )أ(
٦٢٣. 

ـَّمة تكون أن )ب(  الوطنية أو اإلقليمية اللوائح في المبيَّنة المتطلبات تستوفي بحيث مصم
 ٢٦٥ يبلغ اختب��ار ض��������ط مق��اوم��ة على ق��ادرة وتكون الخطرة البض��������ائع لنق��ل

 .كيلوباسكال
م أن )ج( صمـ�����َّ  حاالت مقاومة على قادراً  توفيره يتم إضافي تدريع أي يكون بحيث تـ�����ُ

 وقادراً  الروتينية، النقل وظروف المناولة من الناتجة والحركي الس�������اكن اإلجهاد
 على األقص�������ى معدل الجرعة في %٢٠ تتجاوز زيادة حدوث دون الحيلولة على
 .للصهاريج خارجي سطح أي

ً  يجوز كما  -٦٢٩ ���م التي البض��ائع حاويات اس��تخدام أيض��ا  دائم غالف ب����ائ� تتـ���������ّ
ناعية طروداً  باعتبارها ثاني النوعين من ص�������  ،)Type IP-3( أو) Type IP-2( الثالث أو ال

 :شريطة ما يلي

 .صلبة مواد على المشعـّة المواد تقتصر أن  )أ(
 الفقرة في عليها المنص��و� )Type IP-1( األول للنوع الالزمة بالمتطلبات تفي أن  )ب(

٦٢٣. 
م أن  )ج( صمـ���َّ : وانـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���بعن المقاييس لتوحيد الدولية المنظمة وثيقة تطابق بحيث تـ���ُ

 حاويات :١ الجزء – واالختبار المواصفات – عـــالبضائ اتـــــحاوي ١ ةـــالسلسل
لة الحموالت مة لألغراض الش��������ام عا ناء ،ISO 1496-1 ([18]( ال عاد باس�������تث  األب

م بحيثو. والتص�����نيفات  إخض�����اعها حالة في يلي ما وقوع دون تحول تُص�����مـ�����������َّ
 أثناء تحدث التي التس����ارع عمليات وكذلك الوثيقة تلك في الموص����وفة لالختبارات

 :الروتينية النقل ظروف
 تشتـُّتها؛ أو المشعـّة المحتويات فقدان  ‘١’  
 س����طح أي على األقص����ى معدل الجرعة في %٢٠ تتجاوز زيادة حدوث  ‘٢’  

   .البضائع لحاويات خارجي

ً  ويجوز  -٦٣٠  باعتبارها معدن من المصنوعة للسوائب الوسيطة الحاويات استخدام أيضا
 :شريطة ما يلي ،)Type IP-3( أو) Type IP-2( الثالث أو الثاني النوعين من صناعية طروداً 
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 الفقرة في عليها المنص��وص )Type IP-1( األول للنوع الالزمة بالمتطلبات تفي أن  )أ(
٦٢٣. 

 الثانية أو األولى التعبئة لمجموعتي المحددة المتطلبات تص�����ميمها في تس�����توفي أن  )ب(
 البض��ائع نقل بش��أن توص��يات" من ٥-٦ الفص��ل في المتحدة األمم وض��عتهما اللتين

 دون تحول وأن ،]١٧[ المتحدة األمم عن الص�������ادرة" النموذجية الالئحة :الخطرة
 مع ولكن الوثيقة، تلك في الموص��وفة لالختبارات إخض��اعها حالة في يلي ما وقوع
ً  االتجاهات أكثر في السقوط اختبار إجراء  :إتالفا

  ؛تشتـُّتها أو المشعـّة المحتويات فقدان  ‘١’  
 س����ط� أي على األقص����ى معدل الجرعة في %٢٠ تتجاوز زيادة حدوث  ‘٢’  

 .للسوائب الوسيطة للحاوية خارجي

  
  متطلبات تتعلق بالطرود المحتوية على سادس فلوريد اليورانيوم

مة الطرود تفي أن يراعى  -٦٣١  بالمتطلبات اليورانيوم فلوريد س������ادس الحتواء المص������مَّ
 هذه من أخرى مواض��ع في الموص��وفة للمادة، واالنش��طاريّة المش��عّة بالخواص تتص��ل التي

أ ،٦٣٤ الفقرة في به مس��موح هو ما وباس��تثناء .الالئحة عبـ��������ّ  اليورانيوم فلوريد س��ادس يـ��������ُ
ً  ويـُنقل أكثر أو كغ ٠٫١ تبلغ بكميات الموجود  الدولية المنظمة وثيقة في الواردة لألحكام وفقا
 بغرض UF)6( اليورانيوم فلوريد س�������ادس تعبئة –الطاقة النووية : بعنوان المقاييس لتوحيد

 .٦٣٣و ٦٣٢ الفقرتين في الواردة والمتطلبات ،ISO 7195( [19]( نقله

م طرد كلو  -٦٣٢ م  اليورانيوم فلوريد س���ادس من أكثر أو كغ ٠٫١ الحتواء مص���مَّ يُص���مَّ
 :التالية بالمتطلباتالطرد  يفيبحيث 

ب دون يجتاز، أن  )أ(  وثيقة في الموص��وف النحو على مقبول، غير إجهاد ودون تس��رُّ
مة  الموصوف الهيكلي االختبار ،ISO 7195 [19] المقاييس لتوحيد الدوليّة المنظـ��������َّ

 ؛٦٣٤ الفقرة في به مسموح هو ما باستثناء ،٧١٨ الفقرة في
ته، أو اليورانيوم فلوريد سادس فقدان دون يجتاز، أن  )ب( شتـ��������ُّ سقوط اختبار ت  الحرِّ  ال

  ؛٧٢٢ الفقرة في الموصوف
ق يحدث أن دون يجتاز، أن  )ج(  الموص��وف الحراري االختبار االحتواء، نظام في تمزُّ

  .٦٣٤ الفقرة في به مسموح هو ما باستثناء ،٧٢٨ الفقرة في

د وال  -٦٣٣ مة الطرود تـُزوَّ  اليورانيوم فلوريد سادس من أكثر أو كغ ٠٫١ الحتواء المصمَّ
 .الضغط لتخفيف بأجهزة
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٦٣٤-   ً مة الطرود نقل يجوز األطراف، متعددة بموافقة ورهنا  أو كغ ٠٫١ الحتواء المص��مَّ
مت قد الطرود كانت إذا اليورانيوم فلوريد سادس من أكثر   :بحيث ُصّمِ

ة بمع��ايير تفي  )أ( ة أو دولي��ّ  ISO 7195 الوثيق��ة في الواردة تل��ك خالف أخرى وطني��ّ
 معادل؛ أمان مستوى استيفاء شريطة ،]19[

ل، أو/و  )ب( ب دون تتحمَّ  ٢٫٧٦ عن يقل اختبار ض���غط مقبول، غير إجهاد ودون تس���رُّ
 ؛٧١٨ الفقرة في الموصوف النحو على باسكال ميجا

 ال الطرود وكانت ،اليورانيوم فلوريد س�������ادس من أكثر أو كغ ٩٠٠٠ تحوي أو/و  )ج(
 .٦٣٢ الفقرة من) ج( البند في الوارد بالمتطلَّب تفي

ق وفيما بات استيفاء يراعى األخرى، النواحي بجميع يتعلـ������ّ  الفقرات في الموصوفة المتطلـ������َّ
 .٦٣٣ إلى ٦٣١

  
  A النوع من بالطرود تتعلق متطلبات

 في الموص��وفة بالمتطلبات تفي أن )Type A( النوع من الطرود تص��ميم في يراعى  -٦٣٥
 في ٦٢١ إلى ٦١٩ الفقرات في الواردة المتطلبات إليها وتض������اف ،٦١٨ إلى ٦٠٧ الفقرات

 .٦٥١ إلى ٦٣٦ الفقرات في الواردة الشروط وكذلك جواً، نقلها حالة

  .سم ١٠ عن للطرد إجمالي خارجي بـُعد أدنى يقلّ  وال  -٦٣٦

 قابلة تكون ال التي مثالً، كختم المقّومات، أحد الطرد من الخارجي الجزء يش�����ملو  -٦٣٧
 .سليمة ظلـّت طالما الطرد فتح عدم على دليالً  تمثـّل والتي بسهولة للكسر

تة أربطة أي تصميم في ويراعى  -٦٣٨ ثبـ�������َّ  تلك في الشدّ  قوى تؤدي أال الطرد على مـ�������ُ
 الطرد صالحية إضعاف إلى حوادث، إلى والمفضية العادية النقل ظروف ظل في األربطة،

 .الالئحة هذه عليها تنص التي بالمتطلبات للوفاء

 بالنس��بة م٥ ٧٠+ و م٥ ٤٠– بين تتراوح حرارة درجات الطرد تص��ميم في وتراعى  -٦٣٩
ؤخذ .التغليف لمكّونات د درجات االعتبار بعين وتـ�������ُ ل واحتمال السوائل تجمـ�������ُّ  مواد تحلـ�������ُّ
 .المعيّنة الحرارة درجة نطاق في التغليف

 أي أو الدولية، أو الوطنية للمعايير مطابقين التص�������نيع وتقنيات التص�������ميم يكونو  -٦٤٠
 .المختصة السلطة تقبلها التي أخرى، متطلبات



95

  السادسالقسم 

  

 تثبيت جهاز بواس���طة بإحكام يغلَق احتواء نظام على التص���ميم يش���تمل أن ويراعى  -٦٤١
 .الطرد داخل ينشأ قد ضغط بفعل أو قصد دون ينفتح أن يمكن ال إيجابي

 .االحتواء نظام مكّونات أحد الخاص الشكل ذات المشعـّة المواد تـُعتبَر أن ويجوز  -٦٤٢

ل االحتواء نظام كان ما وإذا  -٦٤٣ ر ،الطرد عن منفصلة وحدة يشكـ��������ّ في نظام  تتوفـ��������ّ
 من آخر جزء أي عن مستقلّ  إيجابي تثبيت جهاز طريق عن بإحكام إغالقه إمكانية االحتواء
 .التغليف

، كلما كان ذلك منطبقاً، االحتواء نظامأي مكّون من مكّونات  تص�����ميمويراعى في   -٦٤٤
د الغازات  اسة األخرى بالتعّرض لإلشعاع، وتولـ���ُّ االنحالل الكيماوي للسوائل والمواد الحسـ���ّ

  نتيجة التفاعل الكيماوي واالنحالل الكيماوي بالتعّرض لإلشعاع.

ة محتوياته االحتواء نظام يحتجزو  -٦٤٥  إلى المحيط الضغط تخفيض حالة في المشعـ��������ّ
 .باسكال كيلو ٦٠

زّود  -٦٤٦ امات، جميع وتـ������ُ امات بخالف الصمـ������ّ  احتواء بنظام الضغط، تخفيف صمـ������ّ
 .الصمـّام من تسّرب أي الحتجاز

 الموص��وف الطرد مكّونات أحد يطّوق الذي اإلش��عاعي الدرع تص��ميم في ويراعى  -٦٤٧
 .قص����د دون الدرع من المكّون ذلك انطالق دون يحول أن االحتواء نظام من جزءاً  باعتباره

الن داخله المكّون وهذا اإلشعاعي الدرع كان إذا ما حالة وفي ر منفصلة، وحدة يشكـ����ّ  تتوفـ����ّ
 أي عن مس�����تقل إيجابي تثبيت جهاز بواس�����طة بإحكام إغالقه إمكانية اإلش�����عاعي الدرع في

 .آخر تغليف هيكل

م  -٦٤٨ صمـ�������َّ  لالختبارات تعّرضه حالة في يلي ما وقوع دون يحول بحيث الطرد ويـ�������ُ
 :٧٢٤ إلى ٧١٩ الفقرات في الموصوفة

 تشتـُّتها؛ أو المشعـّة المحتويات فقدان  )أ(
 خارجي س�����طح أي على األقص�����ى معدل الجرعة في %٢٠ تتجاوز زيادة حدوث  )ب(

 .للطرد

خذ  -٦٤٩ تـ��ّ صة الطرود تصميم في ترتيبات وتـ��ُ خصـ��ّ ة للمواد المـ��ُ  يراعى السائلة المشعـ��ّ
ها ب بغية درجة الحرارة االنخفاض في في نات التحس��������ُّ باي  المحتويات حرارة درجة في للت

 .االمتالء وديناميات الحركية والتأثيرات
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راعي ذلك، إلى وباإلضافة  -٦٥٠  الحتواء المصّممة) A( النوع من الطرود تصميم في يـ���ُ
  :يلي ما السائلة المشعة المواد

 حالة في ٦٤٨ الفقرة من) أ( البند في الموص��وفة بالش��روط للوفاء مالئمة تكون أن  )أ(
  ؛٧٢٥ الفقرة في الموصوفة لالختبارات الطرد تعّرض

د أن  )ب(  :أمرين بأحد تزوَّ
ة مادة  ‘١’   وضعو .السائلة المحتويات حجم ِضعف المتصاص تكفي ماصـ��ّ  تـ��ُ

ة المادة هذه سائل تالمس بحيث مناسب موضع في الماصـ��������ّ  حالة في ال
  تسّربه؛

 وخارجية أس�����اس�����ية داخلية احتواء عناص�����ر من يتكّون احتواء نظام أو  ‘٢’  
مت ثانوية مـ������ِّ  وتكفل تام نحو على السائلة المحتويات تحبس بحيث صـ������ُ

ثانوية، الخارجية االحتواء عناص�������ر داخل احتجازها لة في حتى ال  حا
 .األساسية الداخلية العناصر في تسّرب حدوث

 تشتـّتها أو المشعـّة المحتويات فقدان دون للغازات المـُصمـّمة الطرودنوع  حولوي  -٦٥١
 النوع من الطرود ، باس����تثناء٧٢٥ الفقرة في الموص����وفة لالختبارات الطرد اجتياز حالة في
)Type A (الخاملة للغازات أو التريتيوم لغاز المـُصمـَّمة.  

  
 B(U) النوع من بالطرود تتعلق متطلبات

م  -٦٥٢ ص��مـ��������َّ  في الموص��وفة بالمتطلبات تفي بحيث  Type B(U)النوع من الطرود تـ��������ُ
 نقلها حالة في ٦٢١ إلى ٦١٩ الفقرات في الموص����وفة والمتطلبات ،٦١٨ إلى ٦٠٧ الفقرات

 من) أ( البند في موص���وف هو ما باس���تثناء ،٦٤٩ إلى ٦٣٦ الفقرات في والموص���وفة جواً،
 . ٦٦٦ إلى ٦٥٣ الفقرات في الموصوفة المتطلبات إليها وتـُضاف ،٦٤٨ الفقرة

دها التي الحرارة تؤدي أال الطرود تصميم في ويراعى  -٦٥٣ ة المحتويات تولـ�����ّ  المشعـ�����ّ
 التأثير إلى ،٦٥٧و ٦٥٦ الفقرتين في الموص�������وفة المحيطة الظروف ظلّ  في ،الطرد داخل
حه الذي النحو على العادية، النقل ظروف في ضاراً، تأثيراً  الطرد على  االختبارات توضـ�������ّ

 على الس���ارية بالمتطلبات الوفاء عن يقص���ـ���������ر بحيث ،٧٢٤ إلى ٧١٩ الفقرات في الواردة
ولىو .أس�����بوع لمدة رقيب دون تُِرك ما إذا والتدريع االحتواء  لتأثيرات خاص�����ة عناية تـ�����������ُ
 :التالية النتائج من أكثر أو واحدة في تتسبّب قد التي الحرارة،

ة المحتويات تنظيم تغيير  )أ(  لو فيما أو، المادية حالتها أو الهندسي شكلها أو المشعـ��������ّ
ة المادة كانت ف الوقود كعناصر( وعاء أو علبة في مطّوقة المشعـ�������ّ  على المغلـ�������ّ
  صهرها؛ أو المشعـّة المادة أو الوعاء أو العلبة تشويه تسبـِّب بحيث ،)المثال سبيل
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 الت��دريع لم��ادة الحراري التم��دُّد في التف��اوت طريق عن التغليف كف��اءة من التقلي��ل  )ب(
  انصهارها؛ أو تشقـُّقها أو اإلشعاعي

 .بالرطوبة االقتران عند بالتآكل، التعجيل  )ج(

ـّم  -٦٥٤  م،٥ ٥٠ معاينتها يمكن التي أسطحه حرارة درجة تتجاوز ال بحيث الطرد ويـُصم
نقَل لم ما شمسي، إشعاع وجود عدم وعند ٦٥٦ الفقرة في الموصوف المحيط الظرف في  يـ���ُ

 .الحصري االستخدام إطار في الطرد

 ال جواً، المنقولة بالطرود يتعلق فيما ٦١٩ الفقرة في مش�������ترط هو ما وباس�������تثناء  -٦٥٥
 إطار في الطرد نقل أثناء بسهولة إليه الوصول يمكن سطح ألي حرارة درجة أقصى تتجاوز

 المحيطة الظروف ظل في ش�����مس�����ي إش�����عاع وجود عدم عند م°٨٥ الحص�����ري االس�����تخدام
 لوقاية المعّدة الس��واتر أو الحواجز االعتبار في تؤخذ أن ويجوز. ٦٥٦ الفقرة في الموص��وفة
 .السواتر أو الحواجز على اختبار أي إجراء إلى حاجة دونما األشخاص

  .م٥ ٣٨ هي المحيطة الحرارة درجة أن ويـُفتَرض  -٦٥٦

  .١٢ الجدول في الموصوفة هي الشمس ألشعة التعّرض ظروف أن ويـُفتَرض  -٦٥٧

م  -٦٥٨ ص��مـ���������َّ  متطلبات اس��تيفاء بغرض حرارية وقاية على تش��تمل التي الطرود وتـ���������ُ
الة الوقاية هذه تظلّ  بحيث ٧٢٨ الفقرة في الموصوفة الحراري االختبار  أخِضعت ما إذا فعـ���ّ
 أو) ب(٧٢٧و) أ(٧٢٧و ٧٢٤ إلى ٧١٩ الفقرات في الموص�������وف���ة �ختب���اراتل الطرود

 على القبيل هذا من وقاية أي مفعول يُبَطل وال .االقتض�������اء حس�������ب ،)ج(٧٢٧و) ب(٧٢٧
 خش�������ونة أو الكش�������ط، أو الدحرجة، أو القطع، أو التمّزق، نتيجة للطرد الخارجي الس�������طح
  .المناولة

  :يلي لما خضعت ما إذا ،الطرود تصميم في ويراعى  -٦٥٩

 فق����دان من تح����دّ  أن ،٧٢٤ إلى ٧١٩ الفقرات في الموص�������وف����ة االختب����ارات  )أ(
 .أقصى بحد الساعة في 2A6–10 إلــى ـّةـــالمشع اتـــــالمحتوي

 وإم��ا ،٧٢٩و ،٧٢٨و ،)ب(٧٢٧و ،٧٢٦ الفقرات في الموص�������وف��ة االختب��ارات  )ب(
 :في الوارد االختبار

ند  –   نت ما إذا ،٧٢٧ الفقرة من) ج( الب لة كا  ٥٠٠ على تزيد ال الطرد كت
 أس��������اس على مقدَّرةً  ٣م/كغ ١٠٠٠ على تزيد ال اإلجمالية وكثافته كغ،

 باعتبارها ليس 2A ١٠٠٠ من أكبر المشعـّة محتوياتهو الخارجية، األبعاد
 ؛خاص شكل ذات مشعـّة مادة

 .األخرى الطرود بجميع يتعلق فيما ،٧٢٧ الفقرة من) أ( البند أو  –  
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 يتجاوز أال لض�������مان كافية بدرجة بالتدريع االحتفاظ يمكنها أن  ‘١’  
فة على الجرعةمعدل   ملي ١٠ الطرد س�������طح من م١ مس��������ا
ة محتويات أقصى مع ساعة/سيفرت م مشعـ������ّ مـ������ِّ  الطرد صـ������ُ

 .الحتوائها
د أن  ‘٢’   ع الفقدان تقييد يمكنها تقيـ��ّ  في المشعـ�ّ�ة للمحتويات المـ�ُ�تجمـ��ّ

 لجميع 2A و أقص��ى، كحد ٨٥-للكربتون 2A10 إلى أس��بو� مدة
  .أقصى كحد األخرى المشعـّة النويدات

ة نويدات من مخاليط وجود حالة وفي  الفقرات في الواردة األحكام تنطبق مختلفة، مش����عـ����������ّ
الة قيمة استخدام يجوز أنه باستثناء ،٤٠٧ إلى ٤٠٥  يتعلق فيما 2A10 لـ���� مساوية 2A(i) فعـ����ّ

�ير الث��اب��ت  الخ��ارجي التلّوث ح��دود التق��دير في تراعى ،)أ( الح��ال��ة وفي. ٨٥-ب��الكربتون
 .٥٠٨ الفقرة في الواردة

  الشمس ألشعة بالتعّرض تتعلق بيانات -١٢ الجدول

 لمّدة الشمس ألشعّة التعرُّض
ً  ساعة ١٢  الحالة وموقعه السطح شكل )٢م/واط( يوميّا

ً  تـُنقـَل مستوية أسطح صفر  ١ أسفل إلى متـَّجهة – أفقيّا
ً  تـُنقـَل مستوية أسطح ٨٠٠  ٢  أعلى إلى متـَّجهة – أفقيّا
ً  تـُنقـَل أسطح )أ(٢٠٠  ٣  رأسيا
 ٤ )أفقي وضع في ليست( أسفل إلى متـَّجهة أخرى أسطح )أ(٢٠٠
 ٥ األخرى األسطح سائر )أ(٤٠٠

ة استخدام ذلك، من بدالً  يجوز،  )أ( عن الناجمة التأثيرات وتجاهل امتصاص ُمعاِمل اختيار مع جيبيّة دالـ����ّ
 .مجاورة أجسام من االنعكاس احتمال

  

م   -٦٦٠ صمـ������َّ ة محتوياتالتي تخص  الطرودوتـ������ُ يزيد نشاطها اإلشعاعي على  مشعـ������ّ
2A510  حدث تمّزق في ظامبحيث ال ي مائي  االحتواء ن بار ال�مر ال ما تعّرض��������ت الخت إذا 

 .٧٣٠المـُعّزز الموصوف في الفقرة 

 وجود على بها المس������مو� اإلش������عاعي النش������اط انطالق لحدود االمتثال يعتمد وال  -٦٦١
 .ميكانيكي تبريد نظام أو مرشـِّحات

 من يكون االحتواء نظام عن الناجم الض�����ط لتخفيف نظام على الطرد يش����تمل وال  -٦٦٢
ة مواد إطالق شأنه ـّ  إلى ٧١٩ الفقرات في الموصوفة االختبارات ظروف في البيئة إلى مشع
  .٧٢٩ إلى ٧٢٦و ٧٢٤
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ً  االحتواء نظام في الشدّ  مستويات تبلغ أال الطرود تصميم في ويراعى  -٦٦٣  تؤثـّر قد قيما
ر نحو على ضاراً  تأثيراً  الطرد على  إذا وذلك المنطبقة، بالمتطلبات الوفاء عن معه يقصـ��������ّ
 الفقرات في الموصوفة لالختبارات وأٌخِضعت عادي تشغيل ضغط أقصى تأثير تحت كانت
 .٧٢٩ إلى ٧٢٦و ٧٢٤ إلى ٧١٩

ً  الطرد في عادي تشغيل ضغط أقصى يتجاوز وال  -٦٦٤ ً  ضغطا  كيلو ٧٠٠ قدره مقياسيا
 .باسكال

م  -٦٦٥ صمـ���َّ ة مواد على تحتوي التي الطرود وتـ���ُ ت ضعيفة مشعـ���ّ  يكون ال بحيث التشتـ���ّ
ضاف مقّومات ألي ة المواد إلى تـ��ُ ت الضعيفة المشعـ��ّ عتبر وال التشتـ��ّ  ألي أو منها، جزءاً  تـ��ُ

 .التشتـّت الضعيفة المشعـّة المواد أداء على ضار تأثير أي ،للتغليف داخلية مكّونات

م  -٦٦٦ صمـ�����َّ  لدرجات م٥ ٣٨+و م٥ ٤٠- بين يتراوح مدى مع يتناسب بحيث الطرد ويـ�����ُ
  .المحيطة الحرارة

  
 B(M) النوع من بالطرود تتعلق متطلبات

 النوع من للطرود الالزم����ة ب����المتطلب����ات  Type B(M)النوع من الطرود تفي  -٦٦٧
Type B(U) زمع بالطرود يتعلق فيما أنه باستثناء ،٦٥٢ الفقرة في المبيّنة  بلد داخل نقلها المـ���ُ

ن نة بلدان بين فيما أو وحده معيـ������ّ  تلك بخالف أخرى ظروف افتراض يجوز فحسب، معيـ������ّ
حّددة  المختصة السلطات بموافقة ،٦٦٦ إلى ٦٦٠و ٦٥٧ إلى ٦٥٥و ٦٣٩ الفقرات في المـ�����ُ

س��توفىو .البلدان هذه في ً  تحقيقه يمكن الذي بالقدر تـ���������ُ  من للطرود الالزمة المتطلبات عمليا
 .٦٦٦ إلى ٦٦٠و ٦٥٥ الفقرات في الموصوفة  Type B(U)النوع

عة بصورة Type B(M) النوع من الطرود تهوية ويجوز  -٦٦٨  شريطة نقلها، أثناء متقطـ����ّ
 .بالتهوية المتعلقة التشغيلية الضوابط الصلة ذات المختصة السلطات تقبل أن

 
  C النوع من بالطرود تتعلق متطلبات

 في المبيّن��ة ب��المتطلب��ات تفي أن  Type Cالنوع من الطرود تص�������ميم في يراعى  -٦٦٩
 في مبيّن هو ما باس�������تثناء ،٦٤٩ إلى ٦٣٦ الفقرات في والواردة ،٦٢١ إلى ٦٠٧ الفقرات

ند بات ،٦٤٨ الفقرة من) أ( الب نة والمتطل  ٦٦١ والفقرات ،٦٥٧ إلى ٦٥٣ الفقرات في المبيّ
 .٦٧٢ إلى ٦٧٠ الفقرات في والواردة ،٦٦٦ إلى
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 في الواردة ل�ختب��ارات المقّررة التقييم بمع��ايير الوف��اء على ق��ادراً  الطرد يكونو  -٦٧٠
ة تحّددها بيئة في طمره بعد ،٦٦٣ والفقرة ،٦٥٩ الفقرة من) ب( البند  حرارية موص����ليـ�����������ّ

فتَرض .الثابتة الحالة في م٥ ٣٨ تبلغ حرارة ودرجة كلفن متر لكل واط ٠٫٣٣ قدرها  في ويـ���ُ
 أقصى عند الطرد يكون وأن سليماً، للطرد حراري عزل أي يظلّ  أن للتقييم األوليـّة الشروط

 . م٣٨º المحيطة الحرارة درجة وتكون ،عادي تشغيل ضغط

 لما وخض��ع عادي تش��غيل ض��غط أقص��ى عند كان إذا ،الطرد تص��ميم في وتراعى  -٦٧١
 :يلي

 فقـ�����ـ�����ـ�����دان مـ�����ـ�����ن تحدّ  أن ،٧٢٤ إلى ٧١٩ الفقرات في الموصوفة االختبارات  )أ(
 .أقصى بحد الساعة في 2A6–10 إلــى المشعـّة المحتويـــات

 :٧٣٤ الفقرة في الواردة االختبارات متواليات  )ب(
فاظ يمكنه أن  ‘١’   تدريع االحت ية بدرجة بال مان كاف  معدل يتجاوز أال لض�������

 مع س����اعة/س����يفرت ملي ١٠ الطرد س����ط� من م١ مس����افة على الجرعة
 .الحتوائها الطرد صـُمـِّم مشعـّة محتويات أقصى

ع الفقدان تقييد يمكنه أن  ‘٢’   تجمـ��ّ ة للمحتويات المـ��ُ  إلى أسبوع مدة في المشعـ��ّ
2A10 2و أقصى، كحد ٨٥-للكربتونA ة النويدات لجميع  األخرى المشعـ���ّ

 .أقصى كحد

ة نويدات من مخاليط وجود حالة وفي  الفقرات في الواردة األحكام تنطبق مختلفة، مش����عـ����������ّ
الة قيمة استخدام يجوز أنه باستثناء ،٤٠٧ إلى ٤٠٥  يتعلق فيما 2A10 لـ���� مساوية 2A(i) فعـ����ّ

 الفقرة في الواردة الخارجي التلّوث حدود التقدير في تراعى ،)أ( الحالة وفي. ٨٥-بالكربتون
٥٠٨. 

م  -٦٧٢ صمـ��َّ ق يحدث ال بحيث الطرد ويـ��ُ  الغمر اختبار إجراء بعد االحتواء نظام في تمزُّ
ز المائي  .٧٣٠ الفقرة في المبيّن المـُعزَّ

 
  متطلبات تتعلق بالطرود المحتوية على مواد انشطارية

 :التالية االعتبارات االنشطارية المواد نقل في تراعى  -٦٧٣

 والمفض�������ية والعادية الروتينية النقل ظروف أثناء الحرجة دون بالحالة تحتفظ أن  )أ(
 :الخصوص وجه على التالية الطوارئ حاالت االعتبار بعين وتؤخذ حوادث؛ إلى

  منها؛ أو الطرود إلى الماء تسّرب  ‘١’  
ئات أو مـُمتصـّات كفاءة فقدان  ‘٢’     الكامنة؛ النيوترون مـُهّدِ
  ؛الطرد في فاقد حدوث نتيجة أو الطرد داخل إما المحتويات تنظيم إعادة  ‘٣’  
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 بينها؛ فيما أو الطرود داخل الفراغات تقليل  ‘٤’  
  الثلج؛ في طمرها أو الماء في الطرود غمر  ‘٥’  
 .الحرارة درجات في التغيـّرات  ‘٦’  

 :بالمتطلبات تفي أن  )ب(
ِمح متى المعّبأة غير المواد باس�������تثناء ؛٦٣٦ الفقرة في الواردة  ‘١’    بها س�������ُ

 ؛٤١٧ الفقرة من) هـ( البند بموجب تحديداً 
ـّصل الالئحة هذه من أخرى مواضع في الموصوفة  ‘٢’   ة بالخواص تت ـّ  المشع

  للمواد؛
 ؛٤١٧ الفقرة بموجب مستثناة المواد تكن لم ما ،٦٣٧ الفقرة في الواردة  ‘٣’  
، ما لم تكن المواد مس�������تثناة بموجب ٦٨٦إلى  ٦٧٦الواردة في الفقرات   ‘٤’  

  .٦٧٥أو  ٦٧٤أو  ٤١٧الفقرات 

 ،)د(٤٧٤ الفقرة بمتطلبات تفي انش���طارية مواد على تحتوي التي الطرود تُس���تثنى  -٦٧٤
 إلى ٦٧٦ الفقرات متطلب��ات من ،٦٧٤ الفقرة من) ج( إلى  )أ( الفرعي��ة البنود أحك��ام وأح��د
٦٨٦. 

  في أي شكل، بالشروط التالية: مواد انشطاريةالتي تحتوي على  الطرود  (أ)
 .سم ١٠ عن للطرد خارجي بُعد أصغر يقل أال  ‘١’  
  :التالية الصيغة باستخدام للطرد CSI الحرجية أمان مؤشر حساب يتم أن  ‘٢’  

CSI = 50 × 5 × {[mass of uranium-235 in package (g)] / Z  
+ [mass of other fissile nuclides1 in package (g)] / 280}2 

  .١٣ الجدول من Z قيم تؤخذ حيث    
  .١٠عن  طردألي  مؤشر أمان الحرجيةأال تزيد قيمة   ‘٣’ 

  في أي شكل، بالشروط التالية: مواد انشطاريةالتي تحتوي على  الطرود  (ب)
 .سم ٣٠ عن للطرد خارجي بُعد أصغر يقل أال  ‘١’ 
، بعد إخض�����اعه لالختبارات المنص�����وص عليها في لطرداأن يراعى في   ‘٢’ 

  ، ما يلي:٧٢٤إلى  ٧١٩الفقرات 
  المواد االنشطارية؛أن يحتفظ بمحتوياته من   –   
 عند للطرد الخارجية األبعاد لعموم األدنى الحد على يحافظ أن  –   

 سم؛ ٣٠ عن يقلّ  ال مستوى
  .سم ١٠ طوله مكعـّب دخول دون يحول أن  –   

  
  
 
-أقل من البلوتونيو ٢٤١-يكون البلوتونيوم بأي تركيب نظيري ش���ريطة أن تكون كمية البلوتونيوم يجوز أن  ١

  .في الطرد ٢٤٠
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 :التالية الصيغة باستخدام للطرد CSI الحرجية أمان مؤشر حساب يتم أن  ‘٣’ 
CSI = 50 × 2 × {[mass of uranium-235 in package (g)] / Z  
+ [mass of other fissile nuclides1 in package (g)] / 280} 

  .١٣ الجدول من Z قيم تؤخذ حيث    
  .١٠عن  طردألي  مؤشر أمان الحرجيةأال تزيد قيمة   ‘٤’ 

 :التالية بالشروط شكل، أي في انشطارية مواد على تحتوي التي الطرود  )ج(
  .سم ١٠عن  للطردأال يقل أصغر بُعد خارجي   ‘١’  
، بعد إخ������اعه ل�ختبارات المنص�����و� عليها في لطردأن يراعى في ا  ‘٢’  

  ، ما يلي:٧٢٤إلى  ٧١٩الفقرات 
  المواد االنشطارية؛أن يحتفظ بمحتوياته من   –    
 عند للطرد الخارجية األبعاد لعموم األدنى الحد على يحافظ أن  –    

 سم؛ ١٠ عن يقلّ  ال مستوى
  .سم ١٠ طوله مكعـّب دخول دون يحول أن  –    
 :التالية الصيغة باستخدام للطرد CSI الحرجية أمان مؤشر حساب يتم أن  ‘٣’  

CSI = 50 × 2 × {[mass of uranium-235 in package (g)]/ 450  
+ [mass of other fissile nuclides1 in package (g)] / 280} 

  غراماً. ١٥عن  طردفي أي  نويدات االنشطاريةال كتلة يزيد مجموعأال   ‘٤’  
يكون إجم��الي كتل��ة البيريليوم والمواد الم��ائي��ة المنش��������� المثرا� ب��ال��ديوتيريوم وال   (د)

مفرد، أكبر من  طردوالغرافيت، وغير�ا من األش����كال الت�ص����ليّة للكربون في أي 
 لهذه المواد اإلجمالي التركُّز، إال حيثما كان الطردفي  النويدات االنش�������طاريةكتلة 

وال ح���اج���ة ألن يؤخ���ذ في  غرام من المواد. ١٠٠٠غرام في أي  ١ال يتج���اوز 
٪ من وزنه من ٤االعتبار البيريليوم الُمدَم� في س���بائ� النحا� بنس���بة تص���ل إلى 

 السبيكة.

ً  CSI الحرجية أمان مؤشر لحساب Z قيم -١٣ الجدول  ٦٧٤ للفقرة وفقا

 Z                  أاإلثراء
 ٢٢٠٠        %١٫٥ إلى تصل بنسبة مثرى يورانيوم
  ٨٥٠        %٥مثرى بنسبة تصل إلى  يورانيوم
  ٦٦٠        %١٠مثرى بنسبة تصل إلى  يورانيوم
  ٥٨٠        %٢٠مثرى بنسبة تصل إلى  يورانيوم
  ٤٥٠       %١٠٠ إلى تصل بنسبة مثرى يورانيوم

 اس�������تخدام يمكن عندئذٍ  ،٢٣٥-لليورانيوم متفاوتة إثراء بدرجات يورانيوم على يحتوي الطرد كان إذا  )أ(
  .Z على للحصول إثراء درجة ألعلى المقابِلة القيمة
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 تطبيق من البلوتونيوم من غرام ١٠٠٠ من أكثر على تحتوي التي الطرود تُس�تثنى  -٦٧٥
 :التالية بالشروط ،٦٨٦ إلى ٦٧٦ الفقرات

  .%٢٠في البلوتونيوم بحسب الكتلة عن  االنشطاريةالنويدات أال تزيد نسبة   (أ)
 :التالية الصيغة باستخدام للطرد الحرجية أمان مؤشر حساب يتم أن  )ب(

CSI = 50 × 2 × [mass of plutonium (g) / 1000]; 
 من %١ اليورانيوم كتل��ة تتج��اوز ال البلوتونيوم، مع موجوداً  اليورانيوم ك��ان إذا  )ج(

 .البلوتونيوم كتلة

 انشطارية مواد على تحتوي التي الطرود تصاميم تقييم بغرض المحتويات توصيف

 الكتلة أو النظيري، التكوين أو الفيزيائي، أو الكيميائي الش���كل معرفة عدم حالة في  -٦٧٦
 الواردة التقييم عمليات تُجرى الهندس��ية، الص��ورة أو الكثافة، أو التهدئة نس��بة أو التركيز، أو
ر التي القيمة هي معروف غير عامل كل قيمة أن بافتراض ٦٨٥ إلى ٦٨٠ الفقرات في ـّ  توف

 .هذه التقييم عمليات في المعروفة والسمات الظروف مع تتـّسق للنيوترونات مضاعفة أقصى

ع، النووي بالوقود يتعلق وفيما  -٦٧٧  الفقرات في الواردة التقييم عمليات تس��تند المش��عـ��������ّ
 :فيه التاليين العنصرين أحد توافر يثبت نظيري تكوين إلى ٦٨٥ إلى ٦٨٠

 التشعيعي؛ التاريخ أثناء للنيوترونات مضاعفة أقصى  )أ(
 في ولكن التشعيع وبعد .الطرد تقييم بغرض النيوترونية للمضاعفة معتدل تقدير أو  )ب(

 .النظيري التكوين اعتدال من للتأكـّد قياس يُجرى ،الشحن على سابق وقت

  تتعلق بدرجة الحرارة ومتطلباتهندسية  متطلبات

راعى  -٦٧٨  إلى ٧١٩ الفقرات في الموص��وفة لالختبارات إخض��اعه بعد ،الطرد في يـ��������ُ
  :يلي ما ،٧٢٤

 عن يقلّ  ال مس���توى عند للطرد الخارجية األبعاد لعموم األدنى الحد على يحافظ أن  )أ(
  سم؛ ١٠

  .سم ١٠ طوله مكعـّب دخول دون يحول أن  )ب(

 لدرجة م٥ ٣٨+و م٥ ٤٠- بين يتراوح مدى يناس����ب أن الطرد تص����ميم في ويراعى  -٦٧٩
 تص�ميم اعتماد ش�هادة في أخرى مواص�فات المختص�ة الس�لطة تحّدد لم ما المحيطة، الحرارة

 .الطرد
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 معزول مفرد طرد تقييم

 جميع إلى يتس�������ّرب أن يمكن الم���اء أن يُفتَرض المعزول، ب���الطرد يتعلق فيم���ا  -٦٨٠
  .االحتواء نظام داخل الفراغات ذلك في بما منها، أو الطرد في الفارغة المساحات

 إلى النحو هذا على الماء تسّرب دون للحيلولة خاصة مقّومات يشمل التصميم كان إذا أنه بيد
نة فارغة مس��احات  وجود عدم افتراض يجوز خطأ، عن ذلك نجم وإن حتى منها، أو معيـ���������ّ

ً  الخاصة المقّومات تشملو .الفارغة المساحات بتلك يتعلق تسّرب  :يلي مما أيا

 ما إذا للماء مانعَين األقلّ  على اثنان منها يظل المستوى، عالية متعددة مائية عوائق  )أ(
 من عالية ودرجة ،٦٨٥ الفقرة من) ب( البند في المبيّنة لالختبارات الطرد خض���ع
جرى واختبارات وإصالحها، وصيانتها األغلفة تصنيع في الجودة ضبط  للتثبُّت تـ����ُ

 ؛شحن كل قبل طرد كل إغالق من
 والتي اليورانيوم، فلوريد س��������ادس على إال تحتوي ال التي بالطرود يتعلق فيما أو  )ب(

مائة في ٥ مقداره أقص�������ى حداً  اليورانيوم إثراء فيها يبلغ -اليورانيوم كتلة من ال
٢٣٥: 

 من) ب( البند في المبيّنة االختبارات إجراء إثر على يَثُبت، التي الطرود  ‘١’  
 وأي أو الس��دادة الص��مام بين فيها مادي تالمس يوجد ال أنه ،٦٨٥ الفقرة
 فيها يثبت والتي األص������لية، االرتباط نقطة في إال الغالف في آخر مكون
 الص��مامات أن ،٧٢٨ الفقرة في الموص��وف االختبار إجراء عقب أيض��اً،

  للتسرب؛ مانعة تظلوالسدادات 
 وإصالحها، وصيانتها األغلفة تصنيع في الجودة مراقبة من عالية درجة  ‘٢’  

 .شحن كل قبل طرد كل إغالق من للتثبت تـُجرى اختبارات تواكبها

فتَرض  -٦٨١  أو الماء من سم ٢٠ عن يقلّ  ال بما قرب عن الحصر نظام ينعكس أن ويـ�������ُ
ره قد أكبر انعكاس أي  أمكن ما إذا أنه بيد .إضافي نحو على بالغالف المحيطة المادة توفـ��������ّ

 الفقرة من) ب( البند في المبيّنة االختبارات بعد الغالف داخل يبقى الحص�������ر نظام أن إثبات
 البند في الماء من س����م ٢٠ عن يقلّ  ال بما للطرد قريب انعكاس وجود افتراض يجوز ،٦٨٥

 .٦٨٢ الفقرة من) ج(

 ظروف ومع ،٦٨١و ٦٨٠ الفقرتين ش�����روط بموجب الحرجية دون الطرد يكونو  -٦٨٢
 :يلي ما مع تتـّسق للنيوترونات مضاعفة أقصى عنها ينجم التي الطرد

 ؛)حادثات بدون( الروتينية النقل ظروف  )أ(
 ؛٦٨٤ الفقرة من) ب( البند في الموصوفة االختبارات  )ب(
 .٦٨٥ الفقرة من) ب( البند في الموصوفة االختبارات  )ج(
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 :جّواً  نقلها المـُزمع بالطرود يتعلـَّق وفيما  -٦٨٣

 بالطرود المتعلقة االختبارات مع تتـّسق ظروف ظلّ  في الحرجية دون الطرد يكون  )أ(
 بما انعكاس وجود بافتراض ،٧٣٤ الفقرة في المبيّن النحو على Type C النوع من
 .للماء داخلي تسّرب وجود عدم مع ولكن الماء من سم ٢٠ عن يقلّ  ال

على النحو  الخاص���ة المقّوماتيُس���م� باس���تخدام  ،٦٨٢ الفقرة في الوارد التقييم في  )ب(
ب الماء ٦٨٠ الفقرة في المبيَّن إلى المس���احات الفار�ة أو منها  ش���ريطة منع تس���رُّ

 النحو على  Type Cنوعـ��ـ��ـ��ال من بالطرود المتعلقةعند إخضاع الطرد لالختبارات 
 .٧٣٣ الفقرة في المبيَّن الماء تسّرب اختباريليها  ،٧٣٤ الفقرة في المبيّن

  تقييم مصفوفات الطرود في ظروف النقل العادية

ش��تقّ   -٦٨٤  فيما الحرجية دون الطرود من N أض��عاف خمس��ة تكون بحيث ،N رقم يـ���������ُ
ر التي الطرود وظروف بالتنسيق يتعلق سق نيوترونية مضاعفة أقصى توفـ���ّ  الشروط مع تتـ���ّ
 :التالية

 جميع على الطرود نس�������ق ينعكس وأن ،الطرود بين فيما ش�������يء أي يوض�������عال   )أ(
 .الماء من سم ٢٠ عن يقلّ  ال بما الجوانب

بَت أو المقدَّر وضعها هي الطرود حالة تكون  )ب(  المبيّنة لالختبارات أُخِضعت إذا الُمثـ��ْ
 .٧٢٤ إلى ٧١٩ الفقرات في

 حوادث إلى المفضية النقل ظروف في الطرود مصفوفات تقييم

 بالتنسيق يتعلق فيما الحرجية دون الطرود من N ضعفا يكون بحيث ،N رقم يـُشتقّ   -٦٨٥
 :التالية الشروط مع تتـّسق نيوترونية مضاعفة أقصى توفـّر التي الطرود وظروف

 الجوانب جميع على الطرود نسق وانعكاس ،الطرود بين فيما الهيدروجينية التهدئة  )أ(
 .الماء من سم ٢٠ عن يقلّ  ال بما

 االختبارات بأكثر متبوعة ،٧٢٤ إلى ٧١٩ الفقرات في الموص�������وفة االختبارات  )ب(
 :تقييداً  التالية

 فيما) ج(٧٢٧ الفقرة وإما ،)ب(٧٢٧ الفقرة في الموص�������وفة االختبارات  ‘١’  
 كث��افته��ا تزي��د وال كغ ٥٠٠ على كتلته��ا تزي��د ال التي ب��الطرود يتعلق

 أو الخارجية، األبعاد أس�������اس على ُمقّدرةً  ٣م/كغ ١٠٠٠ على اإلجمالية
 ب��االختب��ار متبوع��ةً  األخرى؛ الطرود بجميع يتعلق فيم��ا) أ(٧٢٧ الفقرة

س���تكَمل ٧٢٨ الفقرة في الموص���وف  في الموص���وفة باالختبارات وتـ����������ُ
 ؛٧٣٣ إلى ٧٣١ الفقرات

 .٧٢٩ الفقرة في الموصوف االختبار أو  ‘٢’  
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 االختبارات بعد االحتواء نظام من االنش����طارية المادة من جزء أي إفالت حالة في  )ج(
 من تفلت االنشطارية المادة أن ي�ُ�فتَرض ،٦٨٥ الفقرة من) ب( البند في الموصوفة

م االنشطارية المادة وأنَّ  المصفوفة، في طرد كل نظ���َّ ها ت���ُ ً  برمت���ّ  ونسبة للشكل وفقا
 ال بما قريب انعكاس مع للنيوترونات م������اعفة أقص�����ى إلى يؤديان اللذين التهدئة

 .الماء من سم ٢٠ عن يقلّ 

 للطرود الحرجية أمان مؤشر تحديد

 مواد على المحتوي��ة للطرود (CSI) الحرجي��ة أم��ان مؤش�������ر على الحص�������ول يتم  -٦٨٦
 ٦٨٤ الفقرتين في المش��تقّتين N  قيمتي من ا�ص���ر القيمة على ٥٠ العدد بقس��مة انش��طارية

 يكون أن ش��ريطة ص��فراً، الحرجية أمان مؤش��ر قيمة تكون وقد). CSI=50/N أن أي( ٦٨٥و
ية فعالً  مس��������اوية N تكون أن أي( محدود غير الحرجية دون الطرود عدد ها تا في لالن  كل

 ).الحالتين
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 االختبار إجراءات

  
 االمتثال إثبات

 األس����اليب من بأي الس����ادس القس����م في المطلوبة األداء لمعايير االمتثال إثبات يتم  -٧٠١
 :بينها تجمع بتوليفة أو أدناه المذكورة التالية

 أو الخاص���ة، األ����كال ذات الم����عة المواد تمثل نماذج باس���تخدام اختبارات إجراء  )أ(
 الغالف، من عينات أو أولية نماذج باس��تخدام أو الت���تت، الض��عيفة الم���عة المواد

حاكي ها ت يات في بار، نموذج محتو لذي الغالف أو االخت يه تُجرى ا بارات، عل  اخت
 ويتم عملية؛ بص��ورة بلوغها يمكن درجة بأقرب الم���عة للمحتويات المتوقع المدى

 به س����يقدَّم الذي النحو على اختباره، المزمع الغالف أو االختبار، نموذج تحض����ير
 .لنقله

  .الكافي بالقدر مماثلة بطبيعة المتسمة السابقة الوافية اإليضاحات إلى الرجوع  )ب(
 فيما المهمة الس���مات ت����مل مالئمة، نس���ب ذات نماذج باس���تخدام اختبارات إجراء  )ج(

 هذه نتائج مالءمة الهندس������ية الخبرة أوض������حت ما إذا البحث قيد بالص������نف يتعلق
 في تؤخذ قياس����ي، اختبار نموذج اس����تخدام وعند .التص����ميم ألغراض االختبارات

 أو الخارقة األداة قطر مثل االختبار، بارامترات بعض تعديل ض�������رورة االعتبار
 .الضاغط الحمل

 أن على عام بوجه اتُِّفق ما إذا والمنطق، بالحجة المناق��������ة أو الحس�������ابي، التقدير  )د(
 .معتدلة أو بها موثوق الحسابية والبارامترات اإلجراءات

 تُس�����تخَدم لالختبارات، العيّنة أو األولي النموذج أو االختبار نموذج إخض�����اع وبعد  -٧٠٢
 مع يتفق بما القس��م هذا في الواردة المتطلبات اس��تيفاء من التأكد بغية المالئمة التقييم أس��اليب
 .السادس القسم في الموصوفة والقبول األداء معايير

  
 التشتُّت الضعيفة المشعّة الموادب الخاص النّضِ  اختبار

غَمر  -٧٠٣  الماء في أيام ٧ لمدة الطرد محتويات كامل تمثل التي الصلبة المواد عينة ت��������ُ
 االختبار في اس�������تخدامه المزمع الماء حجم يكون أن ويراعى .المحيطة الحرارة درجة في

 ً  فترة نهاية في المتفاعل وغير الممتص غير المتبقي للماء الخالي الحجم أن لض�������مان كافيا
 يكونو .ذاتها الص�������لبة المختبَرة العينة حجم من %١٠ عن يقل ال أيام ٧ البالغة االختبار

لية وأقص��ى ،٨-٦ للماء األولي الهيدروجيني الرقم  درجة عند متر/س��يمنس ملي ١ هي موص��ّ
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 عقب للماء الخالي للحجم ا�ش����عاعي النش����اط مجمل ويقاس .مئوية درجة ٢٠ تعادل حرارة
 .أيام ٧ لمدة المختبَرة العينة غمر

  
  اختبارات المواد المشعة ذات الشكل الخاص

 عامة لمحة

 خاص��ة أش��كال ذات مش��عة مواد تحاكي أو تحتوي التي االختبارات نماذج تخض��ع  -٧٠٤
 الموص�����وف النحو على الحرارة واختبار الثني، واختبار الطرق، واختبار الص�����دم، الختبار

 ه��ذه من ك��لٍّ  في مختلف اختب��ار نموذج اس�������تخ��دام ويجوز. ٧٠٨ إلى ٧٠٥ الفقرات في
 للتس�������ّرب اختبار أو للنضّ  تقييم االختبار لنموذج يُجرى اختبار، كل إثر وعلى .االختبارات

ستخدام الحجمي سيتها في تقل ال طريقة با  فيما ٧١٠ الفقرة في الموضحة الطرائق عن حسا
   .المغلَّفة بالمواد يتعلق فيما ٧١١ الفقرة في أو للتشتت، القابلة غير الصلبة بالمواد يتعلق

 االختبارات أساليب

 أن ويراعي .م٩ ارتفاع من الدريئة على االختبار نموذج إسقاط يتم :الصدم اختبار  -٧٠٥
 .٧١٧ الفقرة في المحّددة للمواصفات مطابقة الدريئة تكون

 س�����ط� يدعمه الرص�����اص من لوح على االختبار نموذج يوض�����ع :الطرق اختبار  -٧٠٦
 معادلة صدمة فيه يُحِدث بحيث طري فوالذي لقضيب المستوي بالوجه ويُطَرق أملس صلب

ً  كغ ١٫٤ إس�����قاط عن ناجمة لص�����دمة  الجزء قطر ويكون .م١ يبلغ ارتفاعمن  حراً  إس�����قاطا
. مم ٠٫٣±٣٫٠ قطرها نص����ف يبلغ بحيث الحواف ص����قل مع مم،٢٥ القض����يب من الس����فلي

 بمقياس ٤٫٥و ٣٫٥ بين صالدته رقم يتراوح الذي الرصاص، يغطيها التي المساحة تكونو
 .االختبار نموذج يغطيها التي المس��������احة من أكبر مم، ٢٥ عن س�������مكه يزيد وال" فيكرز"
 نموذج القض���يب يطرق أن ويراعى .ص���دمة كل في الرص���اص من جديد س���ط� يُس���تخَدمو

 .األقصى الحد إلى إتالفه في يتسبّب بحيث االختبار

 يقل ال التي الرفيعة الطويلة المص���ادر على إال االختبار هذا يطبَّق ال :الثني اختبار  -٧٠٧
 يُثَبَّتو. ١٠ عن لها عرض أدنى إلى طولها نس�������بة تقل وال أدنى، كحد س�������م١٠ عن طولها
 الخارجي الس����ط� من طوله نص����ف يَبُرز بحيث أفقي وض����ع في بص����البة االختبار نموذج

 َطَرق ما إذا تلف ب�قص��ى النموذج هذا يص��اب بحيث النموذج اتجاه تحديد ويراعى .للمش��ب�
 فيه يُحِدث بحيث النموذج القض����يب يطرقو .الحر طرفه فوالذي لقض����يب المس����توي الوجه

ً  كغ ١٫٤ إس��قاط عن الناجمة للص��دمة معاِدلة ص��دمة ً  إس��قاطا  م١ يبلغ ارتفاع من حراً  رأس��يا
 قطرها نص����ف يبلغ بحيث الحواف ص����قل مع مم،٢٥ للقض����يب األس����فل الجزء قطر ويكون

 .مم ٠٫٣±٣٫٠
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ن :الحرارة اختبار  -٧٠٨ خَّ  إلى تص������ل حرارة درجة إلى الهواء في االختبار نموذج يُس������َ
 .ليبرد يُتَرك ثم دقائق ١٠ لمدة الدرجة هذه في به ويُحتفَظ مئوية درجة ٨٠٠

قة مش���عة مواد تحاكي أو تحوي التي النماذج تُس���تثنى أن ويجوز  -٧٠٩  كبس���ولة في مطوَّ
 :التالية االختبارات من مختومة

بارات  )أ( ماذج تجتاز أن ش�������ريطة ٧٠٦و ٧٠٥ الفقرتين في الموص�������وفة االخت  الن
  المقاييس لتوحيد الدولية المنظمة وثيقة في الموص�������و� الص�������دم اختبار بالتناوب
 "المختومة المش�������عة المص�������ادر تص�������ني� -" الوقاية من اإلش�������عاعات :بعنوان

)ISO 2919( ]20[: 
 األش�������كال ذات المش�������عة المواد كتلة كانت إذا ٤ للرتبة الص�������دم اختبار  ‘١’  

 غم؛٢٠٠ من أقل الخاصة
 األش�������كال ذات المش�������عة المواد كتلة كانت إذا ٥ للرتبة الص�������دم اختبار  ‘٢’  

  .غم ٥٠٠ من أقل ولكنها غم ٢٠٠ من أكبر الخاصة
 الختبار بالتناوب النماذج إخ�����ا� ش����ريطة ٧٠٨ الفقرة في الموص����و� االختبار  )ب(

بة الحرارة قة في المحدَّد ٦ للرت ية المنظمة وثي لدول قاييس لتوحيد ا  ISO 2919 الم
[20]. 

 الحجمي والتسّرب النضّ  تقدير طرائق

 يُجرى ، للتش����تت قابلة غير ص����لبة مواد تحاكي أو تحوي التي بالنماذج يتعلق فيما  -٧١٠
 :التالي النحو على للنضّ  تقدير

 يكون أن ويراعى .المحيطة الحرارة درجة في أيام ٧ لمدة الماء في النموذج يُغَمر  )أ(
ً  االختبار في اس��تخدامه المزمع الماء حجم  للماء الخالي الحجم يقل أال ل���مان كافيا

فاعل وغير الممتصّ  غير المتبقّي ية في المت ها بار فترة ن غة االخت بال يام ٧ ال  عن أ
 األّولي الهيدروجيني الرقم يكونو .ذاتها الص�������لبة المختبَرة العينة حجم من %١٠

لية وأقص��ى ،٨-٦ للماء  ٢٠ تعادل حرارة درجة عند متر/س��يمنس ملي ١ له موص��ّ
 .مئوية درجة

ن ثم  )ب( خَّ  الدرجة هذه عند به ويُحتفَظ م°٥±٥٠ حرارة درجة إلى النموذجو الماء يُس������َ
 .ساعات ٤ لمدة

   .الماء في اإلشعاعي النشاط يحدَّد ثم  )ج(
 ال حرارة درجة عند الس�������اكن الهواء في األقل على أيام ٧ لمدة النموذج يُحفَظ ثم  (د)

  .%٩٠ عن تقل ال نسبية رطوبة ومع مئوية درجة ٣٠ عن تقل
ن ،)أ( في المذكورة بالمواص����فات ماء في النموذج يُغَمر ثم  )هـ( خَّ  النموذجو الماء ويُس����َ

  .ساعات ٤ لمدة الدرجة هذه عند به ويُحتفَظ مئوية درجة ٥±٥٠ حرارة درجة إلى
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 .الماء في اإلشعاعي النشاط يحدَّد ثم  )و(

ما  -٧١١ ماذج يتعلق وفي حاكي أو تحوي التي بالن عة مواد ت قة مش�������  كبس�������ولة في مطوَّ
 :التالي النحو على الحجمي للتسرب تقدير أو للنضّ  تقدير يُجرى مختومة،

  :التالية الخطوات من النضّ  تقدير يتألّف  )أ(
 الرقم يكونو .المحيط����ة الحرارة درج����ة في الم����اء في النموذج يُغَمر  ‘١’  

لية وأقص���ى ،٨-٦ للماء األّولي الهيدروجيني  متر/س���يمنس ملي ١ موص���ّ
 .مئوية درجة ٢٠ تعادل حرارة درجة عند

ن ثم  ‘٢’    عند به ويُحتفَظ م°٥±٥٠ حرارة درجة إلى النموذج مع الماء يُس������خَّ
  .ساعات ٤ لمدة الدرجة هذه

  .الماء في اإلشعاعي النشاط يحدَّد ثم  ‘٣’  
 درجة عند الس�������اكن الهواء في األقل على أيام ٧ لمدة النموذج يُحفَظ ثم  ‘٤’  

 عن تق��ل ال نس�������بي��ة رطوب��ة ومع مئوي��ة درج��ة ٣٠ عن تق��ل ال حرارة
٩٠%.  

ر  ‘٥’    ‘.٣’و‘ ٢’و‘ ١’ في المذكورة العمليات وتَُكرَّ
ً  البديل الحجمي التس������رب تقدير يش������مل  )ب(  وثيقة في الموص������وفة االختبارات من أيا

 المص�������ادر – اإلش�������عاعات من الوقاية: بعنوان المقاييس لتوحيد الدولية المنظمة
 تقبلها أن ش��ريطة ،]ISO 9978( ]16( التس��رب اختبار أس��اليب – المختومة المش��عة
  .المختصة السلطة

  
 التشتت الضعيفة المشعة المواد اختبارات

 الحراري لالختبار التشتت ضعيفة مشعة مواد يحاكي أو يحوي نموذج إخضاع يتم  -٧١٢
ز  ويجوز. ٧٣٧ الفقرة في الموص����وف الص����دم واختبار ،٧٣٦ الفقرة في الموص����وف المعزَّ

 إخض�������اع يتم اختبار كل أعقاب وفي .االختبارات هذه من كلٍّ  في مختلف نموذج اس�������تخدام
 ك��ان��ت إذا م��ا اختب��ار، ك��ل بع��د يح��دَّد،و. ٧٠٣ الفقرة في المح��دد النضّ  الختب��ار النموذج

  .استُوفِيت قد ٦٠٥ الفقرة في المذكورة المنطبقة المتطلبات

  
 الطرود اختبارات

 لالختبار النموذج إعداد

 التلف مواض�������ع أو العيوب تحديد بغية االختبارات إجراء قبل النماذج كل تُفَحص  -٧١٣
 :التالية العيوب ذلك في بما وتسجيلها،
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 ؛التصميم عن االختالف )أ(
 الصنع؛ عيوب )ب(
 التدهور؛ أشكال من غيره أو التآكل )ج(
ه )د(   .المعالم تشوُّ

  .بوضوح الطرد احتواء نظام مواصفات وتَُحدَّد  -٧١٤

 إلى ووضوح ببساطة اإلشارة تتسنى حتى بجالء للنموذج الخارجية المعالم وتَُحدَّد  -٧١٥
  .النموذج هذا من جزء أي

 الحرجية أمان وتقدير والتدريع االحتواء نظام سالمة اختبار

تالية اإلجراءات تُتََّخذ  -٧١٦ لة اختبار كل بعد ال  من أو مجموعة اختبارات أو س�������لس�������
 :٧٣٧ إلى ٧١٨ الفقرات في الموصوفةو ، حسب االقتضاء،المنطبقة االختبارات

ل تَُحدَّد  )أ(  .التلف ومواضع العيوب وتَُسجَّ
َحدَّد  )ب(  المدى إلى والتدريع االحتواء نظام س�������المة على الحفاظ تم قد كان إذا ما ويُ

 .االختبار قيد بالطرد يتعلق فيما السادس القسم في المطلوب
طارية مواد على المحتوية الطرود وفي  )ج( َحدَّد ،انش������� نت إذا ما يُ يات كا  الفرض�������

 ٦٨٦ إلى ٦٧٣ الفقرات بمقتض����ى المطلوبة التقييمات في المس����تخدمة والش����روط
  .صحيحة أكثر أو واحد لطرد

 اإلسقاط اختبارات في المستخدمة الدريئة

 في الموص�������وفة اإلس�������قاط، اختبارات في المس�������تخدمة الدريئة اختيار في يراعى  -٧١٧
ً  س�������طح�ا يكون أن ٧٣٥و ،٧٢٧و ،)أ(٧٢٥و ،٧٢٢و ،٧٠٥ الفقرات ً  مس�������تويا  ومن وأفقيا

ه أو لإلزاحة مقاومته في زيادة أي أن خصائصه  بدرجة تزيد ال النموذج يصدمه عندما التشوُّ
   .النموذج تلف من كبيرة

 اليورانيوم فلوريد سادس الحتواء المصممة باألغلفة يتعلق اختبار

َمت أغلفة تحاكي أو تحوي التي النماذج على تُجرى  -٧١٨ ّمِ  أكثر أو كغ ٠٫١ الحتواء ص��ُ
 ١٫٣٨ عن يقل ال داخلي ض��������ط عند هيدروليكية اختبارات اليورانيوم فلوريد س�������ادس من

 التص����ميم عتمادا لزم ميجاباس����كال، ٢٫٧٦ عن االختبار ض�����ط قل إذا ولكن ميجاباس����كال،
 غير اختبارات أي إجراء يجوز أخرى، مرة األغلفة تُختَبَر وحتى .األطراف متعدد اعتماداً 

ً  أخرى، مكافئة متلفة  .األطراف المتعدد باالعتماد رهنا
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 العادية النقل ظروف مقاومة على القدرة إليضاح اختبارات

 واختبار الحر، اإلسقاط واختبار الماء، رش اختبار :يلي فيما االختبارات هذه تتمثل  -٧١٩
 واختبار الحر، اإلسقاط الختبار الطرد من نماذج إخضاع ويتم .االختراق واختبار التراص،
 اس�������تخدام ويجوز .الماء رش اختبار حالة كل في ويس�������بقها االختراق، واختبار التراص،

 .٧٢٠ الفقرة في الواردة المتطلبات استيفاء شريطة االختبارات، كل في واحد نموذج

دَّد أن ويراعى  -٧٢٠  الم��اء رش اختب��ار من االنته��اء بين الف��اص�������ل��ة الزمني��ة الفترة تُح��َ
لذي واالختب�ار  الجزء يجف أن دون األقص�������ى، الح�د إلى نف�ذ قد الم�اء يكون بحي�ث يلي�ه ا
قدر النموذج من الخارجي يل هناك يكن لم وما .ملموس ب ِبت دل  هذه أن يُفتَرض العكس، يُث

 ال أنه بيد .واحد وقت في اتجاهات أربعة من الماء ُرشَّ  ما إذا س����اعتان هي الفاص����لة الفترة
 على األربعة االتجاهات من اتجاه كل من الماء ُرشَّ  ما إذا فاص�����لة زمنية فترة أي تنقض�����ي
  .التعاقب

 التعرض يح�اكي بالم�اء رش الختب�ار النموذج إخض��������اع يتم :الم�اء رش اختب�ار  -٧٢١
ً  الساعة في سم ٥ بمعدل المطر لسقوط  .األقل على ساعة لمدة تقريبا

 تلف ب�قص��ى يص��اب بحيث الدريئة على النموذج إس��قاط يتم :الحر اإلس��قاط اختبار  -٧٢٢
  .اختبارها المراد األمان بسمات يتعلق فيما

 العلوي الس�������ط� إلى النموذج في نقطة أدنى من قيس إذا الس�������قوط ارتفاع يقل ال  )أ(
 تكونو .المنطبقة بالكتلة يتعلق فيما ١٤ الجدول في المحدد االرتفاع عن للدريئة
 .٧١٧ الفقرة في المحددة بالمواصفات الدريئة

 ال والتي الخش���ب أو الليفية األلواح من المص���نوعة المس���تطيلة بالطرود يتعلق فيما  )ب(
ً  منفص��ل نموذج إس��قاط يتم كغ، ٥٠ كتلتها تتجاوز  من زاوية كل على حراً  إس��قاطا
 .م ٠٫٣ ارتفاع

 تتجاوز ال والتي الليفية األلواح من المص������نوعة االس������طوانية بالطرود يتعلق فيما  )ج(
ً  منفصل نموذج إسقاط يتم كغ، ١٠٠ كتلتها  كل أرباع من ربع كل على حراً  إسقاطا
 .م ٠٫٣ ارتفاع من حافة

ه، يتم إخض������اع  الغالفما لم يكن ش������كل  اختبار التراص:  -٧٢٣ يحول فعالً دون رص������ِّ
  ساعة، لحمل ضاغط يساوي أكبر المكافئين التاليين: ٢٤النموذج، لمدة 

 ؛للطرد وزن أقصى أمثال ٥ مكافئ  )أ(
ضة رأسياً من  ١٣مكافئ   (ب)  .الطردكيلو باسكال مضروباً في المساحة المعرَّ
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 هو أحدهما يكون أن على النموذج، من متقابلين جانبين على متماثلة بصورة الحمل يوضعو
   .عادةً  الطرد عليها سيرتكز التي القاعدة

  العادية النقل ظروف في الطرود الختبار المـُحدَّد الحرّ  اإلسقاط ارتفاع -١٤ الجدول

   (كغ) الطردكتلة  مسافة السقوط الحر (م)
 ٥٠٠٠ < الطرد كتلة     ١٫٢
 ١٠ ٠٠٠ < الطرد كتلة  ≤    ٥٠٠٠ ٠٫٩
 ١٥ ٠٠٠ < الطرد كتلة  ≤ ١٠ ٠٠٠ ٠٫٦
 الطرد كتلة  ≤ ١٥ ٠٠٠ ٠٫٣

 
 يترجرج ال ومس����توٍ  ص����لب أفقي س����طح على النموذج يوض����ع :االختراق اختبار  -٧٢٤

 :التالي االختبار إجراء أثناء كبيرة بدرجة

ه كغ ٦ وكتلته كروي طرفه س��م ٣٫٢ قطره قض��يب إس��قاط يتم  )أ(  يس��قط، حتى ويوجَّ
 بحيث النموذج، في جزء أض���عف مركز على رأس���ي، وض���ع في الطولي بمحوره
الً  النموذج اختََرق ما إذا االحتواء بنظام يرتطم  يص��ابوال  .كافية بدرجة فيه متوّغِ

ه القضيب   .االختبار إجراء نتيجة كبير بتشوُّ
سقاط ارتفاع يكون  )ب( ً  واحداً  متراً  القضيب إ سا  الصدم نقطة إلى األدنى طرفه من مقي

  .للنموذج العلوي السطح على المستهدفة

مة (A) النوع من بالطرود تتعلق إضافية اختبارات   والغازات للسوائل المصمَّ

 لم ما التاليين االختبارين من اختبار لكل منفص���لة، نماذج أو واحد، نموذج يخض���ع  -٧٢٥
ض الحالة هذه وفي المعني، النموذج على اآلخر من تأثيراً  أش��د االختبارين أحد أن يَثبُت  يُعَرَّ

 :تأثيراً  األشد لالختبار واحد نموذج

 تلف بأقص��ى يص��اب بحيث الدريئة على النموذج إس��قاط يتم :الحر ا�س��قاط اختبار  )أ(
 جزء أدنى من قيس ما إذا أمتار ٩ ا�س�������قاط ارتفاع يكونو .باالحتواء يتعلق فيما
 في المحدَّدة بالمواص���فات الدريئة تكونو .للدريئة العلوي الس���طح إلى النموذج من

  .٧١٧ الفقرة
ض :االختراق اختبار )ب(  باس���تثناء ،٧٢٤ الفقرة في الموص���وف لالختبار النموذج يُعَرَّ

قاط ارتفاع زيادة تتم أنه  الفقرة في محدَّد هو كما م ١ من بدالً  م ١٫٧ إلى ا�س�������
 ).ب( ٧٢٤
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 حوادث إلى المفضية النقل ظروف مقاومة على القدرة إلثبات اختبارات

ض  -٧٢٦ عَرَّ  في الموص������وفة االختبارات عن الناجمة المتجمعة للتأثيرات النموذج ي�������������ُ
ض إما االختبارات، هذه وعقب .الترتيب بنفس ،٧٢٨و ٧٢٧ الفقرتين  أو النموذج، هذا يُعَرَّ
ض  النحو على الماء في الغمر) اختبارات( اختبار) لتأثيرات( لتأثير منفص�������ل، نموذج يُعَرَّ

  .منطبقة كانت ما إذا ٧٣٠ والفقرة ،٧٢٩ الفقرة في الموصوف

 .مختلفة إس��قاط اختبارات ثالثة من الميكانيكي االختبار يتألف :الميكانيكي االختبار  -٧٢٧
. ٦٨٥ الفقرة أو ٦٥٩ الفقرة في موصوف هو كما المنطبقة لإلسقاطات نموذج كل ويخضع

ض الذي الترتيب ويحدَّد  عند أص�����يب، قد النموذج يكون بحيث لإلس�����قاطات النموذج به يُعَرَّ
هاء بار من االنت كانيكي، االخت قدر المي بار في تلف أقص�������ى إلى يفض�������ي التلف من ب  االخت

 :التالي الحراري

ق فيما  )أ(  بأقصى يصاب بحيث الدريئة على النموذج اسقاط يتم األول، باإلسقاط يتعل����َّ
 على النموذج في نقطة أدنى من قيس ما إذا أمتار ٩ الس�����قوط ارتفاع يكونو تلف،

 الفقرة في المحددة للمواص�������فات مطابِقة الدريئة تكونو .للدريئة العلوي الس�������ط�
٧١٧. 

ق فيما  )ب( سقاط يتم الثاني، باإلسقاط يتعل���������َّ ً  مثبَّت قضيب على النموذج إ  على تعامديّا
 إذا واحداً  متراً  اإلس��قاط ارتفاع يكونو .تلف بأقص��ى يص��اب بحيث بإحكام الدريئة

 .للقض����يب العلوي الس����ط� إلى النموذج في المس����تهدفة الص����دم نقطة من قيس ما
عرض�������ي  مقطع وله المص�������مت الطري الفوالذ من القض�������يب يكون أن ويراعى
 قض��يب عن أكبر تلف ينجم لم ما س��م ٢٠ وطوله س��م ٠٫٥ + ١٥٫٠ قطره دائري،
 يكونو .تلف أقص����ى إلحداث طوله يكفي قض����يب يُس����تخَدم الحالة هذه ففي .أطول

ً  للقضيب األعلى الطرف ً  مستويا  قطره نصف يزيد ال بحيث حافّته صقل مع وأفقيّا
 للمواص�����فات مطابقة القض�����يب عليها المثبَّت الدريئة تكون أن ويراعى .مم ٦ عن

  .٧١٧ الفقرة في المحدَّدة
ض الثالث، باإلس�������قاط يتعلق فيما  )ج(  طريق عن ديناميكي تفتُّت الختبار النموذج يُعَرَّ

 وزنها كتلة إس���قاط نتيجة تلف بأقص���ى يص���اب بحيث الدريئة على النموذج وض���ع
 الفوالذ من لوح عن عبارة الكتلة وهذه .النموذج على أمتار ٩ ارتفاع من كغ ٥٠٠

 حواف وتُص���قَل. أفقي اتجاه في إس���قاطها ويتم مx١ م١ مس���احته المص���مت الطري
 .مم ٦ عن قطرها نص�������ف يزيد ال بحيث الفوالذ لوح من الس�������فلي الوجه وزوايا
 .النموذج في نقطة أعلى إلى للوح الس�������فلي الجانب من الس�������قوط ارتفاع ويقاس

 المذكورة للمواص��فات مطابقة النموذج عليها يرتكز التي الدريئة تكون أن ويراعى
  .٧١٧ الفقرة في
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 فيه��ا تبلغ ظروف ظ��ل في حراري توازن يكون النموذج في :الحراري االختب��ار  -٧٢٨
ً  مئوية، درجة ٣٨ المحيطة الحرارة درجة  في المحددة الشمس ألشعة التعرض بشروط رهنا

ً  ،١٢ الجدول  من الطرد في الداخلية الحرارة لتولُّد األقص�������ى التص�������ميمي بالمعدل ورهنا
 االختبار قبل البارامترات هذه من أّيٍ  قيم باختالف تبادلياً، ويُس�������مح، .المش�������عة المحتويات

 ويتألف .الطرد الس������تجابة الالحق التقييم في الواجبة المراعاة تراعى أن ش������ريطة وأثناءه،
  :أدناه) ب( في مذكور هو ما يعقبه) أ( في مذكور هو مما بعدئذٍ  الحراري االختبار

ض  )أ( ً  توفر حرارية لبيئة دقيقة ٣٠ لمدة اختبار نموذج تعرُّ ً  تدفقا ً  حراريا  على مس�اويا
 بدرجة ساكنة محيطة ظروف في هوائي/هيدروكربوني وقود من ناري لدفق األقل
 حرارة ودرجة ٠٫٩ يبلغ اللهب ابتعاث لقدرة أدنى متوس�������ط ُمعاِمل إلعطاء تكفي

قل ال متوس�������طة ماً، النموذج تغمر بحيث مئوية، درجة ٨٠٠ عن ت ما  قدرة مع ت
 ما إذا الطرد في تََوفُّرها يَثُبت قد التي القيمة أو ٠٫٨ تبلغ س�������طحية امتص�������اص

 .المذكورة للنار تعّرض
ض  )ب( ً  مئوي��ة، درج��ة ٣٨ تبلغ محيط��ة حرارة ل��درج��ة النموذج تعرُّ  بش�������روط رهن��ا

ً  ،١٢ الجدول في المحّددة الش������مس ألش������عة التعرض  التص������ميمي بالمعدل ورهنا
 طوال وذلك المش������عة� المحتويات من الطرد في الداخلية الحرارة لتولُّد األقص������ى

 قتربت أو/و النموذج أجزاء كل في الحرارة درجات تناقصت أن تكفل كافية فترة
 البارامترات هذه من أّيٍ  قيم باختالف تبادلياً، ويُسَمح، .األصلية الثبات ظروف من

 الالحق التقييم في الواجبة المراعاة تراعى أن ش�������ريطة التس�������خين، انتهاء عقب
 بوس�������ائل النموذج تبريد يتم أال وبعده االختبار أثناء ويراعى .الطرد الس�������تجابة

حدث احتراق ألي ويُس�������َمح اص�������طناعية، خذ بأن النموذج مواد في ي  مجراه يأ
  .الطبيعي

بار  -٧٢٩ ماء في الغمر اخت ماء من عمود تحت النموذج يُغَمر :ال قل ال ال فاعه ي  عن ارت
 وألغراض .تلف أقص�����ى إلى المفض�����ي الوض�����ع في األقل على س�����اعات ثماني لمدة م ١٥

 ١٥٠ عن يقل ال القياس��ي الخارجي الض��غط كان إذا مس��توفاة الش��روط تلك تُعتبَر إيض��احية،
 .باسكال كيلو

ز الغمر اختبار  من أكثر على المحتوية الطرود من B(M)و B(U) للنوعين الماء في المعزَّ
2A 510 النوع من والطرود (C)  

ز الغمر اختب��ار  -٧٣٠  يق��ل ال م��اء عمود ض�������غط تح��ت النموذج يُغَمر :الم��اء في المعزَّ
 الش�������روط تلك تُعتبَر إيض�������احية، وألغراض .األقل على س�������اعة لمدة م ٢٠٠ عن ارتفاعه
 .ميجاباسكال ٢ عن يقل ال القياسي الخارجي الضغط كان إذا مستوفاة
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 انشطارية مواد على المحتوية الطرود في الماء تسّرب اختبار

 منها أو إليها الماء تس����رب أن افتُِرض التي الطرود اختبار تس����ّرب الماء من تُعفى  -٧٣١
 ٦٨٠ الفقرات بموجب التقييم ألغراض وذلك تفاعلية، أقصى عنه تنجم الذي الحد إلى يصل

 .٦٨٥ إلى

بار النموذج إخض��������اع وقبل  -٧٣٢  إخض��������اعه يتم أدناه، المذكور الماء تس�������رب الخت
 الفقرة في إما الواردة لالختبارات وكذلك ،)ب(٧٢٧ الفرعية الفقرة في الواردة لالختبارات

 واالختبار ،٦٨٥ الفقرة ت����ترطه ما نحو على ،)ج(٧٢٧ الفرعية الفقرة أو) أ(٧٢٧ الفرعية
 .٧٢٨ الفقرة في الموصوف

فاعه عن   -٧٣٣ قل ارت مدة ثماني  ٠٫٩ويُغَمر النموذج تحت ض�������غط عمود ماء ال ي م ل
  ساعات على األقل في الوضع الذي يتوقع حدوث أقصى تسرب منه.

  )C( النوع من بالطرود تتعلق اختبارات

ض  -٧٣٤  :التالية االختبارات متتاليات عن الناجمة للتأثيرات النماذج تُعَرَّ

 ،٧٣٥ والفقرة ،)ج(٧٢٧و ،)أ(٧٢٧ الفرعيتين الفقرتين في الموصوفة االختبارات )أ(
 المذكور؛ الترتيب بهذا ،٧٣٦ والفقرة

 .٧٣٧ الفقرة في الموصوف االختبار )ب(

 الفقرة وفي) أ( الفرعية الفقرة في الواردة المتتالية في مختلفة نماذج باس�������تخدام ويُس�������م�
 ).ب( الفرعية

ض :التمزق-الثقب اختبار  -٧٣٥  ص������لب مجسّ  يُحِدثها التي المتلفة للتأثيرات النماذج تُعَرَّ
 س���ط� على الص���دم ونقطة الطرد نموذج اتجاه ويحدَّد .الطري الفوالذ من مص���نوع عمودي
 في الموص�����وفة االختبارات متتالية من االنتهاء عند تلف أقص�����ى في يتس�����بّب بحيث الطرد
 ):أ( ٧٣٤ الفرعية الفقرة

ل الذي النموذج، يوضع  )أ( ض دريئة على كغ، ٢٥٠ عن كتلته تقلُّ  طرداً  يمث��������ِّ  ويُعرَّ
 .المس�������تهدفة الص�������دم نقطة فوق م ٣ ارتفاع من يس�������قط كغ ٢٥٠ كتلته لمجّسٍ 

 أس�����طواني قض�����يب عن عبارة المجسُّ  يكون أن يراعى االختبار، هذا وألغراض
ل س����م، ٢٠ قطره ً  الض����ارب طرفه ي�����ك�����������ِّ ً  مخروطا ً  دائريّا  :التالية باألبعاد قائما

 نص��ف يزيد ال بحيث حافّته ص��قل مع س��م ٢٫٥ القّمة عند وقطره س��م ٣٠ ارتفاعه
 مطابقة النموذج عليها الموضوع الدريئة تكون أن ويراعى .مم  ٦ عن عندها قطره

 .٧١٧ الفقرة في الوارد للوصف
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 على المجسّ  قاعدة تو�����ع أكثر، أو كغ ٢٥٠ كتلتها تبلغ التي بالطرود يتعلق فيما  )ب(
 ما إذا أمتار، ٣ ا�س����قاط ارتفاع يكونو .المجسّ  على النموذج إس����قاط ويتم دريئة
 المجّس، يكونو .للمجسّ  العلوي الس������طح إلى النموذج مع الص������دم نقطة من قيس

 أنه باس����تثناء ،)أ( في الموص����وفة واألبعاد الخواص بذات االختبار، هذا ألغراض
 أن ويراعى .تلف أقص�������ى للنموذج يس�������بِّب بحيث وكتلته المجسّ  طول تحديد يتم

 الفقرة في الوارد للوص�����ف مطابقة المجس قاعدة عليها المو������وعة الدريئة تكون
٧١٧. 

ز الحراري االختبار  -٧٣٦  مطابقة االختبار هذا إجراء ��������روط تكون أن يراعى :المعزَّ
 ٦٠ لمدة يكون الحرارية للبيئة التعّرض أن باس�������تثناء ،٧٢٨ الفقرة في المذكور للوص�������ف

  .دقيقة

ض النموذج لصدمة على دريئة  اختبار الصدم:  -٧٣٧ م/ثانية،  ٩٠بسرعة ال تقلُّ عن يُعَرَّ
جاه بحيث يصاب النموذج بأقصى تلف. تكون الدريئة على النحو المحّدد في و ويَُحدَّد االت���������ِّ

جاه ما دام السطح متعامداً ٧١٧الفقرة  ، باستثناء أنه يجوز أن يكون سطح الدريئة في أي ات�����ِّ
  مع مسار النموذج.
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 اإلدارية والشؤون باالعتماد تتعلق متطلبات

 
 عامة متطلبات

 ش��هادة المختص��ة الس��لطة تص��در أن يُش��تَرط ال التي الطرود بتص��اميم يتعلق فيما  -٨٠١
ل يقوم لها، اعتماد رسـ������ِ لب ما إذا ،المـ������ُ  السلطة تفحصها وثائقية أدلة بتوفير ذلك، إليه طـ������ُ

  .المنطبقة المتطلبات لجميع الطرد تصميم مطابقة وتثبت الصلة ذات المختصة

 :يلي ما المختصة السلطة تعتمد أن ويـُشترط  -٨٠٢

 :من كلٍّ  تصاميم  )أ(
ة المواد  ‘١’    ،٨٠٤و ،٨٠٣ الفقرات انظر( الخاص��ة األش��كال ذات المش��عـ���������ّ

  ؛)٨٢٣و
 ؛)٨٠٤و ٨٠٣ الفقرتين انظر( التشتـّت الضعيفة المشعـّة المواد  ‘٢’  
 انظر( ٤١٧المس������تثناة بموجب البند (و) من الفقرة المواد االنش������طارية   ‘٣’  

  )؛٨٠٦و ٨٠٥الفقرتين 
 اليورانيوم فلوريد س��������اد� من أكثر أو كغ ٠٫١ على المحتوية الطرود  ‘٤’  

  ؛)٨٠٧ الفقرة انظر(
 الفقرة بموجب مس���تثناة تكن لم ما انش���طارية مواد على المحتوية الطرود  ‘٥’  

 ،٨١٦ إلى ٨١٤ الفقرات انظر( ٦٧٥ الفقرة أو ٦٧٤ الفقرة أو ٤١٧
 ؛)٨٢٠ والفقرة

 انظر( Type B(M) النوع من والطرود Type B(U) النوع من الطرود  ‘٦’  
  ؛)٨٢٠ والفقرة ،٨١٣ إلى ٨٠٨ الفقرات

 ). ٨١٠ إلى ٨٠٨ الفقرات انظر( Type C النوع من الطرود  ‘٧’  
 ).٨٣١ إلى ٨٢٩ الفقرات انظر( الخاصة الترتيبات  )ب(
 ).٨٢٨ إلى ٨٢٥ الفقرات انظر( معيـّنة شحنات  )ج(
) أ( البند انظر( الخاصة االستخدامات ذات للمراكب اإلشعاعات من الوقاية برنامج  )د(

 ).٥٧٦ الفقرة من
 الفقرة من) أ( البند انظر( ٢ الجدول في المدرجة غير المشعـّة النويدات قيم حساب  )هـ(

٤٠٣.( 
البند (ب) من  انظرمعفاة من األدوات والسلع ( لشحنةحساب حدود النشاط البديلة   (و)

  ).٤٠٣الفقرة 

  في شهادة واحدة. الشحنةو تصميم الطردويمكن الجمع بين شهادات اعتماد 
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ة المواد اعتماد ة والمواد الخاصة األشكال ذات المشعـ��������ّ  الضعيفة المشعـ��������ّ
 التشتـّت

شترط  -٨٠٣ ة المواد تصميم اعتماد يـ���ُ  أما .واحد جانب من الخاصة األشكال ذات المشعـ���ّ
ة المواد تصميم ت الضعيفة المشعـ���ّ  الحالتين، وفي .متعّددة جهات من اعتماده فيُشتَرط التشتـ���ّ
   :يلي ما على االعتماد طلب يشتمل

ـّل وصف  )أ( ـُفص  اإلشارة وتجب الكبسوالت؛ حالة في المحتويات أو ،المشعة للمادة م
 .السواء على والكيميائية الطبيعية الحالتين إلى خاص بشكل

 .استخدامها يـُزَمع كبسولة أي بتصميم مـُفصـّل بيان  )ب(
ة أو ونتائجها، أُجِريت التي باالختبارات بيان  )ج(  عمليات حس����ابية إلى تس����تند أدلـ�����������ّ

ة المادة قابلية إليضاح ة أو األداء، بمعايير للوفاء المشعـ��ّ  المواد أن على أخرى أدلـ��ّ
ـّة ـّة المواد أو الخاصة األشكال ذات المشع ـّت الضعيفة المشع  بالمتطلبات تفي التشت
 .الالئحة هذه في المنطبقة

 .٣٠٦ الفقرة في المطلوب النحو على المنطبق اإلداري للنظام توصيف  )د(
قترحة إجراءات أي  )هـ( ستخَدم الشحن على سابقة مـ�����ُ ة مواد شحن في تـ�����ُ  ذات مشعـ�����ّ

 .التشتـّت ضعيفة مشعـّة مواد أو خاصة أشكال

صدر  -٨٠٤ عتمد التصميم أن فيها تقّرر اعتماد شهادة المختصة السلطة وتـ��������ُ  يفي المـ��������ُ
ة بالمواد بالمتطلبات المتعلقة ة المواد أو الخاصة األشكال ذات المشعـ��������ّ  الضعيفة المشعـ��������ّ

 .هويـّة عالمة التصميم لذلك وتخصـَّص التشتـّت

  
  اعتماد المواد المستثناة من تصنيف المواد االنشطارية

" FISSILE" انشطارية باعتبارها التصنيف من المستثناة االنشطارية المواد تصميم  -٨٠٥
 ً . األطراف متع��دد اعتم��اداً  يتطل��ب ،٤١٧ الفقرة من) و( البن��د إط��ار في ،١ للج��دول وفق��ا

  :يلي ما على االعتماد طلب يشتملو

ل   (أ) للمواد؛ ويش������ار بش������كل خاص إلى كّلٍ من الحالتين الفيزيائية وص������ف مفص������ّ
  والكيميائية.

 أن تبيّن عمليات حسابية إلى تستند أدلة أو ونتائجها، أُجِريت التي باالختبارات بيان  )ب(
 .٦٠٦ الفقرة في المحّددة المتطلبات استيفاء على قادرة المواد

 .٣٠٦ الفقرة في المطلوب النحو على المنطبق اإلداري النظام مواصفات  )ج(
  .الشحنبيان اإلجراءات المحّددة المزمع اتّخاذها قبل   (د)
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ش����هادة اعتماد تفيد بأن المواد المعتمدة تفي بمتطلبات  الس����لطة المختص����ةتُص����ِدر   -٨٠٦
ص لذلك ٦٠٦وفقاً للفقرة  الس���لطة المختص���ةالمس���تثناة من قِبَل  المواد االنش���طارية ، وتخص���ِّ

  ية.عالمة هوالتصميم 

  
  اعتماد تصاميم الطرود

 اليورانيوم فلوريد سادس الحتواء المعّدة الطرود تصاميم اعتماد

ب  -٨٠٧  فلوريد سادس من أكثر أو كغ ٠٫١ على المحتوية الطرود تصاميم اعتماد يتطلـ���ّ
  :يلي ما اليورانيوم

  .األطراف متعّدد اعتماد إلى يحتاج سوف ٦٣٤ الفقرة بمتطلبات يفي تصميم كل  )أ(
 من اعتماد إلى يحتاج س�����وف ٦٣٣ إلى ٦٣١ الفقرات بمتطلبات يفي تص�����ميم كل  )ب(

 الالئحة هذه تشترط لم ما التصميم، منشأ بلد في المختصة السلطة هو واحد جانب
  .آخر نحو على األطراف متعّدد اعتماداً 

ن  )ج(  بأن المختصة السلطة إلقناع الضرورية المعلومات كل االعتماد طلب يتضمـ��������ّ
 اإلداري النظام ومواص�����فات ،٦٣١ الفقرة في المذكورة بالمتطلبات يفي التص�����ميم
 .٣٠٦ الفقرة في المطلوب النحو على المنطبق

عتمد التص���ميم أن فيها تقّرر اعتماد ش���هادة المختص���ة الس���لطة تص���در  )د(  يفي المـ����������ُ
 .هوية عالمة التصميم لذلك وتخصـّص ٦٣١ الفقرة بمتطلبات

 Type C والنوع Type B(U) النوع من الطرود تصاميم اعتماد

ب Type C والنوع Type B(U) النوع من للطرود تص����ميم كل  -٨٠٨  من اعتماداً  يتطلـ����������ّ
 :يلي ما باستثناء ،واحد جانب

ً  تخض��ع التي االنش��طارية، للمواد الطرود تص��ميم  )أ(  إلى ٨١٤ الفقرات ألحكام أيض��ا
  .األطراف متعّدد اعتماداً  يتطلـّب ،٨١٦

ة للمواد Type B(U) النوع من الطرود تصميم  )ب( ت الضعيفة المشعـ����ّ ب التشتـ����ّ  يتطلـ����ّ
 .األطراف متعّدد اعتماداً 

  :يلي ما على االعتماد طلب يشتملو  -٨٠٩

ل وصف  )أ( فصـ�����ّ ة للمحتويات مـ�����ُ  الطبيعية حالتها إلى اإلشارة مع المقترحة المشعـ�����ّ
 .منها المـُنبعث اإلشعاع وطبيعة والكيميائية
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ل بيان  )ب( فصـ����ّ طات الهندسية الرسومات ذلك في بما ،بالتصميم مـ����ُ  الكاملة والمخطـ����ّ
 .التصنيع وطرائق للمواد

ة أو ونتائجها، أُجريت التي باالختبارات بيان  )ج(  أو ،عمليات حسابية إلى تستند أدلـ��������ّ
 .المنطبقة المتطلبات الستيفاء التصميم مالءمة على أخرى أدلـّة

 .الغالف الستخدام المقترحة والصيانة التشغيل تعليمات  )د(
نات ،االحتواء نظام صنع في المستخدمة المواد توصيف  )هـ( زمع والعيـ������ّ  أخذها، المـ������ُ

ـُقّرر واالختبارات ـِّم إذا ما حالة في إجراؤها، الم ـُم  أقصى يتجاوز بحيث الطرد ص
  .قياسي باسكال كيلو ١٠٠ به عادي تشغيل ضغط

ض�������من تعليمات التش�������غيل ومبررات العتبارات آليات التقادم في تحليل األمان   (و)
 .إذا كان الطرد سيُستخدم للشحن بعد الخزنما والصيانة، في حالة 

ة المحتويات فيها تكون التي الحاالت في  )ز( ً  وقوداً  المقترحة المشعـ������ّ عاً، نوويا  مشعـ������ّ
م يذكر  ويبّررها، الوقود بخصائص تتصـّل األمان تحليل في فرضية أي الطلب مقّدِ
 الفقرة من) ب( البند بمقتض����ى الش����حن قبل إجراؤه مطلوب قياس أي يص����ف كما

٦٧٧.  
د تلزم بالتس���تيف خاص���ة أحكام أي  )ح(  نحو على الطرد من الحرارة تبديد من للتأكـ���������ّ

زمع المختلفة النقل وسائط مراعاة مع مأمون  أو النقل وسيلة ونوع استخدامها المـ�����ُ
  .البضائع حاوية

ح سم، ٣٠ x سم ٢١ على حجمه يزيد ال استنساخه، يمكن إيضاحي رسم  )ط( وضـ����َّ  يـ����ُ
  .الطرد تركيب فيه

  .٣٠٦ الفقرة في المطلوب النحو على المنطبق اإلداري للنظام توصيف  )ي(
برن��ام� لتحلي��ل الفجوات يص�������ف اإلجراء المنهجي الخ��اص ب���جراء تقييم دوري   (ك)

الالئحة والتغييرات في المعرفة التقنية والتغييرات في حالة تص�����ميم للتغييرات في 
 الطرد خالل الخزن، في حالة الطرود التي ستُستخدم للشحن بعد الخزن.

عتمد التص��ميم أن فيها تقّرر اعتماد ش��هادة المختص��ة الس��لطة وتص��در  -٨١٠  يفي المـ���������ُ
ص ،Type C النوع أو Type B(U) النوع من بالطرودالمتعلقة  بالمتطلبات  لذلك وتخص����ـ����������ّ

 .هوية عالمة التصميم

 Type B(M) النوع من الطرود تصاميم اعتماد

 على المحتوية الطرود ذلك في بما ،Type B(M) النوع من للطرود تص�������ميم كل  -٨١١
ً  تخض��ع التي انش��طارية مواد  على المحتوية الطرودو ٨١٦ إلى ٨١٤ الفقرات ألحكام أيض��ا
  .األطراف متعّدد اعتماداً  يتطلـّب التشتـّت، ضعيفة مشعـّة مواد

 إلى باإلض�������افة ،Type B(M) النوع من الطرود تص�������ميم اعتماد طلب يش�������تملو  -٨١٢
 :يلي ما على ،Type B(U) النوع من للطرود بالنسبة ٨٠٩ الفقرة في المطلوبة المعلومات



123

  الثامنالقسم 

  

 إلى ٦٦٠و ،٦٥٧ إلى ٦٥٥ والفقرات ،٦٣٩ الفقرة في المحّددة بالمتطلبات قائمة  )أ(
 .الطرد على تنطبق ال التي ٦٦٦

 في عليها يـُ�نَصّ  وال النقل أثناء تطبيقها يـُ�زمع مقترحة تكميلية تشغيلية ضوابط أي  )ب(
 لتعويض أو الطرد أمان لض���مان ض���رورية ولكنها منتظمة، بص���ورة الالئحة هذه

  .)أ( في المذكورة القصور أوجه
ستثنائية إجراءات أي وعلى النقل واسطة على تقييدات بأي بيان  )ج(  النقل أو للتحميل ا

  .المناولة أو التفريغ أو
ع) الشمس ألشعة التعرض الحرارة، درجة( المحيطة الظروف لمدى بيان  )د( توقـ��ّ  المـ��ُ

 .التصميم في روعيت والتي النقل أثناء مصادفتها

عتمد التص��ميم أن فيها تقّرر اعتماد ش��هادة المختص��ة الس��لطة وتص��در  -٨١٣  يفي المـ���������ُ
ص ،Type B(M) النوع من الطرود على المنطبقة بالمتطلبات  عالمة التصميم لذلك وتخصـ������ِّ

  .هوية

 انشطارية مواد الحتواء المعّدة الطرود تصاميم اعتماد

 البنود من أّيٍ  بموجب مستثنى وغير انشطارية مواد على يحتوي لطرد تصميم كل  -٨١٤
 .األطراف متعّدد اعتماداً  يتطلـّب ٦٧٥و ٦٧٤ والفقرتين ،٤١٧ الفقرة من) و( إلى) أ(

 بأن المختص������ة الس������لطة إلقناع الالزمة المعلومات جميع االعتماد طلب يش������ملو  -٨١٥
 اإلداري للنظام وص�����ف إلى باإلض�����افة ،٦٧٣ الفقرة في الواردة بالمتطلبات يفي التص�����ميم

  .٣٠٦ الفقرة في المطلوب النحو على المنطبق

عتمد التص��ميم أن فيها تقّرر اعتماد ش��هادة المختص��ة الس��لطة وتص��در  -٨١٦  يفي المـ���������ُ
 .هوية عالمة التصميم لذلك وتخصـّص ٦٧٣ الفقرة في الواردة بالمتطلبات

  
  اعتماد حدود بديلة لنشاط شحنة معفاة من األدوات أو السلع

حدود النش���اط البديلة لش���حنة معفاة من األدوات أو الس���لع وفقاً للبند (ب) من الفقرة   -٨١٧
  يشتمل طلب االعتماد على ما يلي:و .اعتماداً متعدد األطرافتتطلب  ٤٠٣

تحديد ووصف مفصل لألداة أو السلعة واستخداماتها المقصودة والنويدة (النويدات)   (أ)
  المشعة المندرجة فيها؛

 السلعة؛ أو األداة في المشعة) النويدات( النويدة لنشاط األقصى الحد  )ب(
 السلعة؛ أو األداة عن الناشئة ةالخارجي لمعدل الجرعة األقصى الحد  )ج(
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األش�������كال الكيميائية والفيزيائية للنويدة (للنويدات) المش�������عة المحتواة في األداة أو   (د)
  السلعة؛

الس�لعة، والس�يما فيما يتعلق باحتواء وتدريع تفاص�يل تركيب ومواص�فات األداة أو   (هـ)
ية إلى  ية والعادية والظروف المفض������� عة في ظروف النقل الروتين النويدة المش�������

   حوادث؛
ظام اإلداري  (و) بار الجودة والتحقّق المطلوب  الن لك إجراءات اخت ما في ذ المنطبق، ب

ك لض��مان عدم تطبيقها على المص��ادر المش��عة والمكونات والمنتجات النهائية، وذل
لمعدل أو الحد األقص��ى المحّدد  المواد المش��عةتجاوز الحد األقص��ى المحّدد لنش��اط 

في األداة أو الس�������لعة، ومطابَقة تركيب األدوات أو الس�������لع لمواص�������فات  الجرعة
  ؛التصميم

  وسنوياً؛ شحنةالحد األقصى لعدد األدوات أو السلع المتوقع شحنها في كل   (ز)
ً  الجرعات تقييمات  )ح(  بما ،]٢[ GSR Part 3 العدد في المبيّنة والمنهجيات للمبادئ وفقا

 الجمهور، وأفراد النق���ل عم���ال له���ا يتعرض التي الفردي���ة الجرع���ات ذل���ك في
ئة الجماعية والجرعات ناش������� قل ظروف عن ال ية الن ية الروتين عاد  والظروف وال
 النقل س������يناريوهات أس������ا� على مناس������باً، ذلك كان إذا حوادث، إلى المفض������ية
  .الشحنات لها تخضع التي النموذجية

ش��هادة اعتماد تفيد بأنَّ حدود النش��اط البديلة المعتمدة في  الس��لطة المختص��ةتُص��ِدر   -٨١٨
ص لتلك ٤٠٣معفاة من األدوات أو السلع يفي بمتطلبات البند (ب) من الفقرة  شحنة ، وتخّصِ

  الشهادة عالمة هوية.

  
 انتقالية ترتيبات

ش���ترط ال التي الطرود  ١٩٨٥ طبعتي بموجب لت����ميم�ا الم�ت����ة ال����لطة اعتماد ي�����������ُ
عّدلة ب�����ي�ت�ا( ١٩٨٥و (المنقَّحة)،  ١٩٩٦، وطبعة ١٩٩٦، وطبعة )١٩٩٠ في الم������������ُ

عّدلة في  ١٩٩٦وطبعات   هذه من ٢٠١٢، و٢٠٠٩، و٢٠٠٥)، و٢٠٠٣(ب�ي�ت�ا الم��������ُ
 الالئحة

 ،المس���تثناة الطرود( لتص���ميمها المختص���ة الس���لطة اعتماد يُش���تَرط ال التي الطرود  -٨١٩
 ،)Type IP-3و Type IP-2و Type IP-1( والثالث والثاني األول النوع من الص���ناعية الطرودو
ما  باس���تثناء كاملة، الالئحة هذه من الحالية الطبعة بأحكام تفي) Type A( النوع من الطرودو

  يلي:

بات تفي التي الطرود أن  (أ) ها المنص�������وص بالمتطل  طبعة أو ،١٩٨٥ طبعة في علي
  :)١٩٩٠ في المعّدلة بصيغتها( ١٩٨٥
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بل   ‘١’   قل ق عّدة للن طة أن تكون م ها ش�������ري لة نقل كانون  ٣١يجوز مواص�������
، إذا كان ٨٢٢، وتكون خا�����عة لمتطلبات الفقرة ٢٠٠٣األول/ديس����مبر 

 ً   ؛ذلك منطبقا
 :الشروط التاليةجميع الوفاء ب شريطة استخدامها مواصلة يجوزأو   ‘٢’  
مت قد تكون أال  )١(      .اليورانيوم فلوريد سادس الحتواء ُصّمِ
من الطبع��ة  ٣٠٦في الفقرة  الواردة المتطلب��اتأن يتم تطبيق   )٢(    

  الحالية لهذه الالئحة.
أن يتم تطبيق حدود النش���اط والتص���نيف عل� النحو المحّدد في   )٣(    

  القسم الرابع من الطبعة الحالية لهذه الالئحة.
قل المحّددة في القس�������م أن يتم   )٤(     بات و��������وابط الن تطبيق متطل

  الخامس من الطبعة الحالية لهذه الالئحة.
ك��انون  ٣١أو تع��ديل��� بع��د  الغالفأال يكون ق��د تم تص�������نيع   )٥(    

  .٢٠٠٣األول/ديسمبر 
بات تفي التي الطرود أن  (ب) ها المنص�������و� بالمتطل طبعة  وأ، ١٩٩٦طبعة  في علي

عّدلة في  ١٩٩٦ طبعات وأ (المنقَّحة)، ١٩٩٦  ،٢٠٠٥ وأ )،٢٠٠٣(بصيغتها الم�����ُ
  :الالئحة هذه من ٢٠١٢ وأ ،٢٠٠٩ وأ
بل   ‘١’   قل ق عّدة للن طة أن تكون م ها ش�������ري لة نقل كانون  ٣١يجوز مواص�������

، إذا كان ٨٢٢، وتكون خا�����عة لمتطلبات الفقرة ٢٠٢٥األول/ديس����مبر 
 ً   ؛ذلك منطبقا

 :الوفاء بجميع الشروط التالية شريطة استخدامها مواصلة يجوزأو   ‘٢’  
من الطبع��ة  ٣٠٦المنطبق��ة في الفقرة  المتطلب��اتأن يتم تطبيق   )١(    

  ؛الحالية لهذه الالئحة
أن يتم تطبيق حدود النش���اط والتص���نيف عل� النحو المحّدد في   )٢(    

  ؛القسم الرابع من الطبعة الحالية لهذه الالئحة
بات و��������وابط   )٣(     قل المحّددة في القس�������م أن يتم تطبيق متطل الن

  ؛الخامس من الطبعة الحالية لهذه الالئحة
ك��انون  ٣١أو تع��ديل��� بع��د  الغالفأال يكون ق��د تم تص�������نيع   )٤(    

  .٢٠٢٥األول/ديسمبر 

عتمدة الطرودتصاميم  عّدلة بصيغتها( ١٩٨٥طبعة و ،١٩٨٥ طبعة إطار في الم������ُ  في الم������ُ
عّدلة بصيغتها( ١٩٩٦ وطبعات(المنقَّحة)،  ١٩٩٦، وطبعة ١٩٩٦، وطبعة )١٩٩٠  الم������ُ

 الالئحة هذه من ٢٠١٢، و٢٠٠٩، و٢٠٠٥و)، ٢٠٠٣ في

 الحالية الطبعة بأحكام تفي لتصميمها المختصة السلطة اعتماد يُشتَرط التي الطرود  -٨٢٠
 :باستثناء ما يلي كاملة الالئحة هذه من
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ستخدام   (أ) معتَمد من  لتصميم طردطبقاً التي تم تصنيعها  األغلفةأنَّه يجوز مواصلة ا
(بص�����يغتها  ١٩٨٥أو طبعة  ١٩٨٥بموجب أحكام طبعة  الس�����لطة المختص�����ةقِبَل 

  ، شريطة الوفاء بجميع الشروط التالية:) من هذه الالئحة١٩٩٠المعّدلة في 
 .األطراف متعدد العتماد الطرد تصميم يخضع أن  ‘١’  
 لهذه الحالية الطبعة من ٣٠٦ الفقرة في المنطبقة المتطلبات تطبيق يتم أن  ‘٢’  

 .الالئحة
أن يتم تطبيق حدود النش������اط والتص������نيف على النحو المحّدد في القس������م   ‘٣’  

  الرابع من الطبعة الحالية لهذه الالئحة.
الخامس من أن يتم تطبيق متطلبات وض������وابط النقل المحّددة في القس������م   ‘٤’  

  الطبعة الحالية لهذه الالئحة.
 أن الجو، طريق عن ويُنقَل انشطارية مواد على يحتوي بطرد يتعلق فيما  ‘٥’  

 .٦٨٣ الفقرة في المحّدد المتطلَّب استيفاء يتم
ستخدام   )ب( معتَمد من  لتصميم طردطبقاً التي تم تصنيعها  األغلفةأنَّه يجوز مواصلة ا

َبل  (المنقَّحة)  ١٩٩٦طبعة و ١٩٩٦بموجب أحكام طبعة  الس�������لطة المختص��������ةقِ
من  ٢٠١٢، و٢٠٠٩، و٢٠٠٥و) ٢٠٠٣(بص������يغتها المعّدلة في  ١٩٩٦ وطبعات

  ، شريطة الوفاء بجميع الشروط التالية:هذه الالئحة
ماد الطرد تص�������ميم يخض�������ع أن  ‘١’   عدد العت عد  األطراف مت كانون  ٣١ب

 .٢٠٢٥األول/ديسمبر 
 لهذه الحالية الطبعة من ٣٠٦ الفقرة في المنطبقة المتطلبات تطبيق يتم أن  ‘٢’  

 .الالئحة
على النحو المحّدد والتقييدات المتعلقة بالمواد أن يتم تطبيق حدود النشاط   ‘٣’  

  في القسم الرابع من الطبعة الحالية لهذه الالئحة.
أن يتم تطبيق متطلبات وض������وابط النقل المحّددة في القس������م الخامس من   ‘٤’  

  الطبعة الحالية لهذه الالئحة.

، ١٩٨٥يفي بأحكام طبعة  لتصميم طردطبقاً ألغلفة ال يُسَمح ببدء أي تصنيع جديد   -٨٢١
 ) من هذه الالئحة.١٩٩٠(بصيغتها المعّدلة في  ١٩٨٥وطبعة 

ألغلفة أي تص��نيع جديد  ٢٠٢٨كانون األول/ديس��مبر  ٣١بأن يبدأ بعد ال يُس��َمح   -ألف٨٢١
 ١٩٩٦ وطبعات(المنقَّحة)،  ١٩٩٦، وطبعة ١٩٩٦يفي بأحكام طبعة  طرد لتص�������ميمطبقاً 

  .من هذه الالئحة ٢٠١٢، و٢٠٠٩، و٢٠٠٥و، )٢٠٠٣(بصيغتها المعّدلة في 

  من هذه الالئحة ٢٠٠٩الطرود المستثناة من متطلبات المواد االنشطارية في إطار طبعة 

 باعتبارها التص�������نيف من مس�������ت�ناة انش�������طارية مواد على تحتوي التي الطرود  -٨٢٢
ً  FISSILE انش�������طارية  ٢٠٠٩ طبعة من ٤١٧ الفقرة من‘ ٣’)أ( أو‘ ١’)أ( الفرعي للبند وفقا
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 مواص����لة يجوز ،٢٠١٤ ديس����مبر/األول كانون ٣١ قبل للنقل اُِعدَّت والتي الالئحة، هذه من
 أن باس��ت�ناء مس��ت�ناة،-انش��طارية أو انش��طارية غير باعتبارها مص��نّفة تظل أن ويمكن نقلها

 وس������يلة على تنطبق الالئحة هذه من ٢٠٠٩ طبعة من ٤ الجدول في المبيّنة الش������حنة حدود
  .الحصري االستخدام إطار في الشحنة وتُنقَل. النقل

ـّة المواد ـُعتمدة الخاصة األشكال ذات المشع (بصيغتها  ١٩٨٥، و١٩٨٥طبعة  إطار في الم
ل���ة في  ل���ة)،  ١٩٩٦، وطبع���ة ١٩٩٦وطبع���ة  )،١٩٩٠المع���دَّ  ١٩٩٦ وطبع���ات(المع���دَّ

 الالئحة هذه من ٢٠١٢، و٢٠٠٩، و٢٠٠٥و ،)٢٠٠٣في  المـُعّدلة بصيغتها(

ة المواد اس�تخدام مواص�لة يجوز  -٨٢٣ ً  المص�نوعة الخاص�ة األش�كال ذات المش�عـ��������ّ  وفقا
 ١٩٨٥وطبعة  ،١٩٨٥طبعة  إطار في واحد جانب من المختص���ة الس���لطة اعتمدته لتص���ميم

عّدلة بصيغتها(  ١٩٩٦وطبعات (المنقَّحة)،  ١٩٩٦، وطبعة ١٩٩٦وطبعة ) ١٩٩٠ في المـ�����ُ
لة في  ها المعدَّ حة هذه من ٢٠١٢، و٢٠٠٩، و٢٠٠٥و)، ٢٠٠٣(بص�������يغت نت إذا الالئ  كا

ً  اإللزامي اإلداري للنظام مطابقة أي بال يُس�������َمح و. ٣٠٦ الفقرة في المنطبقة للمتطلبات وفقا
ة موادل تص��نيع جديد  الس��لطةاعتمدته  لتص��ميممص��نوعة وفقاً  خاص��ة أش��كال ذات مش��عـ���������ّ

(بص�����يغتها المعدَّلة في  ١٩٨٥ طبعة وأ، ١٩٨٥طبعة  إطار في من جانب واحد المختص�����ة
أي تصنيع  ٢٠٢٥كانون األول/ديسمبر  ٣١بأن يبدأ بعد ال يُسَمح . والالئحة هذه من) ١٩٩٠

ة موادل جديد من  المختصة السلطةاعتمدته  لتصميممصنوعة وفقاً  خاصة أشكال ذات مشعـ�����ّ
(بص�������يغتها  ١٩٩٦وطبعات  (المنقَّحة) ١٩٩٦وطبعة ، ١٩٩٦طبعة  إطار في جانب واحد
 .الالئحة هذه من ٢٠١٢، و٢٠٠٩، و٢٠٠٥و) ٢٠٠٣المعدَّلة في 

  
 وتسجيلها المسلسلة األرقام إبالغ

ً  مص��نوع غالف لكل المس��لس��ل بالرقم المختص��ة الس��لطة تبلغ  -٨٢٤  معتمد لتص��ميم وفقا
 .٨٢٠و ٨١٤و ٨١١و ٨٠٨ الفقرات بموجب

  
 الشحنات اعتماد

  :يلي لما متعّددة أطراف من اعتماد يُشتَرط  -٨٢٥

 أو ٦٣٩ الفقرة لمتطلب��ات المط��ابِق��ة غير Type B(M) النوع من الطرود ش�������حن  )أ(
 .للرقابة الخاضعة المـُتقطـّعة بالتهوية تسمح بحيث المـُصمـَّمة

ة مواد على تحتوي التي Type B(M) النوع من الطرود شحن  )ب(  نشاطها يزيد مشعـ�������ّ
 بكريل، تيرا ١٠٠٠ أو االقتضاء، حسب ،٣٠٠٠2A أو  ٣٠٠٠1A على اإلشعاعي

 .أقل أيها
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 أمان مؤش����رات مجموع كان إذا انش����طارية مواد على تحتوي التي الطرود ش����حن  )ج(
 نقل وس����يلة متن على أو واحدة بض����ائع حاوية داخل المنقولة الطرود في الحرجية

ستثنى. ٥٠ يتجاوز واحدة  مراكب بواسطة المنقولة الشحنات المتطلَّب هذا من وتـ�����ُ
 عنبر، ألي بالنسبة ٥٠ يتجاوز ال الحرجية أمان مؤشرات مجموع كان إذا بحرية،

 بالش�������رط الوفاء حالة وفي ،المركب ظهر على محّددة منطقة أو مقص�������ورة، أو
 العبوات أو الطرود مجموعات بفص��������ل يقض�������ي الذي ١١ الجدول في المذكور

 .م ٦ بمسافة البعض بعضها عن المـُجمـّعة
ية برامج  )د( قا عات من الو عا ما اإلش������� لة بالش�������حنات يتعلق في كب المنقو  ذات بمرا

ً  خاصة استخدامات   .٥٧٦ الفقرة من) أ( للبند طبقا
ثة سطحياً من الفئة الثالثة شحن   (هـ)  .SCO-IIIاألجسام الملوَّ

 الش��حن، اعتماد دون داخله أو بلدها عبر بالنقل المختص��ة الس��لطة تأذن أن ويجوز  -٨٢٦
 .عنها الصادر التصميم اعتماد في محّدد نص بموجب

 :يلي ماعلى  الشحن اعتماد طلب ملتويش  -٨٢٧

 اعتمادها؛ المطلوب ،بالشحن يتعلق فيما الزمنية، الفترة )أ(
ة المحتويات )ب( ـّ عة، النقل ووسائط الفعلية، المشع ـّ توق ـُ  والمسار ،النقل وسيلة ونوع الم

 المقترح؛ أو المحتمل
 التشغيلية، أو اإلدارية والضوابط الوقائية التدابير إنفاذ بها يتم التي الكيفية تفاصيل )ج(

 بموجب الص��ادرة منطبقة، كانت إذا الطرد، تص��ميم اعتماد ش��هادة في إليها المش��ار
  .٨١٦و ٨١٣و ٨١٠ الفقرات

ثة س��طحياً من الفئة الثالثة  اعتماد طلب ملتويش��  -ألف٨٢٧  SCO-IIIش��حنات األجس��ام الملوَّ
  ما يلي:على 

-SCO جس�ماً ملوثاً س�طحياً من الفئة الثالثةتعتبر الش�حنة  تجعل التي بالنواحي بيان  (أ)
III ذلك وأسباب. 

ثة س���طحياً من الفئة الثالثة تبرير الختيار  )ب( عن طريق إثبات  SCO-IIIاألجس���ام الملوَّ
  ما يلي: 

  أنَّه ال يوجد حالياً أي تغليف مناسب؛  ‘١’  
أوتجزئة الجس����م مس����ألة �ير ممكنة من  أنَّ تص����ميم و�أو إنش����اء تغليفٍ   ‘٢’  

  الناحية العملية أو التقنية أو االقتصادية؛
  .أي بديل آخر صالح أنَّه ال يوجد  ‘٣’  

ل وصف  )ج( فصـ�����ّ ة للمحتويات مـ�����ُ  الطبيعية حالتها إلى اإلشارة مع المقترحة المشعـ�����ّ
  .منها المـُنبعث اإلشعاع وطبيعة والكيميائية
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ـّل بيان  (د) ـُفص  ذلك في بما، SCO-III الجسم الملوث سطحيا من الفئة الثالثة بتصميم م
  .التصنيع وطرائق للمواد الكاملة والمخطـّطات الهندسية الرسومات

 بالمتطلباته تم الوفاء بأن المختص������ة الس������لطة إلقناع الض������رورية المعلومات كل  (هـ)
، حس�����ب ٥٢٢والمتطلبات المذكورة في الفقرة  ،(هـ�����������)٥٢٠ الفقرة في المذكورة
  .االقتضاء

  .خطة للنقل  (و)
 .٣٠٦ الفقرة في المطلوب النحو على المنطبق اإلداري النظام مواصفات  (ز)

   .اعتماد شهادة المختصة السلطة تـُصدر ،الشحن اعتماد ولدى  -٨٢٨

  
 خاص ترتيب إطار في المنقولة الشحنات اعتماد

  .خاص ترتيب إطار في تـُنقـَل شحنة لكل متعددة أطراف من اعتماد يُشتَرط  -٨٢٩

عة الش�������حنات اعتماد طلب ويش�������مل  -٨٣٠  المعلومات جميع خاص لترتيب الخاض�������
 األقل على مساوٍ  النقل في اإلجمالي األمان مستوى بأن المختصة السلطة إلقناع الضرورية

 .الالئحة هذه في المنطبقة المتطلبات جميع استُوفيت لو فيما توافره يمكن كان الذي للمستوى
 :يلي ما على الطلب يشتمل كما

ً  الش���حنة اس���تيفاء فيها يتعذر التي بالنواحي بيان )أ(  وأس���باب المنطبقة للمتطلبات تماما
 ذلك؛

 اتخاذها يلزم خاص��ة تش���يلية أو إدارية ض��وابط أو خاص��ة وقائية تدابير بأي بيان )ب(
  .المنطبقة المتطلبات استيفاء عن العجز لتعويض النقل أثناء

صدر ،خاص لترتيب الخاضعة الشحنات اعتماد ولدى  -٨٣١  شهادة المختصة السلطة تـ������ُ
  .اعتماد

  
  الصادرة عن السلطات المختصةشهادات االعتماد 

 المختصة السلطة تضعها التي الهوية عالمات

ص  -٨٣٢ خصـ��َّ  هذه تكونو .المختصة السلطة تصدرها اعتماد شهادة لكل هوية عالمة تـ��ُ
   :التالي النحو على عامة نوعية ذات العالمة
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VRI/النوع رمز/الرقم 

 رمز VRI يمثل ،٨٣٣ الفقرة من) ب( البند في عليه منص������وص هو ما باس������تثنا�  )أ(
 البلد في (Vehicle Registration Identification) الش����احنة لتس����جيل الدولي الهوية

  .الشهادة عنه الصادرة
ص  )ب( خصـ��������ّ  يتعلق فيما ومحدداً  فريداً  يكونو ،المختصة السلطة بواسطة الرقم يـ��������ُ

ن الشحن أو بالتصميم  عالمة تكونو .المعفاة للشحنة البديل النشاط حد أو المعيـ��������ّ
  .واضح نحو على التصميم اعتماد هوية بعالمة متصلة الشحن اعتماد هوية

ستخدم  )ج(  االعتماد شهادات أنواع بيان في المذكور بالترتيب التالية األنواع رموز تـ������ُ
 :الصادرة

  AF النوع من طرد تصميم Type A انشطارية مواد على يحتوي 
  B(U) النوع من طرد تصميم Type B(U) )B(U)F االنشطارية المواد حالة في( 
  B(M) النوع من طرد تصميم Type B(M) )B(M)F االنشطارية المواد حالة في( 
  C النوع من طرد تصميم Type C )CF االنشطارية المواد حالة في( 
  IF انشطارية مواد على يحتوي صناعي طرد تصميم 
  S خاصة أشكال ذات مشعـّة مواد  
  LD التشتـّت ضعيفة مشعـّة مواد 
  FE  ٦٠٦ الفقرة لمتطلبات ممتثلة انشطارية مواد  
  T شحن  
  X خاص ترتيب  
  AL  السلع أو األدوات من معفاة لشحنة البديلة النشاط حدود  

لة وفي  غير المس�������تثنى اليوارانيوم فلوريد س��������اد� على المحتوية الطرود تص��������اميم حا
س��تخَدم أعاله، الرموز من رمز أي ينطبق ال حيث االنش��طاري، أو االنش��طاري  رموز تـ���������ُ

 :التالية األنواع

  H(U) واحد جانب من اعتماد  
  H(M) األطراف متعدد اعتماد  

  :التالي النحو على هذه الهوية عالمات وتـُطبـّق  -٨٣٣

 في الموصوفة الرموز وتشمل المالئمة، الهوية بعالمة طرد وكل شهادة كل توسم )أ(
 إال توض��ع ال ،بالطرود يتعلق فيما أنه باس��تثنا� ،٨٣٢ الفقرة من) د( إلى) أ( البنود
" T" الرمزان يوض���ع ال أي الثاني، المائل الخط بعد المنطبقة التص���ميم نوع رموز

 اعتماد مع التص�ميم اعتماد اجتمع إذا ما حالة وفي. الطرد هوية ةعالم في" X" أو
  :المثال سبيل على .المنطبقة النوع رموز تكرار يلزم ال ،الشحن
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  A/132/B(M)F:  النوع من طرد تصميم Type B(M) عتمد  ،االنشطارية للمواد مـ���ُ
ص���ت ،األطراف متعددة موافقة يقتض���ي  الس���لطة له خص���ـ����������ّ
وضع( ١٣٢ التصميم رقم النمسا في المختصة  الطرد على يـ�������ُ

 )السواء على الطرد تصميم اعتماد شهادة وعلى
  A/132/B(M)FT:  لة الهوية عالمة يحمل لطرد الص��ادر الش��حن اعتماد  المفص��ـ��������ّ

 )فقط الشهادة على يـُوضع( أعاله
  A/137/X:  النمس��ا، في المختص��ة الس��لطة عن ص��ادر خاص ترتيب اعتماد 

 )فقط الشهادة على يـُوضع( ١٣٧ الرقم له ومـُخصـّص
  A/139/IF:  عتمد انشطارية مواد على يحتوي صناعي طرد تصميم  من مـ������ُ

 الطرد تصميم رقم له ومـُخصـّص النمسا، في المختصة السلطة
وضع( ١٣٩  الطرد تصميم اعتماد شهادة وعلى الطرد على يـ�����ُ
 )السواء على

  A/145/H(U):  االنشطاري اليورانيوم فلوريد سادس على يحتوي طرد تصميم 
ـُعتمد المستثنى ـّص النمسا، في المختصة السلطة من م ـُخص  وم

وضع( ١٤٥ الطرد تصميم رقم له  شهادة وعلى الطرد على يـ�����ُ
  )السواء على الطرد تصميم اعتماد

ً  التصديق طريق عن األطراف المتعدد االعتماد تم إذا )ب(  تُستخَدم ال ،٨٤٠ للفقرة طبقا
 االعتماد تم إذا أما .الش���حن أو التص���ميم منش���� بلد عن الص���ادرة الهوية عالمة إال

 كل على فتوضع شهادات، بإصدار متعاقبة بلدان قيام طريق عن األطراف المتعدد
وضع المالئمة، الهوية عالمة شهادة  هذا على تصميمه اعتُِمد الذي الطرد على وتـ���ُ
 .المالئمة الهوية عالمات جميع النحو

 :المثال سبيل على  

  A/132/B(M)F 
  CH/28/B(M)F 

 بشهادة بعد، فيما سويسرا اعتمدتها ثم أصالً  النمسا اعتمدتها طرد هوية عالمة هي
ب .منفصلة رتـ����َّ  بشكل جدول صورة في الطرد على اإلضافية الهوية عالمات وتـ����ُ

 .مماثل
ش��ار  )ج(  الهوية عالمة تلي) قوس��ين داخل( اعتراض��ية بجملة ما ش��هادة تنقيح إلى يـ���������ُ

نة  إلى تش���ير A/132/B(M)F (Rev.2) المثال، س���بيل وعلى .الش���هادة على المبيـ���������ّ
 A/132/B(M)F أو النمسا؛ من الصادرة الطرد تصميم اعتماد لشهادة الثاني التنقيح

(Rev.0) من الص��ادرة الطرد تص��ميم اعتماد لش��هادة األص��لي اإلص��دار إلى تش��ير 
 كما األص����لية، باإلص����دارات يتعلق فيما اختياري االعتراض����ي والمدخل. النمس����ا
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 يجوز وال". Rev.0" من بدالً " أص��لي إص��دار" مثل أخرى عبارات اس��تخدام يجوز
  .األصلية االعتماد شهادة يـُصدر الذي البلد عن إال الشهادات تنقيح أرقام تصدر أن

) الوطنيــة المتطلبات تقتضيــــه قـــد مــــا نحو على( إضافيـة رموز إضافة يجوز  )د(
 A/132/B(M)F المثال، سبيل على ومنها، الهوية عالمة نهاية في قوسين بيـ��ـ��ـ��ـ��ن
(SP503).  

ً  ليس  )هـ(  لش��هادة تنقيح فيها ي يُجرى مرة كل في الغالف هوية عالمة تعديل ض��روريا
 التي الحاالت في إال القبيل هذا من عالمات وض�����ع إعادة يُش�����تَرط وال .التص�����ميم

 التي الحرفية النوع رموز في تغيير على دالطر تص����ميم ش����هادة تنقيح فيها ينطوي
   .الهوية عالمة في الثاني المائل الخط بعد والمبيـّنة الطرد تصميم بها يـُوَسم

  
 االعتماد شهادات محتويات

 التشتـّت الضعيفة المشعة والمواد الخاصة األشكال ذات المشعـّة المواد اعتماد شهادات

ة مواد العتماد مختصة سلطة تصدرها شهادة كل تشتمل  -٨٣٤  خاصة أشكال ذات مشعـ���ّ
  :التالية المعلومات على التشتـّت ضعيفة مشعـّة مواد أو

 الشهادة؛ نوع  )أ(
 ؛المختصة السلطة عن تصدر التي الهوية عالمة  )ب(
 المحّدد؛ األجل انقضاء وتاريخ اإلصدار تاريخ  )ج(
 الدولية الوكالة الئحة طبعة ذلك في بما الس�������ارية، والدولية الوطنية باللوائح قائمة  )د(

عتَمد التي المشعة للمواد المأمون بالنقل الخاصة الذرية للطاقة  المواد بموجبها تـ��������ُ
 ؛التشتـّت الضعيفة المشعـّة المواد أو الخاصة األشكال ذات المشعـّة

ة المواد نوع تحديد  )هـ( ة المواد أو الخاصة األشكال ذات المشعـ��������ّ  الضعيفة المشعـ��������ّ
 ؛التشتـّت

 ؛التشتـت الضعيفة المشعـة المواد أو الخاصة األشكال ذات المشعـّة المواد وصف  )و(
 الضعيفة المشعـّة المواد أو الخاصة األشكال ذات المشعـّة المواد تصميم مواصفات  )ز(

 رسومات؛ إلى إحاالت تشمل وقد ،التشتـّت
ة للمحتويات توصيف  )ح(  وقد عليها، تنطوي التي اإلشعاعية األنشطة يشمل المشعـ��������ّ

 والكيميائي؛ الطبيعي الشكلين يشمل
 ؛٣٠٦ الفقرة في المطلوب النحو على المنطبق اإلداري للنظام توصيف  )ط(
رها التي المعلومات إلى إحالة  )ي( م يوفـ�������ّ  الُمزمع المحّددة اإلجراءات بشأن الطلب مقّدِ

 ؛الشحن قبل اتخاذها
م هوية إلى إشارة  )ك(  ذلك؛ ضرورة المختصة السلطة رأت ما إذا الطلب، مقّدِ
 .هويته وتعيين التصديق عن المسؤول الموظف توقيع  )ل(
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   شهادات اعتماد المواد المستثناة من التصنيف باعتبارها انشطارية

 التص���نيف من مس���تثناة لمواد مختص���ة س���لطة تص���درها اعتماد ش���هادة كل تش���تمل  -٨٣٥
  :التالية المعلومات على" FISSILE" انشطارية باعتبارها

  نوع الشهادة؛  (أ)
 المختصة؛ السلطة عن تَصُدر التي الهوية عالمة  )ب(
 المحدد؛ األجل انقضاء وتاريخ اإلصدار تاريخ  )ج(

قائمة باللوائح الوطنية والدولية الس�������ارية، بما في ذلك طبعة الئحة الوكالة الدولية   (د)
  للطاقة الذرية الخاصة بالنقل المأمون للمواد المشعة التي يُعتَمد بموجبها االستثناء؛

  وصف للمواد المستثناة؛  (هـ)
دة للمواد المستثناة؛  (و)   المواصفات المحّدِ
  ؛٣٠٦المنطبق على النحو المطلوب في الفقرة  للنظام اإلداريتوصيف   (ز)
م الطل��ب فيم��ا يتعلق ب�اإلجراءات المح��دَّدة   (ح) إح�ال�ة إلى المعلوم�ات التي يوفره�ا مق��ّدِ

  الشحن؛المزمع اتّخاذها قبل 
م الطلب، إذا رأت   (ط)   ضرورة ذلك؛ لطة المختصةالسإحالة إلى هوية مقّدِ
  توقيع المسؤول عن التصديق وتعيين هويته؛  (ي)
  .٦٠٦إلى المستندات التي تُثبِت االمتثال لما تقضي به الفقرة إحالة   (ك)

 الخاص الترتيب اعتماد شهادات

 المعلومات على خاص ترتيب العتماد مختص��ة س��لطة تص��درها ش��هادة كل تش��تمل  -٨٣٦
  :التالية

 .الشهادة نوع  )أ(
 .المختصة السلطة عن تَصُدر التي الهوية عالمة  )ب(
 .المحّدد األجل انقضاء وتاريخ اإلصدار تاريخ  )ج(
 .النقل) وسائط( واسطة  )د(
 تعليمات وأي ،البضائع حاويةو ،النقل وسيلة ونوع النقل، وسائط على تقييدات أي  )هـ(

 .للتسيير الزمة
 الدولية الوكالة الئحة طبعة ذلك في بما الس�������ارية، والدولية الوطنية باللوائح قائمة  )و(

عتَمد التي المشعة للمواد المأمون بالنقل الخاصة الذرية للطاقة  الترتيب بموجبها يـ�����ُ
 .الخاص

ل تعفي ال الشهادة هذه" :التالي اإلقرار  )ز( رسـ������ِ  تضعه متطلَّب ألي االمتثال من المـ������ُ
 ".داخله أو عبره الطرد سيُنقـَل بلد أي حكومة
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ة محتويات تخص شهادات إلى إحاالت  )ح(  مختصة سلطات تصديق أو بديلة، مشعـ�������ّ
 المختص����ة الس����لطة تراه ما حس����ب إض����افية، تقنية معلومات أو بيانات أو أخرى،

 ً  .ضروريا
 السلطة رأت ما وإذا .التصميم بتوصيف أو الرسومات إلى باإلشارة الغالف صف  )ط(

ً  ينبغي ذلك، ضرورة المختصة  يزيد ال استنساخه، يمكن إيضاحي رسم تقديم أيضا
ح سم، ٣٠ x سم ٢١ على حجمه ً  ،الطرد تركيب يوضـ�������ّ  موجز بوصف مصحوبا

 الخارجية وأبعاده اإلجمالية، وكتلته ص���نعه، في المس���تخدمة المواد يش���مل للغالف
 .وهيئته العامة،

ة المحتويات توصيف  )ي(  المحتويات على تقييدات أي ذلك في بما بها، المأذون المشعـ��ّ
ة ضح ال قد المشعـ���ّ  الطبيعي الشكلين توصيفهذا ال ويشمل. الغالف طبيعة من تتـ���ّ

 النظائر أنش���طة ذلك في بما( عليها تنطوي التي اإلش���عاعية واألنش���طة والكيميائي،
ً  ذلك كان إذا المختلفة، قّدرةً  والكتلة ،)مناس�����با  بالمواد يتعلق فيما( بالغرامات مـ�����������ُ

كان  إذا وما ،)االقتض�������اء عند انش�������طارية نويدة بكل يتعلق فيما أو االنش�������طارية
ة وادمبيتعلق  الترتيب الخاص ة مواد أو خاصة أشكال ذات مشعـ������ّ  ضعيفة مشعـ������ّ

 ذلك كان إذا ،٤١٧ الفقرة من) و( البند بموجب مستثاة انشطارية مواد أو ،التشتـّت
 ً  .منطبقا

  مواد انشطاريّة:المحتوية على بالطرود المعلومات اإلضافية التالية فيما يتعلـّق   (ك)
  بها؛ المأذون المشعـّة للمحتويات مـُفصـّل وصف  ‘١’  
 الحرجية؛ أمان مؤشر قيمة  ‘٢’  
  ؛الطرد حرجية أمان توضـّح التي الوثائق إلى إحالة  ‘٣’  
فترض ،خاصة مقّومات أي  ‘٤’    عدم الحرجية، تقدير في باالستناد إليها، يـ��������ُ

 ؛الفارغة المساحات بعض في ماء وجود
 المض�������اعفة لتغيير) ٦٧٧ الفقرة من) ب( البند إلى اس�������تناداً ( إباحة أي  ‘٥’  

  الفعلية؛ التشعيع لخبرة نتيجةً  الحرجية تقدير في تـُفتَرض النيوترونية
  .أجله من الخاص الترتيب اعتُِمد الذي المحيطة الحرارة درجة مدى  ‘٦’  

لة قائمة  )ل( فصـ�����ّ  ونقلها وتحميلها الشحنة إلعداد تلزم تكميلية تشغيلية ضوابط بأي مـ�����ُ
 الحرارة تبديد بغرض للتس���تيف خاص���ة أحكام أي ذلك في بما ومناولتها، وتفريغها

 .مأمون نحو على
 .ذلك ضرورة المختصة السلطة رأت ما إذاا ،الخاص الترتيب أسباب  )م(
 .خاص لترتيب الشحن خضوع نتيجة تطبيقها المـُزمع التعويضية التدابير وصف  )ن(
م يوفرها التي المعلومات إلى إحالة  )س(  أو الغالف باس�������تخدام يتعلق فيما الطلب مقّدِ

 .الشحن قبل اتخاذها المـُزمع المحّددة اإلجراءات
فترض�����ة المحيطة بالظروف يتعلق بيان  )ع(  هذه كانت إذا التص�����ميم ألغراض المـ�����������ُ

 .٦٦٦و ٦٥٧و ٦٥٦ الفقرات في الموصوفة تلك مع تتفق ال الظروف
 .ضرورية المختصة السلطة تراها طارئة ترتيبات أي  )ف(
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 .٣٠٦ الفقرة في المطلوب النحو على المنطبق اإلداري للبرنامج توصيف  )ص(
م هوية إلى إش�������ارة  )ق(  الس�������لطة رأت ما إذا ،الناقلة الش�������ركة هوية وإلى الطلب مقّدِ

 .ذلك ضرورة المختصة
 .هويته وتعيين التصديق عن المسؤول الموظف توقيع  )ر(

 الشحنات اعتماد شهادات

  على المعلومات التالية: شحنالعتماد  سلطة مختصةتشتمل كل شهادة تصدرها   -٨٣٧

 .الشهادة نوع  )أ(
 .المختصة السلطة عن تَصُدر التي الهوية) عالمات( عالمة  )ب(
 .المحّدد األجل انقضاء وتاريخ اإلصدار تاريخ  )ج(
 الدولية الوكالة الئحة طبعة ذلك في بما الس�������ارية، والدولية الوطنية باللوائح قائمة  )د(

 .بموجبها الشحن يُعتَمد التي المشعة للمواد المأمون بالنقل الخاصة الذرية للطاقة
 تعليمات وأي ،البضائع حاويةو ،النقل وسيلة ونوع النقل، وسائط على تقييدات أي  )هـ(

  .للتسيير الزمة
ل تعفي ال الشهادة هذه" :التالي اإلقرار  )و( رسـ������ِ  تضعه متطلَّب ألي االمتثال من المـ������ُ

 ".داخله أو عبره الطرد سيُنقـَل بلد أي حكومة
لة قائمة  )ز( فصـ�����ّ  ونقلها وتحميلها الشحنة إلعداد تلزم تكميلية تشغيلية ضوابط بأي مـ�����ُ

 الحرارة تبديد بغرض للتستيف خاصة شروط أي ذلك في بما ومناولتها، وتفريغها
 .الحرجية أمان صيانة أو مأمون نحو على

رها التي المعلومات إلى إحالة  )ح(  المحّددة باإلجراءات يتعلق فيما الطلب مقدم يوفـ�����������ّ
 .الشحن قبل اتخاذها المطلوب

 .المنطبقة التصميم اعتماد) شهادات( شهادة إلى إحالة  )ط(
ة المحتويات توص���يف  )ي(  المحتويات على تقييدات أي ذلك في بما الفعلية، المش���عـ����������ّ

ة ضح ال قد المشعـ���ّ  الطبيعي الشكلين هذا التوصيف ويشمل .الغالف طبيعة من تتـ���ّ
 أنش����طة ذلك في بما( عليها تنطوي التي اإلش����عاعية األنش����طة ومجمل والكيميائي،

ً  ذلك كان إذا المختلفة، النظائر قّدرةً  والكتلة ،)مناس����با  يتعلق فيما( بالغرامات مـ�����������ُ
 إذا وما ،)االقتض����اء عند انش����طارية نويدة بكل يتعلق فيما أو االنش����طارية بالمواد
ة دمواب الشحنة تتعلق كانت ة مواد أو خاصة أشكال ذات مشعـ��������ّ  ضعيفة مشعـ��������ّ

ت  كان إذا ،٤١٧ الفقرة من) و( البند بموجب مستثناة انشطارية مواد أو ،التشتـ��������ّ
ً  ذلك  .منطبقا

 .ضرورية المختصة السلطة تراها طارئة ترتيبات أي  )ك(
 .٣٠٦ الفقرة في المطلوب النحو على المنطبق اإلداري للبرنامج توصيف  )ل(
 .ذلك ضرورة المختصة السلطة رأت ما إذا الطلب، مقدم هوية إلى إشارة  )م(
  .هويته وتعيين التصديق عن المسؤول الموظف توقيع  )ن(



136

 اإلدارية والشؤون باالعتماد تتعلق متطلبات

  

 الطرود تصميم اعتماد شهادات

 المعلومات على طرد تص��ميم العتماد مختص��ة س��لطة تص��درها ش��هادة كل تش��تمل  -٨٣٨
  :التالية

 .الشهادة نوع  )أ(
 .المختصة السلطة عن تَصُدر التي الهوية عالمة  )ب(
 .المحّدد األجل انقضاء وتاريخ اإلصدار تاريخ  )ج(
ً  ذلك كان إذا النقل، وسائط على تقييد أي  )د(  .مناسبا
 الدولية الوكالة الئحة طبعة ذلك في بما الس�������ارية، والدولية الوطنية باللوائح قائمة  )هـ(

 .بموجبها التصميم يُعتَمد التي المشعة للمواد المأمون بالنقل الخاصة الذرية للطاقة
ل تعفي ال الشهادة هذه" :التالي اإلقرار  )و( رسـ������ِ  تضعه متطلَّب ألي االمتثال من المـ������ُ

 ".داخله أو عبره الطرد سيُنقـَل بلد أي حكومة
ة محتويات تخص شهادات إلى إحاالت  )ز(  مختصة سلطات تصديق أو بديلة، مشعـ�������ّ

 المختص����ة الس����لطة تراه ما حس����ب إض����افية، تقنية معلومات أو بيانات أو أخرى،
 ً  .ضروريا

ب التي الحاالت في بالش��حن يأذن إقرار  )ح(  الفقرة بموجب الش��حن اعتماد فيها يُطلـ���������َ
 .ذلك ضرورة رؤي ما إذا ،٨٢٥

 .الغالف نوع تحديد  )ط(
 رأت ما وإذا .التص����ميم بتوص����يف أو الرس����ومات إلى باإلش����ارة الغالف وص����ف  )ي(

ً  ينبغي ذلك، ضرورة المختصة السلطة  استنساخه، يمكن إيضاحي رسم تقديم أيضا
ح سم، ٣٠ x سم ٢١ على حجمه يزيد ال ً  ،الطرد تركيب يوضـ������ّ  بوصف مصحوبا

 وأبعاده اإلجمالية، وكتلته ص������نعه، في المس������تخدمة المواد يش������مل للغالف موجز
 .وهيئته العامة، الخارجية

 .الرسومات إلى باإلشارة التصميم توصيف  )ك(
ة المحتويات توصيف  )ل(  المحتويات على تقييدات أي ذلك في بما بها، المأذون المشعـ��ّ

ة ضح ال قد المشعـ���ّ  الطبيعي الشكلين هذا التوصيف ويشمل .الغالف طبيعة من تتـ���ّ
 النظائر أنش���طة ذلك في بما( عليها تنطوي التي اإلش���عاعية واألنش���طة والكيميائي،

ً  ذلك كان إذا المختلفة، قّدرةً  والكتلة ،)مناس�����با  بالمواد يتعلق فيما( بالغرامات مـ�����������ُ
 بكل يتعلق فيما الكتلة أو االنش����طارية للنويدات  اإلجمالية الكتلة تحدَّد االنش����طارية

ة دمواب يتعلق تصميم الطردكان  إذا وما) االقتضاء عند انشطارية، نويدة  مشعـ��������ّ
ة مواد أو خاصة أشكال ذات ت ضعيفة مشعـ�������ّ  مستثناة انشطارية مواد أو التشتـ�������ّ

ً  ذلك كان إذا ،٤١٧ الفقرة من) و( البند بموجب  .منطبقا
 .االحتواء لنظام وصف  )م(
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ق فيما التالية المعلومات  )ن(  انش���طاريّة مواد على المحتوية الطرود بتص���اميم يتعلـ����������ّ
ً  الطرد لتصميم األطراف متعدد اعتماداً  تتطلّب   :٨١٤ للفقرة وفقا

  بها؛ المأذون المشعـّة للمحتويات مـُفصـّل وصف  ‘١’  
 ؛االحتواء لنظام وصف  ‘٢’  
 الحرجية؛ أمان مؤشر قيمة  ‘٣’  
   ؛الطرد حرجية أمان توضـّح التي الوثائق إلى إحالة  ‘٤’  
فتَرض ،خاصة مقّومات أي  ‘٥’    عدم الحرجية، تقدير في إليها، باالستناد يـ��������ُ

 الفارغة؛ المساحات بعض في ماء وجود
 المض�������اعفة لتغيير) ٦٧٧ الفقرة من) ب( البند إلى اس�������تناداً ( إباحة أي  ‘٦’  

  الفعلية؛ التشعيع لخبرة نتيجةً  الحرجية تقدير في تـُفتَرض النيوترونية
  .أجله من الطرد تصميم اعتـُِمد التي المحيطة الحرارة درجة مدى  ‘٧’  

حدَّد ،Type B(M) النوع من بالطرود يتعلق فيما يقدَّم بيان  )س(  الموصوفة القواعد فيه تـ��ُ
 ال التي ٦٦٦ إلى ٦٦٠ والفقرات ،٦٥٧ إلى ٦٥٥ والفقرات ،٦٣٩ الفقرة في

  .أخرى مختصة سلطات تفيد قد مـُسهبة معلومات وأي الطرد، على تنطبق
ية   (ع) حال حة ال بات الواردة في الالئ حِدّد المتطل يان ي ها الطرد، في وب ثل ل التي ال يمت

 .٨٢٠حالة تصاميم الطرود الخاضعة للفقرة 
 س��������ادس من كغ ٠٫١ من أكثر على تحتوي التي ب�الطرود يتعلق فيم��ا يق��دَّم بي��ان  )ف(

حدَّد اليورانيوم، فلوريد دت، إن المنطبقة، القواعد فيه تـ���ُ  الفقرة في الموصوفة ُوجـ���ِ
 .أخرى مختصة سلطات تفيد قد مـُسهبة معلومات وأي ،٦٣٤

لة قائمة  )ص( فصـ�����ّ  ونقلها وتحميلها الشحنة إلعداد تلزم تكميلية تشغيلية ضوابط بأي مـ�����ُ
 الحرارة تبديد بغرض للتس���تيف خاص���ة أحكام أي ذلك في بما ومناولتها، وتفريغها

 .مأمون نحو على
رها التي المعلومات إلى إحالة  )ق( م يوفـ��������������ّ  أو الغالف اس�������تخدام بش�������أن الطلب مقّدِ

 .الشحن قبل اتخاذها المطلوب المحّددة اإلجراءات
فترض�����ة المحيطة بالظروف يتعلق بيان  )ر(  هذه كانت إذا التص�����ميم ألغراض المـ�����������ُ

 حس�������بما ،٦٦٦و ٦٥٧و ٦٥٦ الفقرات في الموص�������وفة تلك مع تتفق ال الظروف
 .ينطبق

 .٣٠٦ الفقرة في المطلوب النحو على المنطبق اإلداري للبرنامج توصيف  )ش(
 .ضرورية المختصة السلطة تراها طارئة ترتيبات أي  )ت(

م هوية إلى إشارة  )(ث  .ذلك ضرورة المختصة السلطة رأت ما إذا الطلب، مقّدِ
 .هويته وتعيين التصديق عن المسؤول الموظف توقيع  )خ(
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  شهادات اعتماد الحدود البديلة للنشاط فيما يخص شحنة معفاة من األدوات أو السلع

 فيما يتعلق بحدود النش��اط البديلة في س��لطة مختص��ةتش��تمل �ل ش��هادة ص��ادرة من   -٨٣٩
  :على المعلومات التالية ٨١٨معفاة من األدوات أو السلع وفقاً للفقرة  شحنة

  نوع الشهادة؛  (أ)
 المختصة؛ السلطة تصدرها التي الهوية عالمة  )ب(
 المحّدد؛ األجل انقضاء وتاريخ اإلصدار تاريخ  )ج(

قائمة باللوائح الوطنية والدولية الس�������ارية، بما في ذلك طبعة الئحة الو�الة الدولية   (د)
  بموجبها؛ اإلعفاء للطاقة الذرية الخاصة بالنقل المأمون للمواد المشعة التي يُعتَمد

  تعيين هوية األداة أو السلعة؛  (هـ)
  وصف األداة أو السلعة؛  (و)
  األداة أو السلعة؛ تصميممواصفات   (ز)
توصيف النويدة (النويدات) المشعة، والحد البديل المعتمد (الحدود البديلة المعتمدة)   (ح)

المعفاة فيما يخ� األداة (األدوات) أو الس�����لعة  )لش�����حنة (الش�����حناتاللنش�����اط في 
  (السلع)؛

  ؛٤٠٣إحالة إلى المستندات التي تُثبِت االمتثال لما يقضي به البند (ب) من الفقرة   (ط)
م الطلب، إذا ما رأت   (ي)   ضرورة ذلك؛ السلطة المختصةإشارة إلى هوية مقّدِ
  توقيع الموظف المسؤول عن التصديق وتعيين هويته.  (ك)

  
  تصديق الشهادات

 التي األص��لية الش��هادة تص��ديق طريق عن األطراف المتعدد االعتماد يتم أن يجوز  -٨٤٠
 ش���ل التص��ديق هذا يأخذ وقد .الش��حن أو التص��ميم منش��أ بلد في المختص��ة الس��لطة تص��درها

 أو عبره الش��حن يتم الذي البلد في المختص��ة الس��لطة قيام أو األص��لية، الش��هادة على موافقة
 .منفصل نحو على ذلك، إلى ما أو ملحق، أو مرفق، أو موافقة، بإصدار داخله
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 األول المرفق

  

 المـُسبق واإلبالغ االعتماد متطلبات موجز

 

ة للمواد المأمون النقل الئحة محتويات عن الموجز هذا يعبِّر    طبعة( الم��������ـ������������ّ
 اس�������تثناءات،( االختالفات بعض ثمة كانت ربما أنه إلى المس�������تخد� تنبيه ويجدر ).٢٠١٨

 :يلي ما تخص) ذلك إلى وما إضافات،

 باألمان؛ المتعلقة الوطنية اللوائح  )أ(

 ؛الناقلة بالشركات الخاصة القيود  )ب(

 والتأمين، القانونية، والمس����ولية المادية، والحماية باألمن، المتعلقة الوطنية اللوائح  )ج(
 أثناء الترخيص/التص�����دير/واالس�����تيراد اإلرس�����ال، إعادة أو/و المس�����بق، واإلبالغ

  ١.العبور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خذ  ١     تـ�����ّ ، على وجه الخصوص، تدابير إضافية لتوفير الحماية المادية المالئمة أثناء نقل المواد النووية تـ�����ُ

ل استالماً أو حيازة أو استعماالً أو نقالً أو تغييراً للمواد النوويّة أو  ولمنع وقو� أفعال بدون إذن مشرو� تشكـ�����ّ
ب، ب، أو يُحتََمل أن تسبـ����ّ وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق  تصرفاً بها أو تبديداً لها، وتسبـ����ّ

  ).٨-إلى أوالً  ١-المراجع التابعة للمرفق األول أوالً  (انظرأضرار جوهريّة بالممتلكات 
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 )١ الجزء( المـُسبق واإلبالغ االعتماد متطلبات موجز :األول المرفق
 إبالغ اشتراط

 بلد الُمرِسل
 والبلدان المنشأ

 على الواقعة
 كل )أ(طريق

  شحن

  موافقة اشتراط
  المختصة السلطة

 في األساسية الفقرات  المادة أو الطرد رتبة
 البلدان  الالئحة

 على الواقعة
  )أ(الطريق

بلد المنشأ

   )ج(،)ب(مستثنى طرد ال ال ال

 ال ال ال
 )هـ(،)د(،)ج(ضعيف نوعي نشاط ذات مادة

ً  ملوث جسمو  )هـ(،)ج(من الفئة األولى سطحيا
 )هـ(،)ج(ومن الفئة الثانية

 

   ،األول النوع من صناعي طرد  –      
  الثاني النوع من صناعي طرد أو –      
  الثالث النوع من صناعي طرد أو –      
  )هـ(،)د(،)ج(A النوع من الطرود ال ال ال

ً  ملوث جسم          من الفئة الثالثة سطحيا
    ٨٢٦، ٨٢٥، ٥٢٠  شحنة –  نعم  نعم  ال

 
 ).الالئحة من ٢٠٤ الفقرة انظر) (فوقها ليس لكن( داخلها أو أراضيها عبر الشحنة تـُنقـَل التي البلدان )أ(

لين جانب من إال البريدية الخدمات لدى الش����حنة إيداع يجوز ال بالبريد، الدولي للنقل بالنس����بة )ب(  الُمرس����ِ
  .بذلك الوطنية السلطة لهم تأذن الذين

 من ٤١٧ الفقرة من) و( البند بموجب مس�������تثناة انش�������طارية مادة هي المش�������عة المحتويات كانت إذا )ج(
  ).الالئحة من ٨٠٥ الفقرة انظر( األطراف متعدد اعتماد يُشتَرط الالئحة،

أو أكثر، تنطبق  كغ ٠٫١د اليورانيوم بكميات تبلغ هي س�������ادس فلوري المحتويات المش�������عةإذا كانت   (د)
المحتوية على س�������ادس فلوريد اليورانيوم  الطرودبا�ض�������افة إلى ذلك متطلبات االعتماد التي تخص 

  من الالئحة). ٨٠٧و ٨٠٢الفقرتين  انظر(

 الطرود تخص التي المتطلبات من مس������تثناة غير انش������طارية مادة هي المش������عة المحتويات كانت إذا  )هـ(
 ٨١٤ الفقرتين في الواردة االعتماد متطلبات ذلك إلى با�ض���افة إذن تنطبق ،انش���طارية لمواد الحاوية

 .الالئحة من ٨٢٦و ٨٢٥و
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 )٢ الجزء( المـُسبق واإلبالغ االعتماد متطلبات موجز :األول المرفق
 الُمرِسل إبالغ اشتراط

 والبلدان المنشأ بلد
 )أ(طريق على الواقعة

 شحنة كل

 السلطة موافقة اشتراط
  المختصة

   

 الواقعة البلدان
)أ(الطريق على

 في األساسية الفقرات  المادة أو الطرد رتبة  المنشأ بلد
 الالئحة

  )د(،)ج(،)ب(B(U) النوع  
 ٨٠٨ طرد تصميم – نعم )هـ(ال 

 الملحوظتين انظر(
٢+١( 

 ٨٢٦، ٨٢٥، ٥٦٠، ٥٥٩ شحنة – ال ال

  )هـ(،)ج(،)ب(B(M) النوع  
 ٨١١ طرد تصميم – نعم نعم نعم

 انظر( )١ الملحوظة انظر(
 )٣ الملحوظة

 انظر(
)٣ الملحوظة

 ٨٢٦، ٨٢٥، ٥٦٠، ٥٥٩ شحنة –

  )هـ(،)ج(،)ب(C النوع   
 ٨٠٨ طرد تصميم – نعم ال 

 الملحوظتين انظر(
٢+١( 

 ٨٢٦، ٨٢٥، ٥٦٠، ٥٥٩ شحنة – ال ال

 
  ).الالئحة من ٢٠٤ الفقرة انظر) (فوقها ليس لكن( داخلها أو أراضيها عبر الشحنة تـُنقـَل التي البلدان )أ(
 الحاوية الطرود تخص التي المتطلبات من مستثناة غير انشطارية مادة هي المشعة المحتويات كانت إذا )ب(

 ٨٢٥و ٨١٤ الفقرتين في الواردة االعتماد متطلبات ذلك إلى باإلض������افة إذن تنطبق انش������طارية، لمواد
  .الالئحة من ٨٢٦و

عة المحتويات كانت إذا )ج(  تنطبق أكثر، أو كغ ٠٫١ تبلغ بكميات اليورانيوم فلوريد س��������ادس هي المش�������
 انظر( اليورانيوم فلوريد سادس على المحتوية الطرود تخص التي االعتماد متطلبات ذلك إلى باإلضافة
  ).الالئحة من ٨٠٧و ٨٠٢ الفقرتين

 الالئحة، من ٤١٧ الفقرة من) و( البند بموجب مس��تثناة انش��طارية مادة هي المش��عة المحتويات كانت إذا )د(
  ).الالئحة من ٨٠٥ الفقرة انظر( األطراف متعدد اعتماد يُشتَرط

 متعدد اعتماد يُشتَرط جواً، الطرد شحن ويراد ،التشتت ضعيفة مشعة مواد المشعة المحتويات كانت إذا  )هـ(
 ).الالئحة من ٨٠٨ الفقرة من) ب( البند انظر( الطرد لتصميم األطراف

من تقديم  الُمرِسل، يتأكد السلطة المختصة للتصميميقتضي اعتماد  طرداألول ألي  الشحنقبل   :١الملحوظة 
  من الالئحة). ٥٥٧الفقرة  انظرفي كل بلد ( السلطة المختصةإلى التصميم نسخة من شهادة اعتماد ذلك 

 ١٠٠٠ أو ،2A3000 أو ،1A3000 تتج��او� المش�������ع��ة المحتوي��ات ك��ان��ت إذا مطلوب اإلبالغ  :٢ الملحوظ��ة
  ).الالئحة من ٥٥٨ الفقرة انظر( أقل أيها تيرابكريل،

 أو ،1A3000 تتجـ���او� المشعـ���ة المحتويات كانت إذا مطلوب للشحنة األطراف المتعدد االعتماد  :٣ الملحوظة
2A3000، للرقابة الخاض�������عة متقطعةال بالتهوية يُس�������َمح كان ما إذا أو أقل، أيها تيرابكريل، ١٠٠٠ أو 
  ).الالئحة من ٨٢٦و ٨٢٥ الفقرتين انظر(
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 )٣ الجزء( المـُسبق واإلبالغ االعتماد متطلبات موجز :األول المرفق

 بلد المرِسل إبالغ اشتراط
 الواقعة والبلدان المنشأ

 شحنة كل )أ(طريق على

 موافقة اشتراط
 المختصة السلطة

  المادة أو الطرد رتبة
 الفقرات
 في األساسية
  الواقعة البلدان الالئحة

 )أ(الطريق على
بلد 

 المنشأ

  انشطاريّة مواد على المحتوية الطرود   
  ٨١٤ طرد تصميم  – )ب(نعم )ب(نعم 
  ٨٢٦، ٨٢٥ شحنة  –   

  Σ CSI ≤ 50 )ج(ال )ج(ال )٢+١ الملحوظتين انظر(
  Σ CSI > 50 نعم نعم )٢+١ الملحوظتين انظر(

من أكثر أو كغ ٠٫١ على المحتوي��ة الطرود    
  )د(اليورانيوم فلوريد سادس

 

 يتعلق فيما نعم 
 المتعدد باالعتماد
 /H(M) األطراف

 يتعلق فيما ال
 من باالعتماد

H(U) واحد جانب

 ٨٠٧ طرد تصميم  – نعم

 ٨٢٦، ٨٢٥ شحنة  – )ج(ال )ج(ال )٢+١ الملحوظتين انظر(
 

 ).الالئحة من ٢٠٤ الفقرة انظر) (فوقها ليس لكن( داخلها أو أراضيها عبر الشحنة تـُنقـَل التي البلدان )أ(
ً  اعتماداً  تتطلب قد انشطارية مواد على المحتوية الطرود تصاميم )ب(  األخرى البنود أحد يخص فيما أيضا

  .األول المرفق في الواردة
  .األول المرفق في الواردة األخرى البنود أحد يخص فيما اعتماداً  تتطلب قد الشحنات أن إال )ج(

من  ٤١٧مس�������تثناة بموجب البند (و) من الفقرة  مادة انش�������طاريةهي  المحتويات المش�������عةإذا كانت   (د)
  من الالئحة). ٨٠٥الفقرة  انظر( اعتماد متعدد األطرافالالئحة، يُشتَرط 

المحتوية على الطرود وبعض االعتماد المتعدد األطراف لطرود المواد االنش�������طارية ش�������رط   :١الملحوظة 
  من الالئحة. ٥٥٧سادس فلوريد اليورانيوم يفي تلقائياً بشرط الفقرة 

 ١٠٠٠ أو ،2A3000 أو ،1A3000 تتج��او� المش�������ع��ة المحتوي��ات ك��ان��ت إذا مطلوب اإلبالغ  :٢ الملحوظ��ة
 ).الالئحة من ٥٥٨ الفقرة انظر( أقل أيها ،تيرابكريل
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 )٤ الجزء( المـُسبق واإلبالغ االعتماد متطلبات موجز :األول المرفق

 بلد الُمرِسل إبالغ اشتراط
 على الواقعة والبلدان المنشأ

 شحنة كل )أ(طريق

المختصة السلطة موافقة اشتراط
 المادة أو الطرد رتبة

 األساسية الفقرات
 الواقعة البلدان الالئحة في

 المنشأ بلد )أ(الطريق على

 أشكال ذات مشعـّة مواد   
 خاصة

 

 ٨٠٣ تصميم  –    نعم ال ال
 انظر(

 )١ الملحوظة
  انظر(

 )١ الملحوظة
 انظر(

)١ الملحوظة
 ٨٢٦، ٨٢٥ شحنة  –   

التشتـّت ضعيفة مشعـّة مواد     
 ٨٠٣ تصميم  –    نعم نعم ال

 انظر(
 )١ الملحوظة

  انظر(
 )١ الملحوظة

 انظر(
)١ الملحوظة

 ٨٢٦، ٨٢٥ شحنة  –   

   خاص ترتيب    
٨٣١، ٨٠٢، ٥٦٠ شحنة  –    نعم نعم نعم
  B(U) النوع من طرود   

 بموجب معتَمد تصميمها 
 

 انظر(
 )٢ الملحوظة

 ٨٢٠ ١٩٧٣ الئحة  –    نعم نعم

 انظر(
 )٢ الملحوظة

 ٨٢٠ ١٩٨٥ الئحة  –    نعم نعم

 من مستثناة انشطارية مادة نعم نعم ال
 باعتبارها التصنيف
ً  ،FISSILE انشطارية  طبقا

 ٦٠٦ للفقرة

٨٠٥ 

 أو األدوات من معفاة شحنة نعم نعم ال
 السلع

٨١٧ 

 
 ).الالئحة من ٢٠٤ الفقرة انظر) (فوقها ليس لكن( داخلها أو أراضيها عبر الشحنة تـُنقـَل التي البلدان )أ(

  .المعني الطردواإلبالغ المسبق التي تخص  االعتمادمتطلبات  انظر  :١الملحوظة 

شحنقبل   :٢الملحوظة  سلطة المختصة للتصميميتطلب اعتماد  طرداألول ألي  ال ِسلالمُ ، يتأكد ال من تقديم  ر
  من الالئحة). ٥٥٧الفقرة  انظرفي كل بلد ( السلطة المختصةإلى التصميم نسخة من شهادة اعتماد ذلك 



148

 المـُسبق واإلبالغ االعتماد متطلبات موجز

  

 مراجع المرفق األول

، الوكالة INFCIRC/274/Rev.1اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، الوثيقة   ]١-األول[
  ).٢٠٠٥الدولية للطاقة الذرية، فيينا، (

قة   ]٢-األول[ مادية للمواد النووية، الوثي ية ال ية الحما فاق عديل ات -GOV/INF/2005/10ت
GC(49)/INF/6) ٢٠٠٥، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا.( 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، توص����يا� األمن النووي �������ن الحماية المادية   ]٣-األول[
 ١٣)، الع��دد INFCIRC/225/Revision 5للمواد النووي��ة والمراف� النووي��ة (

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة، 
  ).٢٠١١فيينا (

[I–4] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Physical Protection of 
Nuclear Material and Nuclear Facilities ,IAEA Nuclear Security Series No. 
27-G, IAEA, Vienna (2018). 

[I–5] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Security in the Transport 
of Radioactive Material, IAEA Nuclear Security Series No. 9, IAEA, Vienna 
(2008). 

مدونة قواعد الس�����لو� ��������ن �مان المص�����ادر الوكالة الدولية للطاقة الذرية،   ]٦-األول[
قة  �ا، الوثي عة و�من قة IAEA/CODEOC/2004الم�������� ية للطا لدول لة ا ، الوكا

  ).٢٠٠٤الذرية، فيينا (

�ر�����ادا� �������ن اس����تيراد المص����ادر الم�����عة الوكالة الدولية للطاقة الذرية،   ]٧-األول[
ية للطاقة  ،IAEA/CODEOC/IMP-EXP/2012وتص��������دير�ا،  لدول الوكالة ا

  ).٢٠١٢الذرية، فيينا (

[I–8] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Security of Nuclear 
Material in Transport, IAEA Nuclear Security Series No. 26-G, IAEA, Vienna 
(2015). 
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 والبوادئ التحويل معامالت

 للوحدات الدولي النظام المش�عة للمواد المأمون النقل الئحة من الطبعة هذه تس�ت�دم  
(SI) .التالي النحو على فهي الدولي للنظام التابعة غير للوحدات التحويل معاِمالت أما: 

  الوحدات اإلشعاعية
 (Ci) الكوري أو (Bq) بالبكريل النشاط  

  Bq 101 Ci = 3.7 × 10 

  Ci 11–1 Bq = 2.7 × 10 

 الريم أو (Sv) بالسيفرت الجرعة معامل  

  Sv 2–1 rem = 1.0 × 10 

  1 Sv = 100 rem 

 الضغط

 kgf/cm)2( أو (Pa) بالباسكال الضغط  

  Pa 4= 9.806 × 10 21 kgf/cm 

  2kgf/cm 5–1 Pa = 1.020 × 10 

 الموّصلية

 (mho/cm) أو (S/m) متر لكل بالسيمنز الموّصلية  

  10 µmho/cm = 1 mS/m 

 أو  

  1 mho/cm = 100 S/m 

  mho/cm 2–1 S/m = 10 
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 ورموزه) SI( للوحدات الدولي النظام بوادئ

 ورموز، بوادئ من ما لوحدة ال���حيحة وال�واس��م الع���رية الكس��ور مض��ا�فا� تكوين يمكن
  :رمزها أو الوحدة اسم قبل تـُوضع التالية، المعاني تفيد

 الرمز البادئة المضاعفة ُمعاِمل

 181 000 000 000 000 000 000 = 10 exa E 

 151 000 000 000 000 000 = 10 peta P 

 12000 000 000 = 101 000  tera T 

 91 000 000 000 = 10 giga G 

 61 000 000 = 10 mega M 

 31 000 = 10 kilo k 

 2100 = 10 hecto h 

 110 = 10 deca da 

 1–0.1 = 10 deci d 

 2–0.01 = 10 centi c 

 3–0.001 = 10 milli m 

 6–0.000 001 = 10 micro µ 

 9–0.000 000 001 = 10 nano n 

 12–0.000 000 000 001 = 10 pico p 

 15–0.000 000 000 000 001 = 10 femto f 

 18–0.000 000 000 000 000 001 = 10 atto a 
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 ً   موجز للشحنات التي تتطلب استخداماً حصريا
 :الحصري االستخدام إطار في التالية الشحنات شحن يُشتَرط  

 األجس���امو LSA-I األولى فئةال من الض���عيف النوعي النش���اط ذات المعبّأة غير المواد  )أ(
ً  الملوثة   ؛)٥٢٠ الفقرة انظر( SCO-IIIوالفئة الثالثة  SCO-I األولى الفئة من سطحيا

 صناعي طرد في LSA-I األولى فئةال من الضعيف النوعي النشاط ذات السائلة المواد  )ب(
  ؛)٥ والجدول ٥٢١ الفقرة انظر(  Type IP-1النوع من

 في LSA-II الثانية فئةال من الضعيف النوعي النشاط ذات السائلة أو/و الغازية المواد  )ج(
 ؛)٥ والجدول ٥٢١ الفقرة انظر(  Type IP-2النوع من صناعي طرد

 صناعـ����ـ����ـ����ي طرد في LSA-III الثالثة فئةال من الضعيف النوعي النشاط ذات المواد  )د(
  ؛)٥ والجدول ٥٢١ الفقرة انظر( Type IP-2 النــوع مـــن

 التي أو ١٠ من أكبر الفردي TI نقلها مؤش��ر يكون التي المجّمعة العبوات أو الطرود  )هـ(
مان مؤش�������ر يكون ها CSI الحرجية أ  ٥٢٦ الفقرتين انظر( ٥٠ من أكبر لش�������حنات

  ؛)٥٦٧و

عند أي نقطة  معدل جرعتها القص�������و�التي يتجاوز   العبوات المجّمعةأو  الطرود  (و)
  )؛٥٢٧الفقرة  انظرملي سيفرت/ساعة ( ٢على األسطح الخارجية 

لة النقل وس�����ائل  )ز(  اإلجمالي المجموع يتجاوز التي الكبيرة البض�����ائع حاويات أو المحمَّ
  ؛)٥٦٦ الفقرة من) أ( البند انظر( ١٠ الجدول في الواردة القيم TI نقلها لمؤشر

 مؤشرات مجموع فيها يتجاوز التي الكبيرة البضائع حاويات أو المحّملة النقل وسائل  )ح(
 المص�������نّفة غير المواد" يخص فيما ١١ الجدول في الواردة القيم CSI الحرجية أمان
  ؛)٥٦٩ الفقرة انظر" (الحصري االستخدام تحت

 تتجاوز التي Type C النوع أو Type B(M) النوع أو Type B(U) النوع من الطرود  )ط(
 تتعرض عندما مئوية درجة ٥٠ إليها الوص������ول يمكن التي أس������طحها حرارة درجة
 انظر( الشمس ألشعة التعرض غياب في مئوية درجة ٣٨ تبلغ محيطة حرارة لدرجة
  ).٦٥٤ الفقرة

، وس��يلة للنقلعلى متن  النويدات االنش��طاريةغراما من  ٤٥الكميات التي تص��ل إلى   (ي)
والبند (د)  ٤١٧معبّأة أو غير معبّأة، وفقاً ألحكام البند (هـ��������) من الفقرة  سواء كانت
  ؛٥٢٠من الفقرة 

تص������نَّف باعتبارها غير انش������طارية أو  مواد انش������طاريةالتي تحتوي على  الطرود  (ك)
من  ٤١٧من الفقرة ‘ ٣’أو (أ)‘ ١’مس�������تثناة بموجب البند الفرعي (أ) –انش�������طارية 

  ).٨٢٢الفقرة  انظر( من هذه الالئحة ٢٠٠٩طبعة 
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Aceña, V. مجلس األمان النووي، إسبانيا 
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Alvano, P والبحوث، إيطاليا المعهد الوطني للحماية البيئية 

Basic, S الوكالة الصربية للوقاية من اإلشعاعات واألمان النووي، صربيا 

Börst, F.-M. المكتب االتحادي للوقاية من اإلشعاعات، ألمانيا 

Boyle, R. وزارة النقل في الواليات المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية 

Brajic, B. اإلشعاعات واألمان النووي، صربيا الوكالة الصربية للوقاية من 

Buchelnikov, A. الوكالة االتحادية للطاقة الذرية، االتحاد الروسي 

Budu, M.E. االتحاد الروسيسوزني للبحوث والتطوير شركة ، 

Bujnova, A. وزارة النقل والتشييد في الجمهورية السلوفاكية، سلوفاكيا 

Butchins, L. ،المملكة المتحدة مكتب الرقابة النووية 

Capadona, N. الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

Charbonneau, S. شركة نورديون، كندا 

Charrette, M.A. كنداشركة كاميكو ، 

Cordier, N. فرنساهيئة األمان النووي ، 

Davidson, I. مكتب الرقابة النووية، المملكة المتحدة 

Desnoyers, B.  للنقل النوويالمعهد العالمي 

Doner, K. بولنداالوكالة الوطنية للطاقة الذرية ، 

Droste, B.  ألمانياالمواد للبحوث واالختبارات في مجالالمعهد االتحادي ، 

Duchácek, V. الجمهورية التشيكيةالمكتب الحكومي لألمان النووي ، 

Elechosa, C.F. األرجنتينالهيئة الرقابية النووية ، 

Ellappan, S. الهندمركز بهابها للبحوث الذرية ، 

Ershov, V.N. "االتحاد الروسي ،الشركة الحكومية للطاقة الذرية "روزاتوم 

Faille, S. كنداهيئة األمان النووي الكندية ، 

Fasten, C.  المكتب االتحادي للوقاية من اإلشعاعات، ألمانيا 

Ferran, G. فرنساهيئة األمان النووي ، 

Fulford, G. شركة نورديون، كندا 

Georgievska- Dimitrievski, B. جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، مديرية األمان اإلشعاعي 
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Hinrichsen, P.J. جنوب أفريقياالهيئة الرقابية النووية الوطنية ، 

Hirose, M. اليابانهيئة الرقابة النووية ، 

Hornkjol, S. النرويجالهيئة النرويجية للوقاية من اإلشعاعات ، 

Ilijas, B. كرواتياالمكتب الحكومي لألمان اإلشعاعي والنووي ، 

Ito, D. المعهد العالمي للنقل النووي  

Karasinski, C. ،بلجيكا شركة ترانسنوبيل 

Kervella, O. لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا 

Kirchnawy, F. النمساالوزارة االتحادية للنقل واالبتكار والتكنولوجيا ، 

Kirkin, A. االتحاد الروسيالمركز العلمي والهندسي لألمان النووي واإلشعاعي ، 

Koch, F. سويسراألمان النوويلاالتحادية السويسرية  المفتشية ، 

Komann, S.-M.  ألمانياالمواد للبحوث واالختبارات في مجالالمعهد االتحادي ، 

Konnai, A. المعهد الوطني للبحوث البحرية، اليابان 

Krochmaluk, J. فرنسامعهد الوقاية من اإلشعاعات واألمان النووي ، 

Lizot, M.-T.  فرنساالوقاية من اإلشعاعات واألمان النوويمعهد ، 
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Moutarde, M. فرنسامعهد الوقاية من اإلشعاعات واألمان النووي ، 
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Patko, A. شركة الدولية للتأكيدات النووية، الواليات المتحدة األمريكيةال 

Petrová, I. الجمهورية التشيكيةالمكتب الحكومي لألمان النووي ، 
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Quevedo Garcia, J.R. كوباالمركز القومي لألمان النووي ، 

Rakouth, M.  وكالة الموانئ البحرية والنهرية، مدغشقر 

Reiche, I. المكتب االتحادي للوقاية من اإلشعاعات، ألمانيا 

Riahi, Adel تونسالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية ، 
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Spielmann, F. المعهد العالمي للنقل النووي  

Takahashi, K. هيئة الرقابة النووية، اليابان 

Tremblay, I. كنداهيئة األمان النووي الكندية ، 

Trivelloni, S. إيطالياالمعهد الوطني للحماية البيئية والبحوث ، 

Václav, J. سلوفاكياالهيئة الرقابية النووية بالجمهورية السلوفاكية ، 

van Aarle, J. سلوفاكياالهيئة الرقابية النووية بالجمهورية السلوفاكية ، 

van Aarle, Jan  شركةAxpo Power AG  - ا، سويسرالطاقة النووية  

Wallin, M.L. السويدالهيئة السويدية لألمان اإلشعاعي ، 

Whittingham, S. الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

Wille, F. المعهد االتحادي للبحوث واالختبارات في مجال المواد، ألمانيا  

Yagihashi, H.  ،اليابانهيئة الرقابة النووية 

Yatsu, S. هيئة الرقابة النووية، اليابان 

Zamora Martin, F.  إسبانيامجلس األمان النووي ، 

Zika, H. السويدالهيئة السويدية لألمان اإلشعاعي ، 

Zimmermann, U.M.,  سويسرامعهد بول شيرر ، 

. والشك هذا المنشورالدول األعضاء في استعراض وتنقيح من اآلخرين ساهم العديد من المشاركين 
  أن مساهمتهم القيِّمة في هذه العملية موضع تقدير بالغ.
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  (حسب رقم الفقرة)

  ٨١٧، ٧٢٥، ٦٥٣، ٦٥٠، ٦٢٠، ٥٠١، ٢٣٢، ١٠٤: االحتواء

، ٦٣٢، ٦٣٠–٦٢٦، ٦٢٤، ٦٠٥، ٦٠٣، ٥٢٠، ٥٠٣، ٢٢٤، ١١١اختب��ار (اختب��ارا�): 
٦٧٤، ٦٧٢–٦٧٠، ٦٦٣، ٦٦٢، ٦٦٠–٦٥٨، ٦٥٥، ٦٥٣، ٦٥١، ٦٥٠، ٦٤٨، ٦٣٤ ،
٨١٧، ٨٠٩، ٨٠٥، ٨٠٣، ٧٣٧–٧١٦، ٧١٣–٧٠١، ٦٨٥–٦٨٠، ٦٧٨ 

  ٦٣٨أربطة: 

  ٦١٠، ٥١٣، ٥١١، ٥٠٥إزالة التلوث: 

، ٥٦٧، ٥٦٦، ٥٤٦، ٥٤٤، ٥٣٧، ٥٢٩–٥٢٦، ٥٢٠، ٥١٤، ٢٢١: اس������تخدام حص������ري
٨٢٢، ٦٥٥، ٦٥٤، ٥٧٧، ٥٧٥، ٥٧٣، ٥٧٢، ٥٧٠  

  ٥٤٧، ٥٤٦، ألف٥٣٦، ٥٣٠االسم المستخدم في الشحن: 

  ٨٢٤، ٥٦٠–٥٥٧إشعار: 

  ٥٨١، ٥٠٩، ٤٢٧، ٤٢٢فارغة:  أغلفة

  ٨٠٩، ٦٧١، ٦٧٠، ٦٦٤، ٦٦٣، ٦٢١، ٢٢٩: أقصى ضغط تشغيل عادي

  ٦٤٩، ٤٢٠انخفاض (في درجة الحرارة): 

  ٥٧٤–٥٧١، ٥٦٦، ٥٢٧، ٥٢٠، ٢٤٨، ٢٤٢، ٢١٧، ١٠٧، ١٠٦براً (النقل): 

  ٥٨١، ٥٨٠، ٥١٥، ٤٢٤، ٤٢٣بريد: 

  ٦٣٠، ٦٢٨–٦٢٦، ٥٦٢، ٥٥١، ٥٥٠، ٥٤٦، ٥٠٧، ٥٠٦، ١١٠بضائع خطرة: 

  ٦٦٢، ٦٤٦، ٦٣٣تخفيف الضغط: 

، ٧١٦، ٦٧١، ٦٥٩، ٦٥٣، ٦٤٧، ٦٢٨، ٦٢٧، ٦١٧، ٥٢٠، ٥٠١، ٤٠٩، ٢٢٦تدريع: 
٨١٧  

، ٨٠٢، ٥٧٩، ٥٧٥، ٥٥٨، ٥٤٦، ٥٢٩، ٥٢٧، ٤٣٤، ٣١٠، ٢٣٨: ترتيب�ا� خ�اص��������ة
٨٣٦، ٨٣٣–٨٢٩  

  ٨٣٨–٨٣٦، ٨٠٩، ٥٧٦، ٥٦٦، ٥٦٥، ٥٦٤، ٥٥٤، ٣١٣، ٢٣٠، ٢١٩تستيف: 

، ٧١١، ٧١٠، ٧٠٤، ٦٨٣، ٦٨٠، ٦٧٣، ٦٥٠، ٦٤٦، ٦٣٤ ،٦٣٢، ٦٠٣، ٥١٠تسّرب: 
٧٣٣–٧٣١  

، ٥٣٦–٥٣٤، ٥٣٠، ٥٠٤، ٥٠٢، ٤٣٣، ٤٣١، ٤٢٠، ٤١٨، ٢٢٠، ١٠٤: تص��ميم الطرد
، أل����ف٨٢١–٨١٩، ٨١٦–٨٠٧، ٨٠٢، ٨٠١، ٦٨٠–٦٧٦، ٦٧٢، ٦٠٧، ٥٥٧، ٥٤٦
٨٤٠، ٨٣٨، ٨٣٣، ٨٣٢، ٨٢٧  
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، ٦٨٠، ٦٤٠، ٦٠٤، ٥٣٤، ٥٠١، ٤٢٦، ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٠٣، ٣٠٦، ١٠٦تص�������ني�: 
 ٨٣٨، ٨٣٦، ألف٨٢٧، ٨٢٤، ٨٢٣، ألف٨٢١–٨١٩، ٨٠٩، ٧١٣

  ٨١٢، ٧٢٨، ٦٥٧، ٦٥٥، ٦٥٤، ٦١٩تعرض ألشعة الشمس: 

، ٥٦٢، ٣١٣، ٣١١، ٣٠٩، ٣٠٣–٣٠١، ٢٤٤التعرض ل�ش��عاعات�التعرض ا�ش��عاع�: 
٥٨٢  

  ٨٠١، ٥٨٢، ٥٠٣، ٣٠٦، ٣٠٢تفتيش: 

، ٦٥٩، ٥٢٠، ٥١٣، ٥١٢، ٥١٠–٥٠٨، ٤٢٧، ٤١٣، ٣٠٩، ٢١٦–٢١٤، ١٠٧: تلوث
٦٧١  

  ٨٢٥، ٦٦٨، ٥٧٨، ٢٢٩تهوية: 

  ٣٠٧، ٢٠٨، ١٠٥، ١٠٢: توكيد االمتثال

 ً ، ٥٤٤، ٥٤٣، ٥٤٠، ٥٣٧، ٥٢٣–٥١٧، ٤١٤–٤١٢، ٢٤٤، ٢٤١: جس����� ملّوث س����طحيا
  ألف٨٢٧، ٨٢٥، ٥٧٢، ٥٧١، ٥٤٦

  ٥٨٢الجمارك: 

–٦١٩، ٦٠٦، ٥٨١، ٥٧٩–٥٧٧، ٥٢٧، ٤٣٣، ٤١٠، ٢٤٣، ٢١٧، ١٠٦جو� �ن���ل�: 
٨٢٠، ٦٨٣، ٦٥٥، ٦٥٢، ٦٣٥، ٦٢٣  

، ٥٢٩، ٥٢٥–٥٢٣، ٥١٤، ٥٠٩، ٥٠٥، ٣١٣، ٢٤٤، ٢٢٣، ٢٢١، ٢١٨: حاوية ب���ائ�
٥٧٤، ٥٧١، ٥٦٩، ٥٦٨، ٥٦٦، ٥٦٢، ٥٥٤، ٥٥١، ٥٤٦، ٥٤٤–٥٤٢، ٥٤٠–٥٣٨ ،
٨٣٧، ٨٣٦، ٨٢٥، ٨٠٩، ٦٢٩  

  ٢٤٢: صهريجيةحاوية 

  ٦٣٠، ٥٠٥، ٢٢٤: حاوية وسيطة للسوائب

  ٣٠١حدود الجرعات: 

، ٤٢٢، ٤١٤، ٤١١، ٤٠٥، ٤٠٣، ٤٠٢، ٢٣١، ٢٠١، ١١١حدود النش������اط ا�ش������عاع�: 
٨٣٩، ٨٣٢، ٨٢٠–٨١٧، ٨٠٢، ٤٢٣  

  ٨٣٩، ٨٣٢، ٨١٨، ٨١٧، ٨٠٢، ٤٠٣حدود النشاط البديلة: 

  ٨٣٨–٨٣٦، ٨٠٩، ٧٢٨، ٧٠٨، ٧٠٤، ٦٥٣، ٦٠٣، ٥٦٥، ٥٥٤، ٥٠١، ١٠٤حرارة: 

  ٨٣٨–٨٣٦، ٧١٦، ٦٧٣، ٥٠١، ٢٠٩، ١٠٤، ١٠١الحرجية: 

  ٨٠٩، ٥٦٩، ٥٦٨، ٥٦٥، ٥٦٢، ٥٠٧، ٥٠٥، ٥٠٣، ١٠٦خزن: 

  ٦١٨، ٥٣٨، ٥٠٧، ١١٠خواص خطرة أخرى: 
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، ٦٥٦–٦٥٤، ٦٤٩، ٦٣٩، ٦٢٠، ٦١٩، ٦١٦، ٥٠٣، ٤٢٠، ٢٢٩در�����ة ال��ح��رارة: 
٨٣٨، ٨٣٦، ٨١٢، ٧٢٨، ٧١١–٧٠٨، ٧٠٣، ٦٧٩، ٦٧٣، ٦٧٠، ٦٦٦  

  ٦٨٦–٦٨٤: Nالرقم 

  ٥٧٢، ٥٤٦، ٥٤٤، ألف٥٣٦، ٥٣٠، ٤١٩، ٤٠١رقم األمم المتحدة: 

  ٨٢٤، ٥٣٥رقم مسلسل: 

–٦٣١، ٥٨١، ٥٨٠، ٥٢٣، ٤٢٥، ٤٢٢، ٤٢٠، ٤١٩، ٢٣١: س�������اد� �لوريد اليورانيوم
٨٣٨، ٨٣٣، ٨٣٢، ٨١٩، ٨٠٧، ٨٠٢، ٧١٨، ٦٨٠، ٦٣٤  

  ٥٧٣–٥٧١، ٥٦٦، ٥٢٧، ٥٢٠، ٢٤٨، ٢٤٢، ٢١٧، ١٠٧، ١٠٦سكك حديدية (النقل): 

، ٣١٥، ٣١٣، ٣١٠–٣٠٦، ٣٠٢، ٢٣٨، ٢٠٩–٢٠٧، ٢٠٥، ٢٠٤، ١٠٤: مختصة سلطة
٥٨٣، ٥٧٦، ٥٦٥، ٥٥٨–٥٥٦، ٥٤٦، ٥٤١، ٥٣٥، ٥٣٤، ٥٣٠، ٥١٠، ٤٣١، ٤٠٣ ،
٨١٣، ٨١٠، ٨٠٧، ٨٠٦، ٨٠٤، ٨٠٢، ٨٠١، ٧١١، ٦٧٩، ٦٦٨، ٦٦٧، ٦٤٠، ٦٠٣ ،
  ٨٤٠–٨٣٠، ٨٢٨، ألف٨٢٧، ٨٢٦، ٨٢٤، ٨٢٣، ٨٢٠–٨١٨، ٨١٦، ٨١٥

، ٥٦١–٥٥٧، ٥٤٦، ٥٣٠، ٥٢٤، ٥٢٠، ٥٠٣–٥٠١، ٢٣٧، ٢٢١، ٢٠٤، ١٠٦: الش���حن
٨٤٠، ٨٣٨–٨٣٠، ٨٢٨–٨٢٥، ٨٠٩، ٨٠٥، ٨٠٣، ٨٠٢، ٦٨٠، ٦٧٧، ٥٧٦، ٥٧٣ 

، ٤٠٣، ٤٠٢، ٣١٠، ٣٠٥، ٢٤٣، ٢٣٨–٢٣٦، ٢٢٢، ٢١٢–٢١٠، ٢٠٤، ٢٠٣: ش������حنة
، ٥٥٣، ٥٤٧، ٥٤٦، ٥٤٤، ٥٤١، ألف٥٣٦، ٥٢٦، ٥٢٥، ٥٠٦، ٤٢٣، ٤١٧، ٤٠٥
٥٨٠، ٥٧٧، ٥٧٦، ٥٧٣، ٥٧٢، ٥٧٠، ٥٦٧، ٥٦٦، ٥٦٤، ٥٦٢، ٥٥٩–٥٥٦، ٥٥٤ ،
–٨٣٦، ٨٣٢، ٨٢٩، ألف٨٢٧، ٨٢٢، ٨١٨، ٨١٧، ٨٠٣، ٨٠٢، ٥٨٦–٥٨٣، ٥٨١
٨٣٩  

  ٨٣٦، ٥٨٨–٥٨٦، ٥٨٤، ٥٥٦، ٥٥٤، ٥٥٠، ٣٠٩، ٣٠٤، ٢٠٦، ٢٠٣: شركة ناقلة

–٥٥٩، ٥٥٧، ٥٥٦، ٥٤٦، ٥٤١، ٥٣٠، ٥٠٣، ٥٠١، ٤٣٣–٤٣١، ٤١٨: اعتمادش��هادة 
٨١٦، ٨١٣، ٨١٠، ٨٠٧، ٨٠٦ ،٨٠٤، ٨٠٢، ٨٠١، ٧١٨، ٦٧٩، ٥٧٠، ٥٦٥، ٥٦١ ،
٨٤٠–٨٣١، ٨٢٨، ٨٢٧، ٨١٨  

  ٦٢٨، ٦٢٧، ٥٧١، ٥٥١، ٥٤٤، ٥٤٣، ٥٣٩، ٥٣٨، ٥٢٣، ٥٠٥، ٢٤٢: صهريج

  ٨٣٧، ٨٠٩، ٦٨٠، ١٠٦، ١٠٤صيانة: 

، ٦٤٥، ٦٤١، ٦٣٤، ٦٣٣، ٦٢٨، ٦٢٧، ٦٢١، ٦١٦، ٥٠٣، ٥٠١، ٤٢٠، ٢٢٩ض��غط: 
٨٠٩، ٧٣٠، ٧٢٩، ٧١٨، ٦٧١، ٦٧٠، ٦٦٤–٦٦٢، ٦٤٦  

  ٨٣٨–٨٣٦، ٨٣٠، ٨٢٧، ٨١٢، ٦٦٨، ٥٧٨، ٥٢٠، ٢٢٩ضوابط تشغيلية: 

  ٨٣٣، ٨٣٢، ٨١٩، ٦٣٠–٦٢٣، ٥٣٤، ٥٢٤–٥١٧، ٢٣١: طرد صناعي

  ٨٣٢، ٨١٩، ٧٢٥، ٦٥١–٦٣٥، ٥٣٤، ٤٣٠–٤٢٨، ٢٣١: Aطرد من النوع 
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، ٥٧٨، ٥٧٧، ٥٥٨، ٥٣٦، ٥٣٥، ٥٠٣، ٥٠١، ٤٣٣–٤٣١، ٢٣١: B(M)طرد من النوع 
٨٣٨، ٨٣٣، ٨٣٢، ٨٢٥، ٨١٣–٨١١، ٨٠٢، ٧٣٠، ٦٦٨، ٦٦٧  

، ٦٦٦–٦٥٢، ٥٥٨، ٥٣٦، ٥٣٥، ٥٠٣، ٥٠١، ٤٣٣–٤٣١، ٢٣١: B(U)طرد من النوع 
٨٣٢، ٨١٢، ٨١٠–٨٠٨، ٨٠٢، ٧٣٠  

، ٦٧٢–٦٦٩، ٥٥٨، ٥٣٦، ٥٣٥، ٥٠٣، ٥٠١، ٤٣٢، ٤٣١، ٢٣١: Cطرد من النوع 
٨٣٢، ٨١٠–٨٠٨، ٨٠٢، ٧٣٧–٧٣٤، ٧٣٠، ٦٨٣  

 ٨١٩، ٦٢٢، ٥٤٣، ٥١٦، ٥١٥، ٤٢٧–٤٢٢، ٤١٩، ٢٣١: طرود مستثناة

  ٨٣٨–٨٣٦، ٥٥٤، ٥٢٠، ٣١٣، ٣٠٩، ٣٠٥، ٣٠٤، ١٠٤، ١٠٢طوارئ: 

، ٦١٧، ٦١٦، ٦١٣، ٥٧٣، ٥٦٦، ٥٢٠، ٥٠٨، ٤٢٤، ٢١٥، ١٠٦ظروف روتيني���ة: 
٨١٧، ٦٨٢، ٦٧٣، ٦٢٩–٦٢٧  

  ٨١٧، ٧٢٥–٧١٩، ٦٨٤، ٦٧٣، ٦٥٣، ٦٣٨، ٥١١، ٤٠٣، ١٠٦ظروف عادية: 

، ٧٠٣، ٦٧٩، ٦٧٠، ٦٦٦، ٦٥٧–٦٥٣، ٦٤٥ ،٦٢٠، ٦١٩، ٦١٦ظروف م�يط����ة: 
٨٣٨، ٨٣٦، ٨١٢، ٧٢٨، ٧١١، ٧١٠ 

، ٧٣٠–٧٢٦، ٦٨٥، ٦٧٣، ٦٣٨، ٤٠٣، ٣١٣، ١٠٦ظروف مف�����ية �ل� و�وع �واد�: 
٨١٧  

، ٥٤٦، ٥٤٢، ٥٤٠–٥٣٨، ٥٣٢–٥٢٣، ٥٠٩، ٥٠٥، ٢٤٤، ٢٣٠، ٢١٨: عبوة مجّمع��ة
٨٢٥، ٥٧٩، ٥٧٥–٥٧٣، ٥٧١، ٥٦٩–٥٦٥، ٥٦٣، ٥٦٢، ٥٥٤ 

–٨٣٢، ٨١٨، ٨١٦، ٨١٣، ٨١٠، ٨٠٧، ٨٠٦، ٨٠٤، ٥٥٩، ٥٤٦، ٥٣٥عالمة الهوية: 
٨٣٩  

  ٨٣٣، ٥٨١، ٥٤٧، ٥٤٥، ٥٣٩، ٥٣٧–٥٣٠، ٥٠٧، ٤٢٤، ٤٢٣، ٣١٣عالمة: 

  ٧٢٥، ٦٥١، ٦٤٤، ٦٠٥، ٤٠٩، ٢٤٢، ٢٣٥غاز: 

، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٢٤، ٢٢٠، ٢١٣، ٢٠٩، ١١١، ١٠٦، ١٠٤: الغالف/مادة التغليف/العبّوة
٦١٤، ٦١٠، ٥٨١، ٥٣٥–٥٣٣، ٥٣١، ٥٠٩، ٥٠٥، ٥٠٣، ٥٠١، ٤٢٧، ٣١٣، ٢٣٥ ،
٨١٩، ٨٠٩، ٧٢٣، ٧١٨، ٧٠١، ٦٨١، ٦٨٠، ٦٦٥، ٦٥٣، ٦٤٧، ٦٤٣، ٦٣٩، ٦٣١–
  ٨٣٨–٨٣٦، ٨٣٣، ألف٨٢٧، ٨٢٤، ألف٨٢١

أة:  ، ٥٦٢، ٥٤٤، ٥٤٣، ٥٢٣، ٥٢٢، ٥٢٠، ٥١٤، ٤٢٣، ٤١٧، ٢٤٤، ٢٢٢غير معب��ّ
٦٧٣، ٥٧٢–٥٧٠  

  ٥٦٩، ٥٦٨، ٥٦٣، ٥٦٢، ٥٠٦، ٣١٣فصل/يفصل: 

  ٥٧٤، ٥٦٣، ٥٤٦، ٥٤٠، ٥٣٨، ٥٣٠، ٥٢٩: الطرودفئات 

، ٤٣٣، ٠٤٣، ٩٢٤، ٢٢٤، ٧٠٤–٥٠٤، ٤٠٤، ٠٢٤، ١٢٠ :1A�يمة الن�����اط ا������عاع� 
٨٢٥، ٥٥٨  
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، ٤٣٣، ٠٤٣، ٩٢٤، ٢٢٤، ٠٤١، ٩٠٤، ٧٠٤–٠٢٤، ١٢٠ :2A�يمة النش����اط اإلش����عاع� 
٨٢٥، ٧٣٠، ٦٧١، ٦٦٠، ٦٥٩، ٦٠٥، ٥٥٨، ٥٤٦، ٥٢٢  

، ٦٥٩، ٦٠٩، ٦٠٧، ٥٥٩، ٥٤٦، ٥٤٠، ٥٣٣، ٤٢٥، ٤٢٠، ٤١٧، ٢٤٧، ٢٤٠ك�ل��ة: 
٨٣٨–٨٣٦، ٧٣٥، ٧٢٧، ٧٢٤–٧٢٢، ٧٠٩، ٦٨٥، ٦٨٠، ٦٧٦–٦٧٤  

  ٥٧٢، ٥٧١، ٥٤٧، ٥٤٥–٥٤٣، ٥٠٧، ٣١٣لوحة اإلعالن الخارجية: 

، ٥٥٩، ٥٤٦، ٤٣٣، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤١٥، ٢٣٩، ٢٢٠، ٢٠١: مادة مشعة ذات شكل خاص
٨٣٦، ٨٣٤، ٨٣٢، ٨٢٣، ٨٠٤–٨٠٢، ٧٠٩، ٧٠٤، ٧٠١، ٦٥٩، ٦٤٢، ٦٠٤–٦٠٢–
٨٣٨  

، ٧٠١، ٦٦٥، ٦٠٥، ٥٥٩، ٥٤٦، ٤٣٣، ٤١٦، ٢٢٥، ٢٢٠: ماّدة مش��عّة ���عي�ة ال�ش���ّت
٨٣٨–٨٣٦، ٨٣٤، ٨٣٢، ٨١١، ٨٠٨، ٨٠٤–٨٠٢، ٧١٢، ٧٠٣  

  ٥٢٢، ٥٢٠، ٢٤٩، ٢١٧، ١٠٦مجاٍر مائية داخلية (نقل): 

  ٥٨٥، ٥٨٢، ٥٤٦، ٥٣١، ٣٠٩، ٢٢١، ٢١٠: ُمرَسل إليه

ل –٥٥٤، ٥٤٩–٥٤٦، ٥٣١، ٥٢٤، ٣٠٩، ٣٠٦، ٣٠٤، ٢٣٠، ٢٢١، ٢١٢، ٢١١: ُمرس��ِ
٨٣٨–٨٣٦، ٨٠١، ٥٨١، ٥٦١، ٥٦٠، ٥٥٨  

  ٨٢٥، ٨٠٢، ٥٧٦، ٥٧٥، ٥٢٧، ٢٤٩، ٢١٩، ٢١٧: مركب

  ٢٤٢: صهريجيةمركبة 

  ١٠٣، ١٠١المسؤولية: 

، ٤٠٣، ٣٠٨، ١٠١): من سلسلة معايير األمان GSR Part 3العدد معايير األمان األساسية (
٨١٧  

، ٥١٦، ٥١٣، ٥١٠، ٤٢٣، ٤١٤، ٤١١، ٣٠٩، ٢٣٣، ألف٢٢٠، ١٠٤: مع��دل الجرع��ة
٦٢٦، ٦٢٤، ٦١٧، ٦٠٥، ٥٧٩، ٥٧٥، ٥٧٣، ٥٦٦، ٥٢٩–٥٢٧، ٥٢٤، ٥٢٣، ٥١٧–
٨١٧، ٦٧١، ٦٥٩، ٦٤٨، ٦٣٠  

  ٥٧٤، ٥٧١، ٥٤٧–٥٤٥، ٥٤٣–٥٣٨، ٥٣٠، ٥٠٧، ٤٢٧، ٣١٣ملصق: 

 ٨٢٥، ٢١٩، ٢١٧: على ظهر المركب منطقة

، ٤٢٤، ٤٢٣، ٤١٩–٤١٧، ٤٠٩، ٢٣١، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٨، ٢٠٩: �������������������ر����
٦٢٢، ٦٠٦، ٥٧٠–٥٦٨، ٥٥٩، ٥٤٦، ٥٤٠، ٥٣٨، ٥٢٠–٥١٨، ٥٠٣، ٥٠١، ٤٢٧ ،
٨١٦–٨١٤، ٨١١، ٨٠٨، ٨٠٦، ٨٠٥، ٨٠٢، ٧٣٣–٧٣١، ٧١٦، ٦٨٦–٦٧٣، ٦٣١ ،
٨٣٨–٨٣٥، ٨٣٣، ٨٣٢، ٨٢٥، ٨٢٢، ٨٢٠  

، ٨٠٧، ٨٠٥، ٨٠٣، ٧١٨، ٦٣٤، ٥٢٠، ٤٠٣، ٣١٠، ٢٠٤: موافق��ة م�ع��ددة األطراف
٨٤٠، ٨٣٨، ٨٣٣، ٨٣٢، ٨٢٩، ٨٢٥، ٨٢٠، ٨١٧، ٨١٤، ٨١١، ٨٠٨  

  ٨٣٢، ٨٢٣، ٨٠٨، ٨٠٧، ٨٠٣، ٥٠٣، ٢٠٥: موافقة من جانب واحد
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، ٤٣٣–٤٣١، ٤١٨، ٤٠٣، ٣١٠، ٣٠٦، ٢٣٨، ٢٠٥، ٢٠٤، ١١١، ١٠٤: موافقة/اعتماد
٥٧٦، ٥٧٠، ٥٦٥، ٥٦٠، ٥٥٩، ٥٥٧، ٥٤٦، ٥٤١، ٥٣٥، ٥٣٠، ٥٢٠، ٥٠٣، ٥٠١ ،
٨٤٠–٨٢٣، ٨٢٠–٨٠١، ٧١٨، ٦٧٩، ٦٦٧، ٦٣٤ 

، ٦٧٥، ٦٧٤، ٥٦٩–٥٦٦، ٥٤٦، ٥٤٢، ٥٤١، ٥٢٦، ٥٢٥، ٢١٨: مؤش��ر أما� الحر�ية
٨٣٨، ٨٣٦، ٨٢٥، ٦٨٦ 

  ٥٦٧، ٥٦٦، ٥٤٦، ٥٤٠، ٥٢٩، ٥٢٦، ألف٥٢٤، ٥٢٤، ٥٢٣، ٢٤٤: مؤشر نقل

، ٦٨٥–٦٨٣، ٦٨١، ٦٨٠، ٦٧٣، ٦٧٢، ٦٦٠، ٦١١، ٦٠٥، ٦٠٣ ،٥٣٦، ٤٠٩مي��ا�: 
٨٣٨، ٨٣٦، ٧٣٣–٧٢٩، ٧٢٦، ٧٢١–٧١٩، ٧١١، ٧١٠، ٧٠٣  

، ٥٤٤، ٥٤٣، ٥٤٠، ٥٣٧، ٥٢٣–٥١٧، ٤١١–٤٠٨، ٢٤٤، ٢٢٦: نش��اط نوعي ����يف
٦٢٨، ٥٧٢، ٥٧١، ٥٦٦، ٥٤٦  

  ٤٠٩، ٢٤٠، ٢٢٦: نشاط نوعي

  ٧١٢–٧١٠، ٧٠٤، ٧٠٣، ٦٠٣نّض: 

، ٦٦٠، ٦٥٠، ٦٤٧، ٦٤٥–٦٤١، ٦٣٢، ٦٢١، ٥٠٣، ٥٠١، ٢٢٩، ٢١٣: نظ��ام احتوا�
٨٣٨، ٨٠٩، ٧٢٤، ٧١٦، ٧١٤، ٦٨٥، ٦٨٠، ٦٧٢، ٦٦٣، ٦٦٢  

، ٨٢٣، ٨١٧، ٨١٥، ٨٠٩، ٨٠٧، ٨٠٥، ٨٠٣، ٣٠٦، ٢٢٨، ١٠٥، ١٠٢: نظ�ام �دار�
 ٨٣٨–٨٣٤، ألف٨٢٧

  ٦٦١، ٥٧٨، ٢٢٩نظام التبريد: 

  ٨٣٨، ٦٨١، ٥٠١، ٢٠٩: نظام حصر

  ٥٨٨–٥٨٤، ٥٥٥–٥٥٢، ٥٤٧–٥٤٥، ٥٤٠، ٣١٣وثيقة (وثائق) نقل: 

، ٥٢٢، ٥٢٠، ٥١٤–٥١٢، ٥١٠، ٥٠٩، ٤١٤، ٤١١، ٢٢١، ٢١٧، ١٠٤: و��������ي�ة النقل
٨٣٦، ٨٢٧، ٨٢٥، ٨٢٢، ٨٠٩، ٦٠٧، ٥٧٠، ٥٦٩، ٥٦٦، ٥٥٤، ٥٤٦، ٥٢٥، ٥٢٤ ،
٨٣٧  

–٥٧١، ٥٦٦، ٥٥٢، ٥٥١، ٥٣٤، ٣١٣، ٢٤٨، ٢٤٢، ٢٢٣، ٢١٩، ٢١٧: و��������ي�ة نقل
٨٣٢، ٥٧٥  

، ٤٠٣، ٣١٣، ٣١١، ٣٠٨، ٣٠٤–٣٠١، ٢٣٤، ١٠٤، ١٠٢الو���اي��ة م� ا�ش����������اع��ا�: 
٨٢٥، ٨١٧، ٨٠٢، ٦٠٣، ٥٧٦، ٥٢٠، ٥١٠  
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   �����ــــ� دو��ــــ��� ��لا��ــــ�ن 

  
 آ��� ����ًا ا�� ا���ن ا��� ����� ������ أ�������"

�����ً� ���ا��  ا����م ا������ ����ن أ����ً� �� �����
 .ا�����������������ت ا���و�� واا����ام 

  
� ������ أ��ن ا��آ��� �� ���ل ����� ا���ى ��ـَ�ـُ�و"

ا���و��؛ وآ��� �� ����ت ا��� وا������ وا��را�� 
��� ���  ���س وا���������� ا ، ��� ����وا����ث وا������

����". 

   ا���اد������
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�����  

"ادا اام ن ن آ  ّوا ا وات ات،  
 وادر وااوأ ون، ،  .ا ان و

ااءاولاوأ،اهآ".
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