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  فريق الخبراء المعني بالبضائع الخطرة١

  االجتماع الثالث والعشرون

  ٢١/١٠/٢٠١١ إلى ١١مونتريال، 
 :٥ من جدول األعمال  ٥البند 

 
لجنة المالحـة الجويـة أو فريـق     حددتهاالعمل غير المتكررة التي  حل مسألة بنود

 حيثما أمكن الخبراء
 ليثيوماألحكام الخاصة بنقل بطاريات ال استعراض :١- ٥ 

 نقل بطاريات الليثيوم في البريد

  )من إعداد االتحاد البريدي العالمي(

  موجز
تعرض ورقة العمل هذه االقتراح لتعديل التعليمات التقنية من أجل أمن النقل الجوي 

 .للبضائع الخطرة لفتح المجال لنقل كميات صغيرة من بطاريات الليثيوم في البريد

ات ــالتعليم تعديل إلىيدعى الفريق : بالبضائع الخطرةعمل فريق الخبراء المعني 
التقنية من أجل أمن النقل الجوي للبضائع الخطرة الصادرة عن منظمة الطيران المدني 

ى ــمن الجزء األول لتتضمن النص عل ٢-٣-٢ وتحديداً تعديل الفقرة الفرعيةالدولي، 
، وذلك في "باء"والتذييل " ألف" في التذييلالمحددة كميات صغيرة من بطاريات الليثيوم 

  .أقرب فرصة ممكنة
 مقدمة - ١

كتاب دوري على البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي محيطاً  ٢٠١٠" آب"أغسطس  ١٠وزع في  ١- ١
 بعائث غير( ١٥قد وافق على االقتراحات لتعديل المادة  ٢٠١٠إياها علماً بأن مجلس االستثمار البريدي في دورته في 

وهذا ما  .من اتفاقية االتحاد البريدي العالمي) المقبولة ةــالمواد المشعة والمواد المعدي( ١٦، والمادة )الممنوعات .قبولةم
تنص على أنه يجوز لمجلس االستثمار  يالت) يوظائف مجلس االستثمار البريد(من النظام العام  ٥-٩- ١٠٤يتوافق مع المادة 

البلدان األعضاء لتوافق عليها تمشياً مع اإلجراء  ىاالتفاقية بين المؤتمرات والتي تُعرض عل البريدي صياغة اقتراحات لتعديل
 .من النظام العام  ١٢٥المنصوص عليه في المادة 

وزع كتاب دوري آخر على البلدان األعضاء يحمل دعوة للتصويت  ٢٠١٠" تشرين األول"أكتوبر  ١٨ يوف ٢- ١
 .من االتفاقية البريدية العالمية ١٦و ١٥على المادتين على التعديالت المقترح إدخالها 

 .بلداً ١١١وشارك في التصويت ما مجموعه  ٣- ١

                                                         
 .تحاد البريدي العالمي ترجمة هذه الوثيقة إلى اللغة العربية والفرنسية واالسبانية والروسيةقدم اال ١
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 بلدان لصالح االقتراحات؛ ١٠٦صوتت  ―

 صوتت ثالثة بلدان ضد االقتراحات؛ ―

 .عن التصويت وامتنع بلدان ―

مؤتمرين ذات الصلة  لكي تصبح االقتراحات المعروضة بينفمن االتفاقية،  ٣٥ادة ـمن الم ٣وبموجب البند  ٤- ١
باالتفاقية وبروتوكولها الختامي نافذة يتعين أن تحصل على ثلثي األصوات المعبر عنها وأن يشارك في التصويت على األقل 

 .نصف البلدان األعضاء في االتحاد التي لها هذا الحق

وبذلك ستُعدل المادتان  وبالنظر إلى نتائج االقتراع، فإن االقتراحات استوفت الشروط الضرورية العتمادها، ٥- ١
 .بناء على ذلك ١٦و ١٥

كميات صغيرة  ىوستتيح هذه التغييرات للبلدان األعضاء وللمستثمرين المعينين قبول البعائث المحتوية عل ٦- ١
، )من أو أقل من بطاريات الليثيواأربع خاليا أو أقل من خاليا الليثيوم أو بطاريت(من بطاريات الليثيوم المركبة في المعدات 

من التعليمات التقنية ألمن النقل الجوي للبضائع  ٢٠١٠-٢٠٠٩وذلك في ضوء التعديالت األخيرة التي طرأت علي طبعة 
ام بين التعليمات التقنية وأحكام ــمن الضروري تحقيق االنسجو .منظمة الطيران المدني الدولي الصادرة عنالخطرة، 

 .اد البريدي العالميــاالتح

 مسائل ذات صلة   - ٢

 .شهدت بطاريات الليثيوم تطوراً في سوق االستهالك وهي موجودة اآلن في العديد من األجهزة اإللكترونية ١- ٢

 منذ فتــرة فيومع زيادة التجارة اإللكترونية ومواقع المناقصات والتسوق اإللكتروني، أصبحت تُرسل  ٢- ٢
 .منتجات تتضمن بطاريات الليثيوم) وطنياً ودولياً(البريد 

وم ــــات الليثيـإلتاحة نقل بطاري ،لكنه عملي، للغاية محافظاالتحاد البريدي العالمي نهجاً وقد اتبع ا ٣- ٢
 .في البريد) ن في المعداتاثنتان اأربع خاليا أو بطاريت(

كل مـــن إلى مادة جديدة من االتفاقية البريدية العالمية؛ وإضافة  ١٦و ١٥تغييرات المادتين  - ٣
  الطرود البريديةام بريد الرسائل ونظام ـــنظ
 ".ألف"مرفقة بهذا المستند في التذييل ) الممنوعات . بعائث غير مقبولة(من االتفاقية  ١٥تغييرات المادة ترد  ١- ٣

في مرفقة بهذا المستند ) المواد المشعة والمواد المعدية المقبولة(من االتفاقية  ١٦تغييرات المادة وترد  ٢- ٣
 ".باء" التذييل

 ".جيم"نظام بريد الرسائل في التذييل لمكرراً الجديدة ١٣١ة يرد النص المقترح للماد ٣- ٣

 ". دال"نظام الطرود البريدية في التذييل لمكرراً ١٢٠ويرد نص المادة الجديدة  ٤- ٣

، لكن ُأجل ٢٠١١" تشرين األول"كان قد حدد تاريخ دخول جميع التغييرات حيز التنفيذ في األول من أكتوبر  ٥- ٣
ات الخاصة بالنقل الجوي في انتظار موافقة فريق الخبراء المعني بالبضائع الخطرة، وذلك بهدف تاريخ نفاذ جميع التغيير

 .إتاحة الفرصة له لمراجعة اقتراح االتحاد البريدي العالمي

 التأهيل   - ٤
أعد االتحاد عرضاً تدريبياً ودليالً تشغيلياً لصالح مستثمري االتحاد المعينين، ويردان مرفقان في التذييل  ١- ٤
ويركز العرض التدريبي على أن ثمة حد قاطع فيما يتعلق بخاليا معدن الليثيوم أو خاليا أيونات  ,"واو"وفي التذييل " ءها"

الليثيوم المركبة في المعدات، ويشدد على ضرورة أن يتقيد مرسلو البعائث البريدية المعنيين تقيداً صارماً بتعليمات التغليف 
 .ة الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدوليمن التعليمات التقني ٩٧٠و ٩٦٧
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سيوزع العرض على جميع البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي وسينشر على الموقع اآلمن و ٢- ٤
 .الموظفين تدريبلالتحاد بغرض استعماله من قبل المستثمرين المعينين في 

باالتحاد، وهو النظام الذي بدأ العمل به منذ ستُنظم الدورات التدريبية بواسطة نظام التدريب عن بعد الخاص  ٣- ٤
وستُتاح هذه الدورة بأربع لغات  . موضوعاً ذا صلة بالعمليات البريدية، بما في ذلك األمن البريدي ٤٢ويشمل  ٢٠٠٦

فريق  وُأدرج العرض التدريبي أيضا ضمن مواد التدريب الموجودة التي أعدها ).اإلنجليزية والفرنسية والعربية واإلسبانية(
  .األمني البريدي التابع لالتحاد، وسيقدم في الحلقات الدراسية اإلقليمية

 السالمة واألمن   - ٥
ومع زيادة التجارة اإللكترونية وانتشار ظاهرة المزايدات اإللكترونية ومواقع التسوق، فقد أصبحت المنتجات  ١- ٥

وبقبول البريد رسمياً لكميات صغيرة يمكنه أن يقدم  ).ودولياً وطنياً(التي تتضمن بطاريات الليثيوم تُرسل فعال بواسطة البريد 
  .تعليمات مفصلة على ما هو مسموح به وتقديم تعليمات على الطريقة الصحيحة لتغليفها

في حاالت الحوادث والوقائع، يتعين السماح صراحةَ لشركات الطيران باتخاذ التدابير الضرورية وينبغي لها  ٢- ٥
من الفصل الرابع من الجزء  ٥-٤و ٤- ٤ الفقرتين الفرعيتيناء في ـتصة بهذه الحاالت، وذلك كما جأن تبلغ السلطات المخ

التابع ) فريق النقل(وهذا ما ستؤكده الهيئة المعنية  .السابع من التعليمات التقنية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي
 ٢٥سيجتمع فريق النقل في برن، بسويسرا يوم الثالثاء و .ا الخريفلمجلس االستثمار البريدي خالل االجتماعات المقبلة هذ

 .٢٠١١" تشرين األول"أكتوبر 

األخيرة المحيطة بالطرود اليمنية، غدا جلياً أنه من الضروري وضع " تشرين األول"وبسبب تطورات أكتوبر  ٣- ٥
ي خاصة بنقاط االتصال لحل حاالت اإلنذار قائمة للتوزيع العام مشتركة بين االتحاد البريدي العالمي واتحاد النقل الجو

وإلى حد اآلن توجد في حوزة االتحاد أرقام الهاتف والعناوين اإللكترونية لألشخاص  . الناجمة عن المسح باألشعة السينية
وم عند يمكن استخدام هذه القائمة لحل المسائل المتعلقة ببطاريات الليثي .بلد ١٠٠الذين يتعين االتصال بهم في أكثر من 

وإجراءات تبادل هذه المعلومات  .المصدر أو تبادل المراسالت بشأن المسائل المتصلة ببطاريات الليثيوم أو البضائع الخطرة
 .مع سلطات الطيران المدني الدولي ما يزال يتعين تحديدها

 المسائل التشغيلية - ٦

لتي تحتوي على معدات تتضمن بطاريات بهدف تفادي السماح بأن تُنقَل في المسار الرئيسي للبريد البعائثُ ا ١- ٦
الليثيوم بكميات تتجاوز ما هو محدد أو التي تحتوي على بطاريات الليثيوم غير المركبة في معدات، سيطلَب من المستثمرين 

وذلك شفهياً سيقوم بهذا التدقيق موظفو مكاتب البريد المكلفين بالشبابيك، . البريديين إجراء تدقيق صارم للبريد عند نقاط القبول
وستلعب وحدات المستثمرين البريديين المعنية باالتصاالت  .رارات الجمركية التي يعدها المرسلـومن خالل فحص اإلق

 . واإلعالن دوراً استباقياً بمنع الزبن من إرسال البضائع الخطرة واألشياء الممنوعة

تحتوي على بطاريات الليثيوم والتي ال معدات  تتضمنثمة حد صارم على البعائث البريدية التي يمكن أن  ٢- ٦
البعائث البريدية التي تحتوي على معدات تتضمن بطاريات الليثيوم وتمييز  .التمييز بعالماتتوجد بشأنها شروط فيما يتعلق 

 .وغيرها من البعائث سيقوم به موظفو مكتب البريد بإجراء عملية التدقيق المشار إليها أعاله

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
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 )ألف(ييل التذ

  
 من االتفاقية البريدية العالمية ١٥لمادة تغييرات ا

  
  

  ١٥المادة 
  الممنوعات. بعائث غير مقبولة

  

  :التالية بصفة استثنائيةالبضائع الخطرة يجوز قبول   ٣- ٣
  ؛١- ١٦المواد المشعة المرسلة داخل بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية والمشار إليها في المادة   ١-٣-٣
  ؛٢- ١٦المادة في والمشار إليها وفي الطرود البريدية المرسلة داخل بعائث بريد الرسائل  المعديةالمواد   ٢- ٣- ٣
- ١٦خاليا الليثيوم وبطاريات الليثيوم المرسلة في بعائث بريد الرسائل وبريد الطرود المشار إليها فــــي المـادة    مكرراً- ٣- ٣

  .مكررا٢ً
  
  

  تعليق
  

، وافق أعضاء االتحاد البريدي العالمي على إدخال هذا التعديل، فيما بين المؤتمرين، على المادة ٢٠١٠عام في ال: مكررا٢ً- ٣- ٣- ١٥
 .من النظام العام ١٢٥من االتفاقية البريدية العالمية، وذلك عمالً بالمادة  ١٥

  
  

._ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 )باء(التذييل 
  

 عالميةمن االتفاقية البريدية ال ١٦تغييرات المادة 
  
 

 ١٦المادة 
  المقبولةوخاليا الليثيوم وبطاريات الليثيوم  المعديةوالمواد  المشعةالمواد 

  
  
بطاريتين من بطاريات الليثيوم فـي المعـدات،   ال يزيد عن أربع خاليا من خاليا الليثيوم في المعدات أو  عدد  -مكررا٢ً

  :وذلك وفقاً للشروط التالية

 ،)غ ١(غرامــاً واحـداً  الليثيوم، ال يتجاوز محتوى الليثيوم  سبيكةالليثيوم أو  من معدنبخلية فيما يتعلق   ١-مكررا٢ً
  ؛"ساعة/واط" ٢٠ ساعة رتبة/تتجاوز بمقياس الواط ، فإنها الأيونات الليثيوم بخليةوفيما يتعلق 

تجـاوز  يالليثيـوم ال   من محتوى اإلجماليالفإن  الليثيوم سبيكةالليثيوم أو  معدنمن فيما يتعلق ببطارية و  ٢-مكررا٢ً
ينبغـي أالَّ  " سـاعة /الـواط "ة، وفيما يتعلق ببطارية أيونات الليثيوم، فإن الطاقة بمقياس ـالساع -واط ) غ ٢(إثنين غرامين 
اقـة  التي تستوفي هذا الشرط، فإنه يتعين بيـان نسـبة الط  أيونات الليثيوم وفي حالة بطاريات ". ساعة -واط " ١٠٠تتجاوز 
  ؛على الجهة الخارجية للغالف" ساعة/واط"بمقياس 

عندما تكون الخاليا والبطاريات مركَّبة في المعدات فإنه يتعين أن تُوفَّر لهـا الحمايـة ضـد األضـرار       ٣-مكررا٢ً
عـدات  وعند تركيب البطاريـات فـي الم  . يــالمعدات بوسائل فعالة للوقاية من تشغيلها العرض دوأعطال التماس وأن تُزو

يتعين أن تُغلَّف في غالف خارجي متين مصنوع من المادة المناسبة ويتوفر فيه كل من المتانة والتصـميم الالزمـين لطاقـة    
  ؛التغليف واالستخدام المرغوب فيهما، وذلك ما لم يوفَّر نفس المستوى من الحماية للبطارية في المعدات التي تحتوي عليها

هي من النوع الذي تمت البرهنة على أنه يستوفي متطلبات كل اختبار من اختبـارات   كل خلية أو بطارية  ٤-مكررا٢ً
  .٣-٣٨، الجزء الثالث، القسم الفرعي "دليل األمم المتحدة لالختبارات والمعايير"
  
  

  تعليق
  

عديل، فيما بين ، وافقت البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي على إدخال هذا الت٢٠١٠في العــام : مكرراً ٢-١٦
  .من النظام العام ١٢٥من االتفاقية، وذلك عمال بالمادة  ١٦المؤتمرين، على المادة 

  
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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  مكرراً إلى نظام بريد الرسائل١٣١إضافة المادة الجديدة 

  
 مكررا١٣١ًالمادة 

 لليثيوم الموضوعة في المعداتشروط قبول بعائث الرسائل المحتوية على خاليا وبطاريات ا
 
أيونات الليثيوم المركبة  وبطاريات بعائث بريد الرسائل المحتوية على خاليا وبطاريات فلز الليثيوم أو خاليا  -١

أو ) خاليـا أيونـات الليثيـوم   وبطاريـات  (، القسم الثاني ٩٦٧التغليف  لتعليماتداخل معدات ينبغي أن تُغَلَّف طبقاً 
كما هو معمول به بحسب الطبعة الحاليـة مـن   ) خاليا وبطاريات فلز الليثيوم(، القسم الثاني ٩٧٠ تعليمات التغليفل

 التي أصدرتها منظمـة الطيـران   ) التعليمات التقنية(التعليمات التقنية للنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريقة آمنة جوا
منظمـة   عـن من التعليمات التقنية الصـادرة   ويجب على المرسلين أن يطلعوا على آخر طبعة. يــالمدني الدول

 .الطيران المدني الدولي
  
ـ نقل الخاليا والبطاريات التي يعتبر المصنِّع أن بها عيباً ألسباب تتعلق بالسالمة أو التـي لحـق به    -٢ ا ـــ

 .رضرر أو التي يحتمل أن تؤدي إلى تغير خطير في درجة الحرارة أو إلى حريق أو أعطال التماس نقل محظو
 
 

  تعليق
 

بما أن هذه المسألة لم تُعالَج في االتفاق المعياري الخــاص بالبريـد العاجـل   : مكررا١٣١ًمن المادة  ٢و ١البندان 
من نظام بريد الرسائل، فإن بطاريات الليثيوم ستُقبل في بعائث البريـد العاجـل    ٢٥١من المادة  ٢الدولي وفقاً للبند 

  .الدولي بحسب نفس الشروط
 

بـأن يبلـغ   ، يوصي المكتب الدولي خالل نقل مثل هذه البضائع خالل وقائع في حالة أي حوادث أو :١-مكررا١٣١ً
ي بلد المستثمر الـذي  ــالمختصة فوأن يبلغوا السلطات  المكتب الدولي بنقل مثل هذه البعائث نون المعينوالمستثمر

 . هذه السلطات المختصة، وذلك وفقاً لنظام اإلبالغ الخاص بالواقعةالحادثة أو  شهد
 

  .السالمةب تتعلق هذا البند يحيل أيضا إلى البعائث المعادة إلى المصنع ألسباب :٢ -مكررا١٣١ً

._ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 الطرود البريديةنظام  إلىمكرراً الجديدة ١٢٠إضافة المادة
  

 مكررا١٢٠ًالمادة 
 على خاليا وبطاريات الليثيوم الموضوعة في المعداتشروط قبول بعائث الرسائل المحتوية 

 
أيونات الليثيوم المركبة داخل معدات ينبغـي   وبطاريات المحتوية على خاليا وبطاريات فلز الليثيوم أو خاليا الطرود  -١

، القسـم  ٩٧٠عليمات التغليف تأو طبقاً ل) خاليا أيونات الليثيوموبطاريات (، القسم الثاني ٩٦٧التغليف  لتعليماتأن تُغَلَّف طبقاً 
الجـوي  لنقل ألمن اكما هو معمول به بحسب الطبعة الحالية من التعليمات التقنية  ، وذلك)خاليا وبطاريات فلز الليثيوم(الثاني 

آخـر  عوا على لويجب على المرسلين أن يطَّ. التي أصدرتها منظمة الطيران المدني الدولي) التعليمات التقنية( للبضائع الخطرة
 .منظمة الطيران المدني الدولي عنطبعة من التعليمات التقنية الصادرة 

  
ضـرر أو التـي   نقل الخاليا والبطاريات التي يعتبر المصنِّع أن بها عيباً ألسباب تتعلق بالسالمة أو التي لحق بهـا   -٢

 .محظور يحتمل أن تؤدي إلى تغير خطير في درجة الحرارة أو إلى حريق أو أعطال التماس نقل
 
 

 تعليق
 

ن بـأ  يوصي المكتب الدولي المستثمرين المعينـين  ،خالل نقل مثل هذه البعائث وقائعفي حالة أي حوادث أو  :١-مكررا٢٠١ً
السلطات المختصة بنقل مثل هذه البعائث في بلد المستثمر الـذي   وأن يبلغوا أيضا يبلغ المكتب الدولي بنقل مثل هذه البضائع

 .، وذلك وفقاً لنظام اإلبالغ الخاص بهذه السلطات المختصةواقعةالالحادثة أو  شهد
 

 .السالمةب تتعلق هذا البند يحيل أيضا إلى البعائث المعادة إلى المصنع ألسباب :٢ -مكررا١٢٠ً
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 العرض التدريبي
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  الدليل التشغيلي لقبول بطاريات الليثيوم
  

المحتوية على خاليـا وبطاريـات   ) بعائث بريد الرسائل والطرود وبعائث البريد العاجل الدولي(يمكن قبول البعائث البريدية 
 :الليثيوم إذا استوفت الشروط التالية

 
 روط خاصة بالنوع والكميةش   -١
 عدد ال يزيد عن أربع خاليا من خاليا الليثيوم أو بطاريتين من بطاريات الليثيوم مركبة في معدات  
 

 :١المالحظة 
خلية الليثيوم وحدة إلكتروكيميائية مكسوة مكونة من قطب كهربائي كيميائي موجب وقطب كهربائي سالب يبينـان فـارق   

وتعتبر البطارية المتكونة من خلية واحـدة   .بطارية الليثيوم هي خلية أو أكثر موصولة كهربائياً .ينالجهد الفلطي بين القطب
 .خلية وليس بطارية

 
 شروط خاصة بالخاليات والبطاريات     -٢
 :ساعة ومحتوى الليثيوم هما على النحو التالي/الرتبة بالواط   ١-٢
 خاليا الليثيوم   ١-١-٢

 الشروط النوع 
 .ساعة/واط ٢٠ساعة /ال تتجاوز الرتبة بالواط ن أيونات الليثيومخلية م

 ).غ ١(ال يتجاوز محتوى الليثيوم غراماً واحداً  خلية معدن الليثيوم

 بطاريات الليثيوم ٢-١-٢  

 الشروط النوع 
 .ساعة/واط ٢٠ساعة /ال تتجاوز الرتبة بالواط بطارية من أيونات الليثيوم

 ).غ ٢(ال يتجاوز محتوى الليثيوم غرامين إثنين  يومبطارية من معدن الليث
 

 :٢المالحظة 
الليثيوم  أيوناتوخاليا وبطاريات  .الليثيوم غير قابلة للشحن بوجه عام وتتضمن الليثيوم الفلزي معدنخاليا وبطاريات  

 .ال تحتوي على الليثيوم الفلزي وهي قابلة للشحن
 

 :٣المالحظة 
ساعة أو حـد  /اريات الليثيوم المستعملة في أغلب المعدات التي تباع للمستهلكين الرتبة بالواطتستوفي عامة خاليا وبط  

محتواهـا أو رتبتهـا    يتجـاوز ات ـويمكن للمعدات التالية أن تحتوي على خاليا وبطاري .المحتوى المشار إليه أعاله
 .ساعة القيمة القصوى المحددة أعاله/بالواط

 ي محطات البث اإلذاعيعدسات التصوير المستخدمة ف -

 الدراجات الكهربائية -

 الكراسي المدولبة الكهربائية -

 القلبي للرجفان التلقائي للوقف الخارجية األجهزة -
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 األدوات الصناعية -

 مولدات الطاقة المنزلية -
 
قسم الفرعـي  كل خلية أو بطارية هي من النوع الذي ثبت أنه يفي بشروط كل اختبار من اختبارات الجزء الثالث، ال   -٢-٢

 ".دليل األمم المتحدة لالختبارات والمعايير"من  ٣-٣٨

التـي لحقـت بهـا    الخاليا والبطاريات ليست هي تلك التي يحددها المصنع خاليا وبطاريات معيبة ألسباب السالمة أو   ٣-٢
 .أضرار أو التي يحتمل أن ينتج عنها انبعاث خطير للحرارة أو حريق أو تماس كهربائي

 
 خاصة بالتركيب شروط  -٣

يتضمن هذا اإلجراء الوقاية ضد التماس مع المـواد   .ينبغي وقاية بطاريات وخاليا الليثيوم لتفادي التماس الكهربائي  ١-٣
 .الموصلة في نفس الغالف الذي يمكن أن يؤدي إلى التماس الكهربائي

 
 .يجب تجهيز المعدات بوسيلة فعالة لمنع االشتغال العرضي  ٢-٣

تُغَلَّف المعدات في غالف خارجي متين مصنوع من األدوات المناسبة بقوة كافية وتصميم له صلة بطاقـة   يجب أن  ٣-٣
 .التغليف والهدف من االستعمال، وذلك ما لم تخصص للخلية أو البطارية الحماية الالئقة من الجهاز الذي يحتويها

 
 شروط خاصة بالتغليف  -٤

على خاليا وبطاريات معدن الليثيوم أو أيونات الليثيوم وفقاً، حسب مقتضى الحال، لتوجيه  تُغلَّف البعائث البريدية التي تحتوي
خاليا وبطاريات معـدن  (، القسم الثاني ٩٧٠أو توجيه التغليف ) خاليا وبطاريات إيونات الليثيوم(، القسم الثاني ٩٦٧التغليف 
الصادرة عن منظمة الطيـران المـدني   ) التعليمات التقنية(الخطرة ، من التعليمات التقنية ألمن النقل الجوي للبضائع )الليثيوم
 .الدولي

 
 : ٤المالحظة 

ـ بم(خاليا وبطاريات الليثيوم التي ال تستوفي أيا من الشروط الواردة أعاله غير مقبول نقلها في البريد  ا فيهـا تلـك   ــ
 ).المركبة في المعدات أو المغلفة مع معدات

 

  
  ـ انتهـى ـ




