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 البضائع الخطرة فريق خبراء
 االجتماع الرابع والعشرون

 2/00/8102إلى  82/01/8102 ،ليامونتر

 8رقم  اإلضافة
 مقدمةال -1

في  الجامع المعني ببطاريات الليثيومفريق العمل ألحكام التي اتفق عليها على اتتضمن هذه اإلضافة تعدياًل  1-1
على متن طائرات الركاب بدون الموافقة المسبقة لدولة  "الليثيوم معدن بطاريات" -  UN 3090اجتماعه الثاني لحظر نقل البند

ن المنشأ ودولة المشغل. بإعداد معايير  فريق خبراء البضائع الخطرةعلى قيام متوقفة األحكام التي ستستخدم لمنح الموافقة  وا 
نقل ايير، لن يكون مسموحًا بالطلبات المقدمة إليها للموافقة عليها. وبدون هذه المع ألداء لكي تستخدمها الدول عندما تدرسا

وبالرغم من التقدم عن طريق منح إعفاء من جانب جميع الدول المعنية.  إال بطاريات معدن الليثيوم على متن طائرات الركاب
هذه، لم يعتبر فريق الخبراء أن المادة قد وصلت إلى مرحلة كافية من النضج الستيعابها في  ألداءاإعداد معايير المحرز في 

وُأضيفت بالتالي أحكام لمنح اإلعفاءات من جانب الدول بداًل من األحكام الخاصة الوثيقة اإلضافية الملحقة بالتعليمات الفنية. 
 من التعليمات الفنية. 5112-5112في طبعة  A201بموافقة الدول في البند الخاص 

الجامع المعني ببطاريات الليثيوم التابع لفريق خبراء البضائع الخطرة  فريق العملويمكن االطالع على تقرير  1-5
 فقط( على العنوان التالي: باإلنجليزية)

2014.aspx-Batteries-Lithium-on-Group-http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/Working 

 بطاريات معدن التعديالت على التعليمات الفنية بشأن حظر نقل -5
 على متن طائرات الركاب كبضائعالليثيوم  

 يرد التعديل المقترح على التعليمات الفنية في الصفحة التالية: 5-1
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http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/Working-Group-on-Lithium-Batteries-2014.aspx
http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/Working-Group-on-Lithium-Batteries-2014.aspx


 -2- DGP/24-WP/81  
 Addendum No. 2 
 

 
 من جدول األعمال 8البند 

 يرجى، (Addendum/Corrigendum No. 1) من جدول األعمال 5لمرفق بالتقرير عن البند ا من (2A-46) الصفحة -1
 التالي: A201الخاص البند نص  إضافة

 
 TIs UN  
    
. . .  

 A201  States concerned may grant an exemption from the prohibition to transport lithium metal batteries on 
passenger aircraft in accordance with Part 1;1.1.3. Authorities issuing exemptions in accordance with 
this special provision must provide a copy to the Chief of the Cargo Safety Section within three 
months via email at CSS@icao.int, via facsimile at +1 514-954-6077 or via post to the following 
address: 
 
 Chief, Cargo Safety Section 
 International Civil Aviation Organization 
 999 University Street 
 Montreal, Quebec 
 CANADA H3C 5H7 

 . . . 
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