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 منظمة الطیران المدني الدولي 
 
 
 
 
 

 فریق الخبراء المعني بالبضائع الخطرة 
 
 

  والعشرون الرابعاالجتماع  
 

  ٨/١١/٢٠١٣إلى  ٢٨/١٠/٢٠١٣مونتلایر،  
 
 

  
  

 

  ملف التقریر 
 
 

وینبغي اعتبار اآلراء لم تنظر لجنة المالحة الجویة في المادة الواردة في هذا التقریر.  
المعرب عنها فیه بوصفها مشورة مقدمة من فریق من الخبراء تابع للجنة المالحة الجویة، 
وأنها ال تمثل آراء المنظمة.  وبعد أن تنظر لجنة المالحة الجویة في هذا التقریر، سوف 

  شأن.تصدر إضافة له تتضمن اإلجراءات التي اتخذتها لجنة المالحة الجویة في هذا ال

 



  ٨/١١/٢٠١٣، مونتریال

  والعشرون الرابعاالجتماع 
  )٢٠١٣( البضائع الخطرةفریق خبراء 

  إحالة كتاب

  لجنة المالحة الجویةرئیس   لى:إ

  )٢٠١٣البضائع الخطرة (خبراء رئیس فریق   من:

الخطــرة  خبــراء البضــائعلفریــق  والعشــرین الرابــعاالجتمــاع تقریــر بتقــدیم أتشــرف 
  .٨/١١/٢٠١٣إلى  ٢٨/١٠/٢٠١٣من  مونتریالفي عقد الذي 

  

  جیف لیتش
  رئیس الفریق
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      ..............................................................  أمكن ذلك وهي: حیثما

 1-5  ................................................ استعراض األحكام الخاصة بنقل بطاریات اللثیوم  :١-٥ 
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 1-6   ..................................................................................... خرىاألعمال األ  :من جدول األعمال ٦البند 

  *قائمة التوصیات
  

الملحق و  في الملحق الثامن عشرنظام إدارة السالمة ألحكام المتعلقة بل إشاراتإلدراج تعدیل   ١/١ قواعد وتوصیات دولیة
 2-1 .............................................................................................  التاسع عشر

 3-1 ..................................................... البضائع الخطرة في البریدتعدیل أحكام الملحق الثامن عشر بشأن   ١/٢  قواعد وتوصیات دولیة
    قواعد وتوصیات دولیة

 2-21 ............................   (Doc 9284) طریق الجوبالتعلیمات الفنیة للنقل اآلمن للبضائع الخطرة تعدیل على   ٢/١ 
   التعلیمات الفنیة للنقل اآلمن للبضائع الخطرة إلىتعدیل على اإلضافة   ٣/١ 

(Doc 9284SU) ............................................................................................ Amendment t 3-2 
 اتالناتجة عن البضائع الخطرة على متن الطائر  الحوادثإرشادات الطوارئ لمعالجة عدیل ت  ٤/١ 

(Doc 9481)  ................................................................................................ 4-2 
طریق بالتعلیمات الفنیة للنقل اآلمن للبضائع الخطرة تعدیل أحكام بطاریات اللیثیوم في    ٥/١ 

 5-12 ................................................................................................ (Doc 9284) الجو 
 16-5 ................................................................ الملحق الثامن عشر في التدریب الواردة أحكام تعدیل   ٥/٢ 
   
   
    

                                                           
الجویـة  التوصیات التي تـرد إلـى جانبهـا عبـارة "قواعـد وتوصـیات دولیـة" تخـص اقتراحـات بتعـدیل القواعـد والتوصـیات الدولیـة وٕاجـراءات خـدمات المالحـة   *

  والمواد اإلرشادیة الواردة في ملحق من المالحق.
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  والعشرون  الرابعاالجتماع 
  الخطرة خبراء البضائعفریق ل

  ٨/١١/٢٠١٣إلى  ٢٨/١٠من ، مونتریال

  الخلفیة التاریخیة لالجتماع

 مدة االجتماع - ١

 خبراء البضائعوالعشرین لفریق  الرابع، رئیس لجنة المالحة الجویة، االجتماع یفیركریستیان شالافتتح السید  ١- ١
 .٨/١١/٢٠١٣.  وانتهى االجتماع في یوم ٢٨/١٠/٢٠١٣في الساعة العاشرة صباحا یوم  نتریالومالخطرة في 

 الحضور - ٢

دولة متعاقدة ومنظمتان دولیتان، فضال عن عدد من المستشارین  ١٣حضر االجتماع أعضاء رشحتهم  ١- ٢
 والمراقبین على النحو الوارد أدناه.

 جهة الترشیح المستشارون األعضاء

B. Firkins  T. Farquharson 
 

Australia 

B. Carrara P. F. Macário 
 

Brazil 

M. Paquette D. Evans 
T. Howard 
G. Sansoucy 
E. Servant 
B. Dibacco  
D. Sylvestre 

 

Canada 

Q. Xu J. Abouchaar 
Y. Li  
R. Ng (Hong Kong SAR)  
X. Ni 
A. Poon (Hong Kong SAR) 
Z. Qiu  
K. Wan (Hong Kong SAR) 

 
 

China 
 
 
 
 

H. Brockhaus G. Closhen 
B.-U. Wienecke 

 

Germany 

   

H. Sugimoto  A. Awano 
T. Kiyokawa  

Japan 
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Y. Nakayama   
I.  Uehara 
N. Takahashi  
A. Uchizawa 
K. Yanagawa 

 
S-W. Park D.K. Lee  Korea, Republic of 

T. Muller 
 

C. Carboni 
R. Dardenne 
D. W. A. Kampman 
J. Le Tonquèze 
H. van der Maat 
K.Vermeersch  

Netherlands 

M. Evans  
 

New Zealand 

D. Mirko D. Kurdchenko 
 

Russian Federation 

H. S. Al Muhairi K. Al Balooshi 
S. Al Dhaheri 
P. Balasubramanian 
P. King 
A. Wagih 

 

United Arab Emirates 

G. Leach J. Hart 
V. Trojanowska  
D. Warden 

  

United Kingdom 

C. Glasow J. McLaughlin 
M. Givens 
R. Hill 
S. Kelley 
K. Leary 
D. Pfund  
H. Webster   

 

United States 

D. Brennan S. Acton-Gervais 
P. Liu 
P. Oppenheimer 
D. Tindley  

International Air 
Transport Association 
(IATA) 

M. Rogers S. Schwartz 
 

International Federation 
of Air Line Pilots’ 
Associations (IFALPA) 

  

  

 المستشارون
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E. Sigrist   

 
European Chemical 
Industry Council 
(CEFIC) 

A. Altemos 
N. McCulloch 
F. Wybenga 

 
 

Dangerous Goods 
Advisory Council 
(DGAC) 

 المراقبون
  

M. Böehm  
 

Austria 

F. H. Carroll  Bahamas 

J. W. Bengtsson  Denmark 

A. Boulmane  Morocco 

N. Lum  Singapore 

N. W. Mathonsi  South Africa 

P. Ros Prado  Spain 

R. Joss  Switzerland 

L. Calleja Barcena  European Aviation 
Safety Agency (EASA) 

A. McCulloch 
B. McClelland 

 Global Express 
Association (GEA) 

N. Capadona  International Atomic 
Energy Agency (IAEA) 

F. Bognar 
C. van Zijl 

 North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) 

C. Updyke  National Electrical 
Manufacturers 
Association (NEMA) 

G. Kerchner 
 

 The Rechargeable 
Battery Association 
(PRBA) 

D. Cortez 
D. Davies 

 Universal Postal Union 
(UPU) 

B. Bonnardel-Azzarelli  World Nuclear 
Transport Institute 
(WNTI) 
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 المسؤولون واألمانة - ٣

الوالیات (مكالولین جانیت خبت السیدة یش (المملكة المتحدة) رئیسا لالجتماع كما انتُ تخب السید جیف لانتُ  ١- ٣
 نائبة للرئیس.) المتحدة

 ین، وساعدتها في ذلك السیدة لالبضائع الخطرةقسم رئیسة وتولت مهام أمانة االجتماع الدكتورة كاثرین روني،  ٢- ٣
 ماكجیجان، المسؤولة عن معلومات البضائع الخطرة في نفس القسم.

دمت یة واالسبانیة كما قُ نجلیزیة والفرنسیة والروسیة باللغات العربیة والصینیة واإلوُقدمت خدمات الترجمة الفور  ٣- ٣
فضت الموارد، خُ قلة ظرا لنو  والفرنسیة والروسیة واالسبانیة.نجلیزیة العربیة والصینیة واإل خدمات الترجمة التحریریة باللغات

 ثالثین في المائة.الفوریة بنسبة خدمات الترجمة 

 جدول أعمال االجتماع - ٤

 االجتماع الوارد أدناه: أعمال جدول ٢١/٢/٢٠١٣لجنة المالحة الجویة في أقرت  ١- ٤

ذلك، بإجراء تعدیالت على الملحق  إلىوضع مقترحات، إذا دعت الضرورة   من جدول األعمال: ١البند 
  النقل اآلمن للبضائع الخطرة بطریق الجو —الثامن عشر 

اآلمن للبضائع التعلیمات الفنیة للنقل إعداد توصیات إلجراء تعدیالت على   من جدول األعمال:  ٢البند 
  ٢٠١٦-٢٠١٥في طبعة  ) إلدراجها(Doc 9284)(الوثیقة  الخطرة بطریق الجو

الفنیة للنقل  إلى التعلیماتاإلضافة إعداد توصیات إلجراء تعدیالت على   من جدول األعمال:  ٣البند 
) إلدراجها في (Doc 9284SU)(الوثیقة اآلمن للبضائع الخطرة بطریق الجو 

  ٢٠١٦- ٢٠١٥طبعة 
 الحوادثإرشادات الطوارئ لمعالجة توصیات إلجراء تعدیالت على  إعداد  من جدول األعمال: ٤لبند ا

إلدراجها في  (Doc 9481) الناتجة عن البضائع الخطرة على متن الطائرات
  ٢٠١٦- ٢٠١٥طبعة 

یة أو حل مسألة بنود العمل غیر المتكررة التي حددتها لجنة المالحة الجو   من جدول األعمال: ٥البند 
  حیثما أمكن ذلك وهي: فریق الخبراء

  استعراض األحكام الخاصة بنقل بطاریات اللثیوم  :١- ٥
  تجمیع بیانات الحوادث والوقائع فیما یخص البضائع الخطرة  :٢- ٥
تشغیل  –لشروط المتعلقة بالبضائع الخطرة الواردة في الملحق السادس ا  :٣- ٥

  الطائرات
بشأن مكافحة إمكانیة استخدام البضائع الخطرة في فعل إعداد المواد اإلرشادیة   :٤- ٥

  من أفعال التدخل غیر المشروع
  الخاصة بالمشغلین الجویینإعداد معاییر األداء   :٤- ٥

  خرىاألعمال األ  من جدول األعمال: ٦البند 
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 ترتیبات العمل - ٥

جریت الحاجة.  وأُ عقد فریق الخبراء اجتماعه في شكل هیئة واحدة، وشكل أفرقة خاصة للصیاغة حسب  ١- ٥
واالسبانیة. واجتمع فریق الخبراء فرنسیة والروسیة نجلیزیة والسي باللغات العربیة والصینیة واإلاالجتماع الرئیفي المناقشات 

 دمتوقُ  .فیها خدمة الترجمة الفوریةم قدَّ متخصصة خالل جلسات لم تُ العمل ال في أفرقةو  باعتباره فریقا عامال بكامل هیئته
نجلیزیة والفرنسیة والروسیة الصینیة واإلالعربیة (السرد فقط) و  . وصدر التقریر باللغاتفقطبعض ورقات العمل باللغة االنجلیزیة 

 واالسبانیة.

 المالحظات االفتتاحیة من جانب رئیس لجنة المالحة الجویة - ٦

. قبل أسبوعین لنا الطقس ذاه جلبعلى  م. شكرا لكمونتریالومرحبا بكم في  سیداتي سادتي، أسعدتم صباحا
فصل  أن تعتقدقد ااآلن فصل الشتاء. و وها هو . الخارجیة في برك السباحةنسبح كنا و  ا نستمتع بفصل صیف رائع،فقط كن

  .ثم انتهى فقط لیوم واحدولكنه دام یوم الخمیس الماضي، قد حل علینا الخریف 

أستقبلكم وأن م من جدید أن أراكویسعدني . مونتریالأرحب بكم في ویة، أن یسرني، باسم لجنة المالحة الج
  .االیكاومرة أخرى هنا في مقر 

  .الخطرة خبراء البضائعوالعشرین لفریق  الرابعاالجتماع نفتتح الیوم 
المعني  . إلى یمیني السید جیمس داو، رئیس فریق العمللكم تقدیم بعض أعضاء فریقيباسمحوا لي أن أبدأ و 

هیكل استكمال نعمل حالیا على  أننا إذه، نفسكم ب هناك سبب وجیه لتعریفو المالحة الجویة. لجنة التابع لالمسائل اإلجرائیة ب
 من لجنة المالحة الجویة هناك ثالثة أعضاء آخرینو . ولكن سنعود إلى ذلك الحقا. فریق الخبراءلتوجیهات الو  لخبراءا فریق
  السید میرفین فرناندو، والسید ألكسندر كورساكوف.و ، العوفي السید عادل همو . همبتجتمعوا  أنالیوم أود معي 

، ٢٠١١والعشرین لفریق الخبراء الذي ُعقد في أكتوبر  لثلقد نظرت اللجنة في تقریركم بعد االجتماع الثا
، وقد دخل هذا ١٨على الملحق  ١١اعتمد المجلس التعدیل  ٢٠١٣فبرایر  ٢٧وأوصت المجلس بقبول جمیع توصیاتكم. وفي 

 هتستغرقالذي الوقت األمر  اُیبرز هذو . ١٤/١١/٢٠١٣وسیدخل حیز التطبیق في  ١٥/٧/٢٠١٣التعدیل حیز النفاذ في 
 لجنة المالحة الجویة ةعملیللمرور ب المطلوبالوقت غایة إلى  تعدیالتب لجنة المالحة الجویةمنذ لحظة توصیة  ،ایالعملیة فعل

دخول حیز لتاریخ بالدول إبالغ إلى ؤدي تعملیة داخلیة مرور باعتماد التعدیل، وذلك من خالل البلمجلس یقوم ا، لمجلسالو 
تعّین تقدیم للتطبیق في الشهر المقبل،  قابال ١٨الملحق  على ١١ لتعدیلولیصبح اتطبیق. لدخول حیز الوتاریخ  النفاذ

 هتستغرق الذي الوقتبركم أردت أن أذكّ وقد . ٢٠١٢أولي في ربیع عام ض إلجراء استعراى لجنة المالحة الجویة إلكم مقترحات
  هذه العملیة.

لوثیقة التعلیمات الفنیة، ودخلت  ٢٠١٤-٢٠١٣كما وافق المجلس على التعدیالت المقترحة على طبعة عام 
وتعدیالت خالیا الوقود، و ، بطاریات الطائراتعن ثالث إضافات تتعلق ب ، فضال١/١/٢٠١٣هذه التعدیالت حیز التطبیق منذ 

  .مختلفة تحریریة
 مكالولینالسیدة حیث غادرته ، والعشرین لثالفریق منذ االجتماع الثاعضویة في عدة تغییرات  وافقنا علىوقد 

 رشح الیابان، والسیدمرشح الوالیات المتحدة، والسید سوجیموتو م غالسو السیدحل مكانهم وقد  توسیكوالسید كومي السید و 
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إسهاما بالغ  قدموا إذ، مساهماتالمنتهیة عضویتهم من  األعضاءعن امتنانها لما قدمه اللجنة وتعرب رشح أسترالیا. نس مفیركی
  كل عضو على حدة.لشكر  ةقد وجهت رسالو هذا الفریق.  أعمالاألهمیة في مجمل 

 ةشكرًا خاصًا للسید، وأود أن أوجه الخبراء في فریقل عضو ك وتعرب اللجنة عن تقدیرها البالغ لعمل
في في فرقة العمل المشتركة لمساهمته لیتش والسید ، ٦البضائع الخطرة في الملحق لمساهمتها في وضع معاییر ولین ماكال
وضع معاییر التدریب القائم على في وكذلك السید تیون مولر لمساهمته وأفرقة خبراء أمن الطیران،  البضائع الخطرة مجال

مع عمل فریق الخبراء هذا و خرى. الخبراء األ أفرقةمع  ةتداخلبصورة موأكثر و یدل على أننا نعمل أكثر مر األوهذا  . الكفاءة
التداخل بشكل  مسألة معالجةمثاال على كیفیة التأكد من  قدمقد فریق خبراء أمن الطیران وفریق الخبراء المعني بالعملیات 

  صحیح.
كفریق خبراء. وأوّد، كالعادة، أن أذّكر كل عضو منكم بأنه حاضر هنا  ینالمقبلبوعین ستجتمعون خالل األس

بصفته الشخصیة كخبیر یمثل آراءه المهنیة التي قد ال تعبر بالضرورة عن آراء إدارته أو منظمته. فمع أنكم مرشحون من 
على أساس سیرتكم  ع الخطرةحكوماتكم أو منظماتكم، فإن لجنة المالحة الجویة قد وافقت علیكم كخبراء في مجال البضائ

ترغب في  لجنة المالحة الجویةركم بأن أرید أن أذكّ كما عن آرائكم المهنیة الخاصة. ، ولذا ُینتظر منكم أن تعبروا الذاتیة المقدمة
 بشكلیساعد على ضمان معالجة التعدیالت ثم تنفیذها أن هذا ومن شأن . قائمة على توافق اآلراء ونتائج الحصول على حلول

  فعال على مستوى الدولة.
. والعدید من إدارات ١٨إن مهمتكم األولى هي وضع مقترحات ألي تعدیالت یلزم إدخالها على الملحق 

أن مالحق االتفاقیة ینبغي أن تكون وثائق ذات طابع مستقر. وبالتالي، فقد أصدر مجلس االیكاو قوة بعتقد الطیران الوطنیة ی
مدتها ثالث سنوات على األقل بین تعدیالت الملحق، باستثناء المسائل الملحة التي تتصل  بلزوم تحدید دورةلنا توجیهات 

لتطبیق یوم تدخل حیز اس إدارة السالمة -  ١٩لحق وأالحظ أن الطبعة األولى من الم. باعتبارات مثل السالمة أو الكفاءة
  .١٨نظم إدارة السالمة في الملحق إشارة إلى  مسألة إدماج بشأنبنقاشاتكم جدا مهتمة  ستكون اللجنةبالتالي و  .١٤/١١/٢٠١٣

أما المهمة الثانیة لهذا االجتماع فهي التوصیة بالتنقیحات الضروریة للتعلیمات الفنیة إلدماجها في الطبعة 
اعتباركم لهذه التعلیمات. وهنا أرجو منكم التركیز على كلمة "الضروریة"، وأطلب منكم جمیعًا أن تضعوا في  ٢٠١٦-٢٠١٥

أن كل تغییر ُیدخل یفرض عبئًا على مستخدمي هذه الوثیقة. ومع ذلك، أدرك أن الغالبیة العظمى من التعدیالت تنشأ من 
ین أنظمة النقل لتعلیمات الفنیة مع توصیات األمم المتحدة التي تتسم بأهمیة فائقة، إذ تصب في مصلحة المواءمة با مواءمة

  المتعدد الوسائط.
بند األخیر من جدول األعمال بالمهام المتعددة غیر المتكررة التي حددتها اللجنة وفریق الخبراء. وٕاني ویتعلق ال

. وتعرب لالستماع إلى نتائج مناقشاتكم بهذا الشأن، وال سیما بشأن بطاریات اللیثیوم، وهو موضوع یهم اللجنة كثیراً أتطلع 
في الواردة أحكام البضائع الخطرة  لتعزیز عملیاتالخبراء المعني بال فریقمع  به بالفعل اضطلعتمالذي للعمل  تقدیرهاعن اللجنة 

. السالمة في مجالا كبیرا ماسهإباعتبارها  موهاوضعت التيالمعاییر والمواد اإلرشادیة المقترحة برف تُ عا. وقد ٦الملحق 
البضائع الخطرة، بغض النظر عما إذا بتتعلق ن مدركون لكونهم یتحملون المسؤولیة فیما مشغلیالجمیع كفالة أن ستساعد على و 

والمنظمات الدولیة المختصة للتعلیق  المتعاقدة أحیلت التعدیالت إلى الدولو . تلك البضائعنقل لم ال أ تمت الموافقة علیهم
  لجنة المالحة الجویة.لالدورة الحالیة  المراجعة النهائیة لهذه التعدیالت في نوفمبر خالل ُتجرى. وساعلیه

والتعلیمات الفنیة، الهیكل العریض لضمان  ١٨لقد أرست لجنة المالحة الجویة والمجلس، بواسطة الملحق 
النقل اآلمن للبضائع الخطرة. أما مهمة جمع وتنظیم التفاصیل المتعددة للتعلیمات الفنیة فتقع على عاتقكم، وهي تقتضي منكم 
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ة وعملیة. واللجنة على ثقة بأنكم ستحافظون على المستوى الرفیع الذي ضمان أن تكون هذه التعلیمات دقیقة ومكتملة ومفهوم
تردد في االستعانة باألمانة یمساعدة في عملكم، فإني على ثقة بأن رئیسكم لن أي أبدیتموه في اجتماعاتكم السابقة. وٕاذا اعتزتم 

ق من إنجازات في جلسة إحاطة غیر رسمیة. أو بي. وعلى أي حال، فإننا سنلتقي مجددًا في نهایة اجتماعكم لمناقشة ما تحق
  الجلسة. تلكفي یكم وٕاني أتطلع مع جمیع أعضاء اللجنة إلى االستماع إل

الخطرة، وأن أتمنى  خبراء البضائعوالعشرین لفریق  الرابعوال یتبقى لي اآلن سوى أن أعلن افتتاح االجتماع 
  .مونتریالطیبة في  نجاح في عملكم وٕاقامةاللكم كل 

رئیس لجنة المالحة الجویة ورئیس فریق العمل المعني بالمسائل اإلجرائیة  جانب مالحظات إضافیة من - ٧
 فرقة خبراء لجنة المالحة الجویةي ألهیكلالتنظیم اللجنة المالحة الجویة بشأن إعادة التابع ل

. أفرقة الخبراءإعادة هیكلة تنظیم قوم بتلجنة المالحة الجویة بأن عمل فریق الأبلغ رئیس لجنة المالحة الجویة  ١- ٧
هناك قد تكون متخصص، ولكن ال فریق الخبراء، الخطرة خبراء البضائعفریق تغییرات على هیكل  أيإدخال توقع ه ال یُ أكد أنو 

دعا السید داو، بصفته و ). Doc 7984 حة الجویة (الوثیقةلجنة الماللالتابعة  أفرقة الخبراءالخاصة ب توجیهاتالتغییرات على 
رات یتقدیم ملخص للتغیإلى ، )ANC-WG/PM(لجنة المالحة الجویة التابع لرئیس فریق العمل المعني بالمسائل اإلجرائیة 

الطریقة  بشأنالخطرة  خبراء البضائعفریق برئیس لجنة المالحة الجویة  أشادقبل أن یتحدث الرئیس، و . المتوقعة لهذه الوثیقة
ولجنة فریق الخبراء فعال كحلقة وصل بین بشكل األمین عمل كیفیة  بشأنكذلك نفسه على مدى سنوات، و سّیر بها التي 

 المالحة الجویة.

ن تجري أأنه من المتوقع  لجنة المالحة الجویةالتابع لفریق العمل المعني بالمسائل اإلجرائیة  وأوضح رئیس ٢- ٧
لجنة المالحة الجویة (المشار إلیها فیما یلي الخاصة بأفرقة خبراء لتوجیهات لوفقا ا لهاعمألجنة المالحة الجویة أفرقة خبراء 

، والثانیة في عام ١٩٥٩في عام الطبعة األولى كان هناك أربع طبعات لهذه التوجیهات، وقد نشرت و باسم "التوجیهات"). 
. ثم أوجز بعض التغییرات التي ستدرج في الطبعة الجدیدة. ١٩٨٠في عام  ةیر اجالالطبعة ، و ١٩٧٠، والثالثة في عام ١٩٦٢

تلك كذلك ، و واحد فقط ولیس الجتماعفي فریق الخبراء  ننو عیّ یُ ین الذمراقبین الخاصة بال األحكامالتغییرات  هذهوقد شملت 
تم ، قد إنشاء أفرقة الخبراءواحد فقط. وأشار إلى أنه منذ  تماعاجلفترة من الوقت بدال من  وننتخبیُ الذین لرؤساء الخاصة با

استخدام المراسالت وٕادخال  مواصلةتشجع أن التوجیهات الجدیدة  شأن نومعن طریق المراسلة. أعمالهم الكثیر من  إنجاز
 .هاوخالل بین االجتماعات بكفاءة وفعالیة التعاون والتواصلمن أجل استخدام التكنولوجیا الحدیثة 

 فریق الخبراءأمناء دارة المالحة الجویة ومع إجویة بشكل وثیق مع لجنة المالحة الكیفیة عمل رئیس الوأوضح  ٣- ٧
عتقد أنه یُ كل من والمحررین و  الفوریین اللجنة أیضا مع المترجمین ت. وتعاونیحتاج إلى التحسینالمجال الذي تحدید من أجل 

كیفیة  بشأنالتوجیهات الجدیدة مواد إرشادیة في المالحق تتضمن المتوقع أن ساعد على تحسین التوجیهات. وكان من ی قد
 .یةر و فبالترجمة الالعمل 

 .رهنا بموافقة المجلس، وذلك ٢٠١٤الطبعة الخامسة في عام تنشر أن  من المتوقعو  ٤- ٧

 إدارة المالحة الجویة ةجانب مدیر  مالحظات من - ٨

سالمة  بشأن دایز قلق األمانة المتن نظرة متعمقة عالمالحة الجویة، ة إدارة السیدة نانسي غراهام، مدیر قدمت  ١- ٨
، هونطاق القسموالیة هذا  بعد تحدد لمو . البضائعسالمة  قسمته بقسم البضائع الخطرة وٕاعادة تسمی والیة توسیعیة البضائع وكیف
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تبادل الخبراء على  أعضاء فریقشجعت و سالمة البضائع. جدید من ذوي الخبرة في مجال  نيمسؤول فولكن سیتم تعیین 
 والیة قسم سالمة البضائع. شكلبشأن مع األمین  آرائهم

نها كانت على أعلى جهوده في تعزیز السالمة. وقالت  الخبراء فریقدارة المالحة الجویة ة إمدیر ت كما شكر  ٢- ٨
 عنصر التجاري لنقلالرغم ه نلخبراء أافریق رت بطاریات اللیثیوم. وذكّ المعقدة بشأن الجاریة و فریق الخبراء مناقشات بعلم 

  العامل الحاسم في جمیع األوقات. هي السالمة أن تكونفإنه یتعّین بطاریات اللیثیوم، 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
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جدول األعمال من ١البند  تقریر عن 1-1  
  

النقل اآلمن للبضائع  —إجراء تعدیالت على الملحق الثامن عشر ، إذا دعت الضرورة لذلك، بمقترحاتوضع   :١البند 
  الخطرة بطریق الجو

 –في عملیة اإلعفاء  العابر التحلیق دولة  ١- ١
المعنیة  الوطنیةمعلومات عن السلطات 

   لبضائع الخطرةبا
  )DGP/24-WP/7ورقة العمل (

 الحصول على إعفـاء مـن دول التحلیـقمحاولتهم عند یواجهها الشاحنون أو المشغلون الصعوبات التي مسألة ت قشنو   ١- ١- ١
)، ٢١/١٠/٢٠١١إلى  ١١من  ،مونتریال(االجتماع الثالث والعشرین لفریق الخبراء المعني بالبضائع الخطرة  فيمناقشة مطّولة  العابر

لفریـق ل ٢٠١٢فـي اجتمـاع عـام و )، ١٠/٢/٢٠١٢إلـى  ٦مـن  ،مونتری+اللیثیوم (البطاریات المعني بالفریق العامل الجامع  اجتماع فيو 
مــن  العــابر التحلیــق دولــةإزالــة وقــد رأى العدیــد أن ومــن خـالل المراســالت.  ،)١٩/١٠/٢٠١٢إلــى  ١٥مــن  ،مونتری++الالعامـل الجــامع (
مجالها الجوي،  علىلدولة ة األنه یشكل تعدیا على سیادلك من الخیارات ذتبر عیُ م الحل الوحید لهذه المشكلة، ولكن ل هيعملیة اإلعفاء 

ل حتمبأن أي حل مهناك إقرار الحلول الممكنة، ولكن كان  دارة القانونیةاإل عرضتوقد . شیكاغو تفاقیةة الساسیإحدى الركائز األ يوه
الحصـول علـى معلومـات عـن السـلطات كـان ، ومـع ذلـك. ١٨لحق شمل االتصاالت مع السلطات الوطنیة المسؤولة عن االمتثال للمیس

رئیسـیة فـي العقبـة الباعتبـاره ُأشـیر إلیـه ، و ، إن لـم یكـن مسـتحیالفي كثیر مـن األحیـان صعبا ١٨لحق للمالوطنیة المسؤولة عن االمتثال 
 الحصول على إعفاءات.

لحصـول علـى هـذه لمتضـافرة  ا، بمساعدة المكاتب اإلقلیمیة لالیكاو، بذلت جهـودبأنهااالجتماع  العامة أبلغت األمانةو   ٢- ١- ١
 ةســلطبشــأن طریقــة االتصــال بالعلــى شــبكة االنترنــت یتضــمن معلومــات عــام موقــع  إنشــاءالمعلومــات مــن جمیــع الــدول. وأدى ذلــك إلــى 

هـــذا وخى مـــن مـــن المتـــو ). Authority.aspx-National-Goods-www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/Dangerous( الحكومیـــة
السـلطة بعـد االیكـاو عـن  سیكون أیضـا بمثابـة قـوة دافعـة للـدول التـي لـم تبلـغ هولكنقّیمة فحسب معلومات یقتصر على توفیر ال أالموقع 

إلـى اإلضـافة مـن  - ١- ١- ١؛ S، وكمـا هـو مفصـل فـي الجـزء ١٨الملحـق مـن  ٧- ٢الفقـرة في المختصة للقیام بذلك، كما هو مطلوب 
  لتعلیمات الفنیة.ا
لتحسـین الموقـع. عـدة رضـت اقتراحـات . وعُ مضطلع بهاالل اعمألعن تقدیرهم ودعمهم ل الخبراء فریقوأعرب أعضاء   ٣- ١- ١

االتصـال وٕاضـافة عـن كیفیـة  طلـب مـن الـدول تقـدیم معلومـاتتي تـال ١٨القاعدة الواردة في الملحق شارة إلى اإل االقتراحات وشملت هذه
نـة أسـماء معیّ  تالعدیـد مـن الـدول قـدمأن أشیر إلى و . المعلوماتتلك لمساعدة الدول في توفیر  االنترنتعلى یتاح بشكل مباشر  نموذج

ع الـدول یتشـجبأن تقوم األمانـة برح . واقتُ في غالب األحیان قدیمةأصبحت هذه األسماء قد ألشخاص المسؤولین عن البضائع الخطرة و ل
  الموظفین. تتغیر مع تغیرتكون عامة ولن  هاتف وعنوان البرید اإللكترونيالرقم معلومات عن على تقدیم 

عـــن الســـلطات الوطنیـــة  المســـتكملة لمعلومـــاتل الـــدولتـــوفیر تكفـــل أن األمانـــة ستواصـــل الجهـــود لاللجنـــة أمـــین أبلـــغ و   ٤- ١- ١
تساعد الجهود المبذولة إلیجاد أن معلومات موثوقة وكاملة و عن هذه الجهود تسفر من المأمول أن و . ١٨ للملحقالمسؤولة عن االمتثال 

  .العابر التحلیق دولةمشكلة حل فعال ل
  )DGP/24-WP/10(ورقة العمل نظم إدارة السالمة   ٢- ١
الــدول وضــع بــرامج الســالمة للبضــائع قتضــي مــن ی ١٨) فــي الملحــق ١١تعــدیل علــى فصــل االمتثــال (الفصــل اقتُــرح   ١- ٢- ١

واقُترح أیضـا إدراج دولة المشغل. دى مقبولة لالالمشغلین تنفیذ نظم إدارة السالمة یقتضي من و  السالمةإدارة  -  ١٩لحق الخطرة وفقا للم
 .١٩حالیا في الملحق والواردین ، ١٨في الملحق  "لسالمةل "نظام إدارة السالمة" و"برنامج الدولةي تعریف

 ١٩تطــویر الملحـــق ن معلومــات أساســیة عــ لســالمةل دارة المتكاملــةاإلمــن قســـم قــدم مســؤولون قبــل تقــدیم االقتــراح، و   ٢- ٢- ١
عـداد إلإدارة السـالمة الخبـراء المعنـي بـ العمـل فریـققـد اضـطلع ب. و السـالمةإدارة الواردة فیه المتعلقة بـحكام األوالخطط المستقبلیة لتعزیز 

واســتغل . اتیة مــن أنشــطة الطیــران أو مقــدمي الخــدمففئــات إضــا لیشــملنظــم إدارة الســالمة إطــار وســیع إمكانیــة تبتعلــق فیمــا یتوصـیات 

http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/Dangerous
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األسـبوع خـالل  باعتباره الفریق العامـل الجـامعإدارة السالمة الخبراء المعني ب فریقتماع فرصة اج  الخبراء المعني بالبضائع الخطرةفریق 
وطلـــب ) ١١/٢٠١٣/ ٨- ٤، مونتری+++ال، SMP/WG/WHL/02( االجتمـــاع الرابـــع والعشـــرین لفریـــق خبـــراء البضـــائع الخطـــرة الثـــاني مـــن

 ٦الملحـق و/أو  ١٨فـي الملحـق شـكل مـا بالبضـائع الخطـرة ب المتعلقـة نظـام إدارة السـالمة أحكامإدراج بشأن ما إذا كان یجب  اتتوجیه
  .١٩ الملحقو/أو 

تطبیـــق القواعـــد والتوصـــیات الدولیـــة  بشـــأن SMP/WG/WHL/02جتمـــاع ورقـــة العمـــل المعـــدة لالُزّود فریـــق الخبـــراء بو   ٣- ٢- ١
البضـائع الخطـرة. وكانـت نتیجـة هـذا التقیـیم  یشـملبمـا  ،وسیع نطاق نظـام إدارة السـالمةتلوتقییم المرشحین الخاصة بنظام إدارة السالمة 

، اإلمـداداتالخدمات واألطراف األخرى فـي سلسـلة  مقدميعلى لبضائع الخطرة لنظام إدارة السالمة التوصیة بعدم توسیع نطاق تطبیق 
لفریــق خبــراء  الســابقة مناقشــاتالهــذه التوصــیة مــع نتــائج تتماشــى و ســتدار بصــورة أوفــى علــى مســتوى المشــغل.  ةترتبــمالمخــاطر الإذ أن 

  .یه نظام المشغل إلدارة السالمةغطیس لبضائع الخطرةنظام إدارة السالمة ل أن الخبراء فریقرأى حیث  البضائع الخطرة
المشغل مثل وكالء المناولة  غیرلكیانات ا مننظام إدارة السالمة  اقتضاءالنقاش بشأن ما إذا كان ینبغي بعض دار و   ٤- ٢- ١

نهـج اإلدارة القائمـة علـى أنـه ینبغـي تشـجیع ، مع ذلك، أنه على الـرغم مـن بیةلغورأت األ. متعهدي ترحیل البضائعو مرسلین ة والاألرضی
نـا علـى أسـاس أنـه ال توجـد یكـون ممكن لـنظـام إدارة السـالمة  فـإن اقتضـاء، الجـوي والشـحنمرسـلین كیانـات مثـل ال جانـبالمخاطر من 

  .الكیاناتتلك تصدیق بالنسبة لعملیة 
اســتنادا إلـــى و . الخبـــراء ومناقشــة فریــق SMP/WG/WHL/02 االجتمـــاعاالعتبـــار توصــیة مـــنقح أخــذ فــي اقتــراح دم وقُــ  ٥- ٢- ١

نظـام أي إشـارات إلـى أنـه ینبغـي إدراج  ، تقـررإلدارة السـالمة المشـغلیه نظـام غطیللبضـائع الخطـرة سـنظام إدارة السالمة االستنتاج بأن 
ى ولـتتمثـل األ –في بدایة هـذا الفصـل إدراج مالحظتین  رح. واقتُ ١٨ الملحق) من ستثمرمسؤولیات الم( الثامنفصل في الإدارة السالمة 

إدراج المالحظة  أیضا رحشمل البضائع الخطرة. واقتُ تسالمة الدارة المشغل إل بیان یوضح أن نظمة في والثانی ١٩الملحق إشارة إلى  في
المشـغل أن ینفـذ ط ار تشـاتحـت  ١٩ الملحقلسالمة) من اإدارة الدولة في مجال مسؤولیات (الثالث  الفصلفي  ٣- ١- ٣ الفقرةفي الثانیة 
الرابـع  فـي الفصـل أیضـا المقترحـةالحظـة المبـإدراج فریـق خبـراء إدارة السـالمة اقتـراح مـن أمـین االتفـاق علـى  وتم. دارة السالمةإل انظام

    .٣- ١- ٤ الفقرة في) (نظام إدارة السالمة
  التوصیة  ٦-٢-١
  أصدر االجتماع التوصیة التالیة:الذكر،  اآلنفةفي ضوء المناقشة   ١- ٦- ٢- ١

   
القواعـــــــد والتوصـــــــیات 

  الدولیة
ــــدیل  – ١/١التوصــــیة  ــــة بل  إشــــاراتإلدراج تع ــــام المتعلق نظــــام إدارة ألحك
  والملحق التاسع عشر في الملحق الثامن عشرالسالمة 

 ١٨الملحـــق علـــى إدخالـــه التعـــدیل المقتـــرح الـــدول بإبـــداء تعلیقاتهـــا علـــى قیـــام   
رفقین نظــام إدارة الســالمة علــى النحــو الــوارد فــي المــفیمــا یتعلــق ب ١٩ الملحــقو 

  لتقریر بشأن هذا البند من جدول األعمال.با(ب) و(أ) 
  
  
    )DGP/24-WP/66( البریدبالبضائع الخطرة   ٣- ١
إدخـال البضـائع الخطـرة فـي قبـة ار مالتـي تهـدف إلـى  جـراءاتاإلوضـع ب دولالموجهة إلى التوصیة تبدیل الباقتراح ُقّدم   ١- ٣- ١

أن التعـاون والتنسـیق بـین وأشـیر إلـى ). ١٨لحـق مـن الم ٤- ١١ الفقـرة( ةقیاسـیالخـدمات البریدیـة لتصـبح قاعـدة  عن طریقالنقل الجوي 
إجـراءات اسـتعراض اشـتراط  ةفاضـإمنـذ ا الطیـران المـدني قـد تحسـن وسلطاتة نعیَّ المُ  البریدهیئات وبین  واالتحاد البریدي العالمي االیكاو
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بالقاعــدة لتوصــیة االستعاضــة عــن اأن وُذكــر بــالطیــران المــدني إلــى التعلیمــات الفنیــة.  ســلطات جانــبمــن ٕاقرارهــا و  ةنــعیَّ المُ  هیئــات البریــد
  .وثیقبشكل والتنسیق  شأنه أن یزید التأكید على ضرورة التعاونالقیاسیة من 

الجدیدة المقترحـة التـي مـن شـأنها أن تصـبح  المالحظةالتعدیالت التحریریة على وذلك رهنا ب، تأییدبال التعدیلوحظي    ٢- ٣- ١
  توصیة.

  التوصیة  ٣-٣-١
    الذكر، أصدر االجتماع التوصیة التالیة: اآلنفةفي ضوء المناقشة   ١- ٣- ٣- ١

القواعـــــــد والتوصـــــــیات 
  الدولیة

البضـائع الخطـرة الملحق الثـامن عشـر بشـأن  أحكامتعدیل  – ١/٢التوصیة 
  البریدب

فیمـا  ١٨لملحـق إدخالـه علـى ا على التعدیل المقترحقیام الدول بإبداء تعلیقاتها   
لتقریر بـا(ج)  رفـقالبضائع الخطرة فـي البریـد علـى النحـو الـوارد فـي المیتعلق ب

  .بشأن هذا البند من جدول األعمال

_ _ _ _ _ _ _ _  
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 للنقل اآلمن للبضـائع الخطـرة بطریـق الجـو التعلیمات الفنیةإعداد توصیات إلجراء تعدیالت على   من جدول األعمال: ٢البند 
  ٢٠١٦-٢٠١٥) إلدراجها في طبعة (Doc 9284)(الوثیقة 

التعلیمات من  ١التعدیالت على الجزء  ١- ٢
  : مبادئ عامةالفنیة

بغرض  التعلیمات الفنیةمسودة التعدیالت على  ١- ١- ٢
 ١الجزء  —مع توصیات األمم المتحدة  مواءمتها

(DGP/24-WP/11) 

لجنة األمم  الصادرة عنتعكس القرارات كي  الفنیةالتعلیمات من  ١الجزء استعرض االجتماع التعدیالت على  ١-١- ١- ٢
(ویشار إلیها الحقا  وتوسیمها لتصنیف المواد الكیمیائیة عالمیا المتحدة للخبراء المعنیة بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المنسق

).  وتعكس ١٤/١٢/٢٠١٢(جنیف،  السادسةم المتحدة" في دورتها مألالتابعة ل خبراءاللجنة باسم "في التقریر، توخیا لالیجاز، 
الجامع التابع لفریق خبراء  لفریق العملاالجتماعان الثاني عشر والثالث عشر التعدیالت أیضا االقتراحات التي وافق علیها 

رقم  على الطبعة المنقحةدخلت ویبات قد أُ أن المزید من التصوأشیر إلى  .)DGP/WG/13و DGP-WG/12( البضائع الخطرة
 ةالخطر الخبراء الفرعیة المعنیة بنقل البضائع  لجنة جانبمن  المتحدةالتنظیمیة النموذجیة الخاصة باألمم  الالئحةمن ) ١٨(

") في دورتها لألمم المتحدةالتابعة یجاز باسم "اللجنة الفرعیة التوخیا ل الحقا في التقریر إلیها (ویشار ةالمتحد ألممالتابعة ل
 ، عند االقتضاء.التعلیمات الفنیةاألمانة هذه التصویبات في  وستدرج. )٢٨/٦/٢٠١٣إلى  ٢٤من  ین (جنیف،الثالثة واألربع

 الالئحةإلى أضیف ي ذال ،نقاذ الكبیرةاإللعبوات الجدید التعریف  إضافة ینبغي وناقش االجتماع ما إذا كان ٢-١- ١- ٢
العبوات الكبیرة في النقل غیر مسموح ب قد كان. و أیضاً  التعلیمات الفنیةإلى  ،المتحدةالتنظیمیة النموذجیة الخاصة باألمم 

. وبدال من هاسمح بیُ  التعریفات للبنود التي التي یرتكز علیها فریق الخبراء تكمن في عدم إدراج الجوي، وكانت الفلسفة العامة 
 رأىالمصطلحات. ومع ذلك،  تلكلمثل  الخاصة باألمم المتحدةالتنظیمیة النموذجیة  الالئحةمرجعیة إلى إشارة  ُوضعتذلك 

ُطرح تساؤل عما ثم كمیا. أن تقاس "كبیرة" ، بحیث یمكن لدرجة كبیرةالنقاذ اإلضافة تعریف لعبوات إلهناك مبرر كثیرون أن ال
ورأى نقل الجوي أم ال. لفي االبنود ُیسمح ب ، بغض النظر عما إذا كانالمصطلحاتإذا كان ینبغي إدراج تعریفات لجمیع 

 العبارات أنالبعض اآلخر  ورأىلنقل الجوي" بعد التعریف. في اغیر مسموح عبارة " وضع ، معالقیام بذلكبعض أنه ینبغي ال
. التعلیمات الفنیة فيمكان آخر  مسموحا بها أم ال في إذا كانأن ُیحدد ما و  بحتة تعاریفها لیست ضروریة على أساس أن

ح بها بموجب إعفاء أو موافقة، وبالتالي هناك ما یبرر ایمكن السمبنود وأشیر أیضا إلى أن بعض المصطلحات قد تشیر إلى 
  .لها تعریفوضع 

 لمواد المشعةلالمستثناة الطرود طبق على نقل نالتي ت ٧و ٥ین أن بعض األحكام الواردة في الجزءأشیر إلى و  ٣-١- ١- ٢
تنطوي على التي تم تضمینها األحكام األخرى  بعضأن ، و ١الجزء  من أ)( ١-٥-١- ٦الفقرة  ج مع قائمة المراجع فيدرَ لم تُ 

لمواد المشعة لالطرود المستثناة  اشتراطاتأن بعض وأشیر إلى دخلت تنقیحات على قائمة المراجع وفقا لذلك. أُ وقد تناقضات. 
ت األجزاء أ) التي حدد(بسبب دیباجة الفقرة الفرعیة  ١الجزء  من أ)( ١-٥-١-٦الفقرة  شار إلیها فيیلم  ٤في الجزء ة ردواال

  فقط. ٧إلى  ٥من 
المتعلقة باالبالغ عن  ١من الجزء  ٦- ٦شتراطات الواردة في الفقرة أن اال الخبراء اقترح أحد أعضاء فریقو  ٤-١- ١- ٢

المطبقة على مستوى اإلشعاع أو التلوث واإلجراءات الواجب اتخاذها في مثل  التعلیمات الفنیةفي الواردة حدود لعدم االمتثال ل
فإن آخرون أنه في حالة شحنات المواد المشعة،  رأىو عبئا غیر قابل للتحقیق على المرسل إلیه.  قد شكلتهذه الحاالت 
 رح أنمناسبة. واقتُ أنها وبالتالي اطات لالشتر لالمتثال على درایة بما فیه الكفایة  هو امنظمة أو شخصسواء كان المرسل إلیه 
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الناشئ لألمم المتحدة مع االعتراف بالنص  التابعة اللجنة الفرعیة على المسألة عرضبضرورة لذلك، إذا رأى ، فریق الخبراءیقوم 
رقم  معاییر األمان سلسلة( لسالمةل المحددة شتراطاتاال، للمواد المشعة اآلمنلنقل ل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الئحةعن 

SSR-6(  ویشار) سلسلة رقمبالیجاز، التوخیا لالحقا في هذا التقریر، إلیها IAEA SSR-6 ،تخذ أي إجراء آخرلم یُ ). ومع ذلك 
 .أخرى شواغل ةنظرا لعدم إثار 

خطرة التي تحتوي على مواد  یحبمصاال ٢- ١- ٢
DGP/24-WP/43)(  

من  ٦-٢الفقرة  خطرة في موادلمصابیح التي تحتوي على تتناول اأحكام جدیدة  اقتراح إضافةأن أشیر إلى  ١-٢- ١- ٢
 (انظر المتحدة النموذجیة الخاصة باألممالتنظیمیة  الالئحةمع  ةمءوابغرض المضعت وُ ي توال التعلیمات الفنیةمن  ١الجزء 

. تباسلمما یسبب اإل التعلیمات الفنیةالواردة في خرى األحكام مع األتضارب یو  تناقضیأن یمكن ) DGP/24-WP/3ورقة العمل 
 ما هو موضح أدناه.ضارب كهذه التناقضات والتأن تزیل لذا اقترحت التعدیالت التي من شأنها 

 للتعلیمات الفنیة غیر خاضعة حمصابیالالذي یجعل  ١(أ) من الجزء  ٦-٢الفقرة  الجدید فيبند ال أن قیل  )أ 
نقل فإن باإلضافة إلى ذلك، و  .لنقل البريلبالنسبة نطبق على النقل الجوي وكانت أساسا مصدر قلق یال 
(ج)  ٦- ٢الفقرة  فيالمذكور  المعالجةع أو إعادة یجمتال مرفقمعیبة من التالفة و والعملة ستالممصابیح ال

 (أ) ٦-٢ ینالفقرتعدم اعتماد  . لذا اقترحالتعلیمات الفنیةتناسب مع فلسفة أنه یال یبدو  ١من الجزء 
 .)DGP/24-WP/3 ورقة العمل في(على النحو الوارد  ١(ج) من الجزء و

سقوط من ارتفاع ال یقل عن الاختبار إجراء  تفرض A69 الخاص بندال من(ب)  الفقرة الفرعیة لوحظ أن  )ب 
الخاصة باألمم النموذجیة التنظیمیة  الالئحة وال تنطوي. للمصابیح التي تحتوي على الزئبقنصف متر 

المحددة للمصابیح التي تحتوي على الزئبق، ولكن تم إدخال اختبار  االشتراطاتهذه على  المتحدة
لجمیع الطرود التي بالنسبة  ١من الجزء  ٦- ٢ة لجدیدافقرة الإدخال مع  ترم ١.٢ من ارتفاع السقوط

قیودا على محتوى الزئبق  A69 الخاص بندال من(ب)  الفقرة الفرعیةتحتوي على مصابیح. كما فرضت 
 رح حذف الفقرة الفرعیة. لذا اقتُ ١من الجزء  ٦- ٢ة الجدیدفقرة في الدرجت مثل تلك التي أُ مصباح الفي 

 .A69 الخاص بندالمن (ب) 

الوارد  نصالمع  تناقضتقد  A69 الخاص بندالمن  ج)( الفرعیةالفقرة في أن اإلشارات إلى "المواد"  لوحظ  )ج 
 فإن الخاص بندالعلى سبیل المثال، وفقا لهذا ف. امصباحالمعنیة المادة  نو كتندما ع التعلیمات الفنیةفي 

الفقرة ورد بملغ بینما  ١٠٠ال یزید عن  له حد النیونحتوي على غاز خامل مثل الذي یضاءة مصباح اإل
ال  ٢-٢ شعبةالواردة في ال الغازات التي تحتوي علىاإلضاءة مصابیح  أن ٢ الجزءمن  (ج) ٣- ٢- ٢

ر نفجاات قوة الدفع الناتجة عن أي ار یثتكون تأبحیث  أةعبشریطة أن تكون م للتعلیمات الفنیةتخضع 
 .(ج) و(أ)  تینالفرعیین مصابیح من أحكام الفقرتالاقترح استبعاد  . ولذلكالعبوة داخلمحصورة لمصباح ل

 بندال في ١الجزء من  ٦-٢الفقرة في المصابیح األحكام الخاصة بتشیر إلى  مالحظة إدراجاقترح   )د 
 . A69 الخاص

 يالوارد ف بندفإن ال، المتحدةالخاصة باألمم النموذجیة التنظیمیة  الالئحةمع  ةءماو محقیق الت لمن أج  )ه 
الواردة في  الغازات تحتوي على التي اإلضاءةمصابیح ال ُیخضع  الذي ٢ من الجزء (د) ٣-٢-٢الفقرة 

 .١ (ب) في الجزء ٦- ٢ جدیدةتم وضعه في فقرة  للتعلیمات الفنیة ٢-٢ شعبةال

 .بكاملها التعلیمات الفنیة"المصابیح" في  بعبارة" اإلضاءة اإلشارات إلى "مصابیحستعاض عن سی  )و 

 تم االتفاق على التعدیالت.قد و 
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 (DGP/24-WP/67)سیطرة على الكتل الجلیدیة المتراكمة ال ٣- ١- ٢

السماح من أجل  ١ الجزء من ١-٥- ١- ١الفقرة  فيالواردة على االستثناءات العامة  تعدیلإدخال رح اقتُ  ١-٣- ١- ٢
الكتل الختراق ستخدم كانت ت المتفجراتُذكر أن و . المتراكمةیة الجلیدالبضائع الخطرة في إطار السیطرة على الكتل  طاسقبإ

أن المتفجرات كانت تستخدم أیضا وأشیر إلى المجاورة. منع خطر الفیضانات الشدیدة في المناطق من أجل  یة المتراكمةالجلید
 .التعلیمات الفنیةمن  ٢٠١٤- ٢٠١٣طبعة الفي ُخصص لها بند  التيو  اتاالنهیار على من أجل السیطرة 

فقط تنطبق االستثناءات العامة ت كانما إذا فیفقد تناول قدر كبیر من النقاش ، حظي بالتأیید االقتراح رغم أنو  ٢-٣- ١- ٢
یجب أن هناك حاالت و . إلقائها نمكالى البضائع الخطرة إ نقل في أثناءتنطبق أیضا  أنهاالبضائع الخطرة أو إلقاء  في حین

 تم االتفاق على أنهو الرحلة. خالل نفس ها بالفعل لقاؤ إقد ال یتم ، و اوجهته نحوالبضائع الخطرة لمسافات طویلة  تُنقل فیها هذه
. ومع للتعلیمات الفنیةنقل البضائع وفقا تُ أن أثناء النقل إلى الوجهة ویجب في في مثل هذه الحاالت أال ینطبق االستثناء  یجب

المسألة هذا األمر، واضعا في االعتبار أن هذه  ةعالجبها م إلى اتفاق بشأن الكیفیة التي ینبغيلم یتوصل فریق الخبراء ذلك، 
 .تم االتفاق على أنه سیتم النظر فیها خالل السنتین المقبلتینو تلك المقدمة في االقتراح، عن منفصلة 

- ١ الفقرة إلى قائمة االستثناءات في" ياألرض االنهیالصالح "إ عبارة إضافةب، رهنا تم االتفاق على التعدیلو  ٣-٣- ١- ٢
 .١(ج) من الجزء  ١- ٥- ١

 (DGP/24-WP/78) "الخطرة بضائعالعلى  تعریف "برنامج التدریب ٤- ١- ٢

 ١٨ستخدم في الملحق ممصطلح الأن وأشیر إلى لنظر فیما یشكل برنامج التدریب. ااالجتماع ُطلب من  ١-٤- ١- ٢
. ه المسألةكان ینبغي إدخال تعریف لتوضیح هذلنظر فیما إذا ُطلب من فریق الخبراء ا. و هولكن لم یتم تعریف التعلیمات الفنیةو 

أن تضطلع به كل فئة من  الذي ینبغيالتدریب مثل التدریب بشمل كل ما له عالقة یفعلي أو أنه ال تدریبالمجرد  وهل هو
وعملیة تحدید  ،فهمأخفقوا في اللتحقق من الفهم، وٕادارة الموظفین الذین اللموظفین، واختبار  التنویریةالبرامج فئات الموظفین، و 

 مواعید التدریب األولي والمتكرر؟

رأى ، وضح ما هو مطلوب من الدولی أنشأن تعریف من هذا القبیل من أن عضاء األبعض وبینما رأى  ٢-٤- ١- ٢
سابقا ألوانه على أساس سیكون تعریف  أي هناك تخوف أیضا من أنوكان . مسهب التفاصیلكان آخرون أن التعریف المقترح 

  كتمل بعد.یلم  التدریب الموجه لتطویر الكفاءةأن العمل على 

 .أي تعریفه ال توجد حاجة إلى أن الخبراء رأى فریقو  ٣-٤- ١- ٢

  
  
  
 

 البضائع الخطرة: تصنیف التعلیمات الفنیةمن  ٢التعدیالت على الجزء  ٢- ٢

مع بغرض مواءمتها  التعلیمات الفنیةالتعدیالت على  مشروعات ١- ٢- ٢
 (DGP/24-WP/12, Revised) ٢الجزء  –توصیات األمم المتحدة 

لجنة الصادرة عن عكس القرارات كي ت التعلیمات الفنیةمن  ٢استعرض االجتماع التعدیالت على الجزء  ١-١- ٢- ٢
التعدیالت أیضا المقترحات التي كان تعكس ).  و ٢٠١٠دیسمبر  ١٠جنیف، الخبراء التابعة لألمم المتحدة في دورتها الخامسة (
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 DGP-WG/12( الجامع التابع لفریق خبراء البضائع الخطرة لفریق العملاالجتماعان الثاني عشر والثالث عشر قد وافق علیها 

 .)DGP/WG/13و

 " فيیةأو الحیوان البشریة" عیناتالى إل تشار أقد ألمم المتحدة الخاصة باالنموذجیة التنظیمیة  الالئحةأن  لوحظ ٢-١- ٢- ٢
 التعلیمات الفنیة)، في حین أن ٢ من الجزء ٨-٣-٢- ٣- ٦الفقرة  إلى هام(المعاد ترقی ٢ من الجزء ٦-٣-٢-٣- ٦الفقرة 

، تقرر ةالنموذجی الالئحةالمواءمة مع  بغرض التعلیمات الفنیةعلى  تعدیلاقتراح إدخال رغم و ". ىعینات "المرضى إل تشار أ
لألمم المتحدة وفقا لذلك. وقد استخدم مصطلح التابعة اللجنة الفرعیة  إبالغینبغي أنه " و ىعینات "المرضب ینبغي االحتفاظه أن

ى إلتعریف ویشیر ال. ٢ من الجزء ٤- ١- ٣-٦الفقرة  وتم تعریفها في التعلیمات الفنیة"عینات المرضى" في أجزاء أخرى من 
 .غیر الزمةالنموذجیة التنظیمیة  الالئحةمن  ٨- ٣- ٢- ٣-٦-٢الفقرة  والحیوان، مما یجعل الصیاغة فيبشر ال

االنشطاریة غیر المعبأة. المواد  إلىجدیدة الشارات ید من اإلعدال النموذجیةالتنظیمیة  الالئحةإلى  قد أضیفو  ٣-١- ٢- ٢
 لنقل الجوي.في االمواد المشعة غیر المعبأة ب سمحیُ  اله هذه اإلشارات على أساس أن یجب حذف هتم االتفاق على أنو 

التي تشیر إلى المواد المشعة أقل من  ٢) من الجزء ١(أ) ( ٦- ٣-٣-٢-٧الفقرة  بینفجوة تحدید تم وقد  ٤-١- ٢- ٢
إزالة هذه ومن أجل غرام.  ٢٠٠التي تشیر إلى المواد المشعة أكثر من  ٢من الجزء  )٢(أ) ( ٦-٣-٣- ٢- الفقرة غرام و  ٢٠٠

 .٢) من الجزء ٢(أ) ( ٦-٣-٣-٢-الفقرة غرام أو أكثر" في  ٢٠٠" بعبارةغرام"  ٢٠٠"أكثر من  استعیض عن عبارةالفجوة، 

رقم ( اةمستثن عبوةمشعة، ة ماد، الیورانیومة المتعلقة بسادس فلورید جدیدالضافة اإلدرج إشارة إلى بأن ترح اقتُ و  ٥-١- ٢- ٢
على أساس على ذلك  قاتفتم االی لمو على أنها قابلة للتآكل. ت فنِّ صُ حیث أنها  ٢الجزء  من ٨الفقرة  ) في٣٥٠٧مم المتحدة األ

 ألمم المتحدة.الخاصة با ةالنموذجیالتنظیمیة  الالئحةأنه لن یكون متسقا مع 

 (DGP/24-WP/6)  الطبیة األجهزة أو المعداتب الشروط الخاصة ٢- ٢- ٢

االجتماع الثالث والعشرین لفریق خبراء  هدف معالجة الشواغل التي أثیرت فيب تعدیلعلى االجتماع  رحاقتُ  ١-٢- ٢- ٢
النموذجیة التنظیمیة  الالئحةدخلت على األحكام التي أُ  إزاء) DGP/23 اجتماع من تقریر ٥- ٣-٢ (انظر الفقرةالبضائع الخطرة 

 .تحتوي علیها أو مواد معدیةبیحتمل أن تكون ملوثة التي األجهزة والمعدات الطبیة بالمتعلقة 

 ١,٢اختبار السقوط من على ارتفاع  التغلیف تحملیبأن  مم المتحدةاألاشتراط ب مرتبطاً  الشواغل أحدكان و  ٢-٢- ٢- ٢
التعلیمات من  ٢الجزء من  ١-٧-٣- ٢- ٣- ٦الفقرة ال (م مكلفة أالكبیرة و/أو اللمعدات لبالنسبة متر وما إذا كان هذا ممكنا 

ط و سقة في أن یقوم الشاحنون باختبار النیكن لها ت ملألمم المتحدة لالتابعة أن اللجنة الفرعیة إلى مقدم االقتراح وأشار ). الفنیة
لك رغم ذشرط ال ه یمكن أن ُیفرض، ولكنها أقرت بأنشتراطدوالر إلثبات االمتثال لهذا اال يقیم تتجاوز ملیونبلمعدات الطبیة ل

أكثر اشتراطات إضافة مقدم االقتراح دون تغییر نص األمم المتحدة، اقترح المسألة لمعالجة هذه و . من جانب الجهات التنظیمیة
على  ةقادر  اأنه تعتبر الجدیدةشتراطات هذه االلبي التعبئة تأن شارة إلى اإلأن و  التعلیمات الفنیةفي  التعبئةفي مجال  صرامة
أن الشواغل إزاء تتناول أیضا  أن ضافیةاإلالتعبئة ومن شأن اشتراطات متر.  ١,٢ السقوط من على ارتفاعقدرة اشتراط تلبیة 
 ف.ثقب الغالبإمكانها المعدات الطبیة التي یمنع  ملمم المتحدة األنص 

هو ألمم المتحدة الخاصة باالنموذجیة التنظیمیة  الالئحةقرار إضافة أحكام الهدف من أن ب الخبراء ر فریقكِّ وذُ  ٣-٢- ٢- ٢
نظرا ها، صعب تطهیر یالتي و تحتوي علیها أو یحتمل أن  المواد المعدیة على كبیرة من المعدات التي تحتويالقطع النقل إتاحة 

 غلبفي أ تكونالتي و ، فعلیا لمعدات الكبیرةاط اسقإطلب قصد ه لم یكن یُ على أن. وكان هناك اتفاق عام لحجم المعدات
یر لم و ولن یكون هناك أي تسرب.  في الداخل البضائع الخطرةتبقى سها طو سقفي حال ضمان أنه ولكن  ،للغایةمكلفة األحیان 

إضافیة.  اشتراطاتتلبیة شریطة  السقوطقدرة مالخاص ب طار تشاالاستثناء من ه من المناسب اتاحة ، مع ذلك، أنفریق الخبراء
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ُوضع البند التي كبر على المعدات األصغیرة من المعدات ولیس ال قطعالاألحكام على تطبق  أنقلق من  أیضاوكان هناك 
 .بشأنها

مع الحفاظ على  السقوطقدرة ماستثناء المقترح األصلي من شرط لغى أوتم االتفاق على التعدیل المنقح الذي  ٤-٢- ٢- ٢
الحفاظ على األجهزة  بإمكانهكون ما من شأنه أن ی صفتكثر صرامة وٕاضافة مالحظة جدیدة األالتعبئة  اشتراطاتبعض من 

 متر. ١,٢من ارتفاع سقوطها  والمعدات الطبیة عند

ضى ر الم المأخوذة من عیناتلمواد التبرید ل ٣- ٢- ٢
(DGP/24-WP/24) 

  عشر لفریق العمل التابع لفریق الخبراء المعني بالبضائع الخطرة االجتماع الثالث  دم اقتراح فيقُ  ١-٣- ٢- ٢
)DGP-WG/13 (انظر الفقرةیالجاف في البرید عندما جلید التاحة نقل ال) من تقریر  ١٤-٢- ٣ ستخدم كمبرد لعینات المرضى

DGP-WG/13 )DGP/24-WP/3 .(( ٦٥٠ للبندمعبأة وفقا (ب) ال لفئةفي ا للمواد المعدیة المخصصةذلك أتیح  أنوأشیر إلى 
إلى تبرید كان شائعا جدا.  حتاجتي تال المعفاة أن نقل بعض المواد المصنفة كعینات المرضىبأفید و . من تعلیمات التغلیف

، مثل البالزما، مواد أخرى هناك قابلة إلعادة االستخدام ولكنیة الهالمال یةكمادات الثلجالباستخدام  المواد یمكن نقل بعضو 
- ٣- ٦الفقرة  الجدیدة فيشتراطات نب االاإلى ج ١الجزء  (أ) من ٢-٣- ٢الفقرة  تعدیل علىواقُترح الجاف. جلید التحتاج إلى 

ارتئي أن هناك حاجة إلى أخذ تأیید، قد حظي بال لقصد من هذا االقتراحا رغم أنو . ةالثالثیعبئة للت ٢الجزء  من ٦- ٣- ٢
بین فریق الخبراء المعني بالبضائع الخطرة المشترك  االجتماع المسألة في تناقش تقرر أنو االعتبار. في االحتیاجات اإلضافیة 

 ).٢٩/٦/٢٠١٣لمقرر عقده في برن، سویسرا في االتحاد البریدي العالمي الذي كان من او 

 اشتراطاتأضاف ذي الني بالبضائع الخطرة و لالجتماع الرابع والعشرین لفریق الخبراء المعجدید دم اقتراح وقُ  ٢-٣- ٢- ٢
الجاف ا بشأن الجلید االقتراح أحكام ولم یتضمناد التبرید. و بم ىلتعبئة عینات المرض ٢الجزء  من ٦-٣- ٢- ٣-٦الفقرة  إلى

 عالمي.االتحاد البریدي البین فریق الخبراء و  في االجتماع المشترك نظرا لعدم إحراز تقدم یذكر في هذا الصددفي البرید، 

التي استبعدت عینات (أ)  ٢-٣- ٢الفقرة  ضاف إلىالملنص الجدید مشكلة في افریق الخبراء وال یرى  ٣-٣- ٢- ٢
ر فسَّ أن النص كما هو مكتوب یمكن أن یُ من قلق، مع ذلك، البمواد التبرید من النقل في البرید. وأعرب عن المعبأة المرضى 

 .ه المسألةمعالجة هذلمنقح ح اقتر ا. وتم االتفاق على انظمیس مالجاف لجلید على أنه یعني أن ال

تحدید قیود الكمیة الصافیة التي تنطبق على  ٤- ٢- ٢
السوائل القابلة لالشتعال المصّنفة في 

 (DGP/24-WP/32)  ٣ مجموعة التعبئة

سائل اللشاحن یمكن أن یصّنف بها ا المعاییر التي التعلیمات الفنیةمن  ٢جزء المن  ٢- ٢- ٣تحدد الفقرة  ١-٤- ٢- ٢
. وشملت المعاییر ٢ معاییر مجموعة التعبئةالسائل نقطة ومیض  استوفتحتى لو  ٣ مجموعة التعبئةفي قابل لالشتعال ال

رح اقتُ و . طائرات الشحنكاب و لر المحددة لكل عبوة بالنسبة للالشتعال كمیات الصافیة القصوى من السوائل القابلة المختلف 
 ّنفتصُ على وثیقة نقل البضائع الخطرة أن المواد قد یكتب الشاحن أن  منقتضي ی ٢ الجزء من ٢- ٢-٣الفقرة  ل نص فيإدخا
تحقق من أن لوفر آلیة للمشغلین لذلك أن ی . ومن شأن٢من الجزء  ٢-٢-٣الفقرة  أحكام تطبق عندما ٣ التعبئةمجموعة  في

 .المحددة الكمیةفي حدود كل عبوة هي الكمیة الصافیة في 

هذه البضائع الخطرة في نفس  عبأتتحت النص الجدید لإلشارة إلى أنه عندما  مالحظة أیضا إدراج واقترح ٢-٤- ٢- ٢
 ، حسب االقتضاء.١٠٠أو  ٣٠ستكون ة بحتسلم" اك" لقیمة ستخدمالمسم االقفإن  ،البضائع الخطرة األخرىة مع العبوة الخارجی

الذي یقتضي من للنص قلیل كان هناك دعم "، ك"لمالحظة المتعلقة بقیمة ل التأیید نوع منوٕان كان هناك  ٣-٤- ٢- ٢
- ٢- ٣الفقرة  أحكام تطبق عندما ٣ مجموعة التعبئة في ُصّنفتوثیقة نقل البضائع الخطرة أن المواد قد على  یكتبالشاحن أن 
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لم و نص إلى وثیقة النقل. الفي إضافة رى قیمة تال  فإن األغلبیةمن مسؤولیة الشاحن،  ادو صنیف الموبما أن ت. ٢من الجزء  ٢
 اق على التعدیل.یتم االتف

  B(M)نوع الأو  B(U)وع نالة من فارغالطرود نقل ال ٥- ٢- ٢
(DGP/24-WP/61) 

، تم االتفاق على إضافة مالحظة االجتماع الثالث عشر لفریق العمل التابع لفریق خبراء البضائع الخطرة في ١-٥- ٢- ٢
في تذییل التقریر بشأن  ٢ من الجزء ٧-٥-١- ١- ٤-٢-٧ها ترقیمالمعاد ( ٢الجزء  من ٥- ١-١-٤-٢- ٧الفقرة  جدیدة تحت

 هلتصنیف سیفرت/ساعة المسموح به يلم ٥ تجاوزیقد من المواد المشعة فارغ  طرد ح أنتوضیلهذا البند من جدول األعمال) 
منخفضة النشاط النوعي  ةصنیفه إما كمادكن بالتالي تمیع، وسیصنفي مواد التفد نستبسبب وجود الیورانیوم المى مستثنطرد ك
)LSA-I (من النوع طردوٕاما ك B(U)  أو النوعB(M). 

طرد ك هلتصنیف سیفرت/ساعة المسموح به يلم ٥ أیضا تجاوزیفارغ من المواد المشعة قد  طردأن وأشیر إلى  ٢-٥- ٢- ٢
 المالحظةإلى  هذا االحتمالة ضافإینبغي  هرح أن. واقتُ الطردمن  التلوث أو التنشیط في الجزء الداخليفضالة  بسببى مستثن

 لوضوح.توخیا ل المالحظةهذه ى لعاقترحت تعدیالت تحریریة كما . تعدیلإدخال واقترح 

االجتماع الثالث عشر لفریق العمل التابع لفریق  في التعدیل على أساس أن التعدیل المقترح أصالیتم تأیید ولم  ٣-٥- ٢- ٢
 ورقة العمل ، ولكن التعدیالت اإلضافیة المقترحة فيیسیرهاوت ضیح الممارسات الحالیةكان یهدف إلى تو  خبراء البضائع الخطرة

DGP/24-WP/61  الوكالة الدولیة للطاقة الذریةأحكام غّیرت. 

: التعلیمات الفنیةمن  ٣التعدیالت على الجزء  ٣- ٢
األحكام الخاصة والكمیات و  قائمة البضائع الخطرة

 والمستثناةالمحدودة 

بغرض  التعلیمات الفنیةالتعدیالت على  مشروعات ١- ٣- ٢
 ٣الجزء  —مواءمتها مع توصیات األمم المتحدة 

(DGP/24-WP/13, Revised) 

لجنة الصادرة عن رات اقر كي یعكس ال التعلیمات الفنیةمن  ٣استعرض االجتماع التعدیالت على الجزء  ١-١- ٣- ٢
كان قد التعدیالت أیضا المقترحات التي  وتعكس . )١٤/١٢/٢٠١٢(جنیف،  السادسةالخبراء التابعة لألمم المتحدة في دورتها 

 DGP-WG/12( الجامع التابع لفریق خبراء البضائع الخطرة لفریق العملوافق علیها االجتماعان الثاني عشر والثالث عشر 

 .)DGP/WG/13و

 :١- ٣لجدول على ال التنقیحات التالیة دخستُ  ٢-١- ٣- ٢

الرسمي سم البشكل غیر صحیح كجزء من ات أدرج )electrically initiated(كهربائیا" تشّغل "عبارة   )أ 
 ؛لكذ تصحیحسیتم و  – ٣٢٦٨رقم األمم المتحدة في حالة لنقل المستخدم في ا

 تبعا لذلك؛ ٥النص في العمود یحذف ، ٣٥٠٧ألمم المتحدة رقم اطلب تسمیة المواد المشعة لتبما أنه لم   )ب 

على طائرات  ةر و حظم تي كانتال الممتزةلجمیع الغازات بالنسبة  ٧" إلى العمود A2" عالمة تخصص  )ج 
 الشحن.
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 التي تحتوي على الغازاتات اإلشعاع شفاك ٢- ٣- ٢

 (DGP/24-WP/5)  ٢-٢ شعبةالواردة في ال

 كاشفات دراج متطلباتإلالثالثة واألربعین  لألمم المتحدة في دورتها التابعة قرار اللجنة الفرعیةببلغ االجتماع أُ  ١-٢- ٣- ٢
وُأشیر إلى من الالئحة التنظیمیة النموذجیة.  ١٩الطبعة المنقحة في  ٢-٢ شعبةالمحتویة على الغازات الواردة في ال اإلشعاع

 رقم تحتوي على التي  اتشفاكتناول الطریقة  بنفس اتشفاالكهذه  تناولوافقت على قد لألمم المتحدة التابعة أن اللجنة الفرعیة 
 ).A190الخاص  بندال فلورید البورون (انظرالث ث – ١٠٠٨األمم المتحدة 

في إدماج هذه المتطلبات في طبعة فریق خبراء البضائع الخطرة نظر سیلتعدیل، لفي إطار الدورة العادیة و  ٢-٢- ٣- ٢
وذلك لتجنب الحاجة  ٢٠١٦-٢٠١٥في طبعة عتمد تُ  أنذلك بدال من  رحاقتُ ومع ذلك، . التعلیمات الفنیةمن  ٢٠١٨-٢٠١٧

تحتوي  التي اإلشعاعات شفامتطلبات كر االجتماع بأن كِّ إلى نقل هذه األجهزة في إطار الموافقات من السلطات الوطنیة. وذُ 
أنه یمكن قیل و لألمم المتحدة. التابعة قبل أن تنظر فیها اللجنة الفرعیة  التعلیمات الفنیةتم تضمینها في قد على فلورید البورون 

خاص جدید  بندفي  المتطلباتدرجت أُ و . ٢-٢ شعبةالغازات الواردة في العلى  تحتويالتي اإلشعاع ات شفانهج مماثل لكاتخاذ 
الهلیوم،  - ١٠٤٦و ؛ثاني أكسید الكربون - ١٠١٣و ؛طو ضغ، مونكر اآل –١٠٠٦ رقام األمم المتحدةسند ألماللألمم المتحدة 

 الغاز –١٩٥٦و ؛النیتروجین، مضغوط - ١٠٦٦و ؛نیون، مضغوطال - ١٠٦٥و ؛مضغوطالكربتون ال -١٠٥٦و ؛مضغوط
 .نونیز ال -٢٠٣٦و ؛*.n.o.s، مضغوطال

في  إلضافة الشروطمبررا في فریق الخبراء لم یر هناك أي اعتراض على التعدیل المقترح، فإن لم یكن وٕان  ٣-٢- ٣- ٢
فیما  بأن النهج ذاته قد اتخذواعُترف ألمم المتحدة. الخاصة با النموذجیة التنظیمیة في الالئحةأن ُتدرج قبل  التعلیمات الفنیة
 ، ولكنالتعلیمات الفنیةمن  ٢٠١٤-٢٠١٣فلورید البورون في طبعة ثالث تحتوي على  التي اإلشعاعات شفایتعلق بإدراج ك

اإلشعاع التي تحتوي ات شفاالسالمة لتبریر إدراج كة تتصل بم أي حالیقدونظرا لعدم تالسالمة. اُتخذ ذلك القرار على أساس 
 ق على التعدیل.یتم االتفالم و االقتراح. ؤید یلفریق الخبراء أن یمكن فال ، ٢- ٢ شعبةالغازات الواردة في العلى 

القیود المفروضة على الكمیة التحقق من  ٣- ٣- ٢
 A5و A4ین الخاصین بندالمطبقة بموجب ال
(DGP/24-WP/27) 

إلشارة االشاحنین یقتضي من  A5و A4ین خاصال ینبندالمقابل الجتماع اقتراح إلضافة نص ُعرض على ا ١-٣- ٣- ٢
على وثیقة نقل  ذلك نأن یبیّ و  طبقنت A5و A4 ینبندالالموضحة في القیود إذا كانت ح على وثیقة نقل البضائع الخطرة و ضو ب

 ١ التعبئة مجموعةفي  ضبابالة استنشاق یّ سمّ  التي تسبب بنقل السوائلان الخاص انبندالان هذیسمح و البضائع الخطرة. 
، شریطة نةمعیّ  حدود كمیة صافیة فيعلى طائرات الشحن  ١التعبئة مجموعة في ة استنشاق یّ سمّ  التي تسببوالمواد الصلبة 

لتحقق لوفر آلیة للمشغلین أن یضافي اإلنص ومن شأن ال. )١لمجموعة التغلیف رقم ( تعلیمات التغلیفلمعبأة وفقا  تكونأن 
 .كثر تقییدااألفي حدود الكمیة الصافیة لكل طرد الكمیة الصافیة  تكون من أن

 .تم االتفاق على التعدیلو  ٢-٣- ٣- ٢

 A131  (DGP/24-WP/28 Revised) الخاص بندال ٤- ٣- ٢

كمیات صغیرة من تاحة ال أكسید اإلیثیلین، ١٠٤٠ األمم المتحدةرقم  مقابل A131خاص ال بندال تخصیصتم  ١-٤- ٣- ٢
األمم رقم لبضائع الخطرة بكمیات مستثناة، رغم أن اوفقا ألحكام  شحنتستخدم في أجهزة التعقیم التي سلتأكسید اإلیثیلین 

. وتم على حد سواء شحنال اتالركاب وطائر  طائراتعلى ممنوع  ٣-٢ شعبةالغازات الواردة في ال باعتباره ١٠٤٠ المتحدة
)" ١- ٣الخطرة (الجدول بضائع من قائمة ال ٩في العمود  "E0"اإلشارة االتفاق على مقترح لتعدیل عبارة "بغض النظر عن 



DGP/24-WP/81 

من جدول األعمال ٢تقریر عن البند    2-8 

)“irrespective of the indication of “E0” in column 9 of the Dangerous Goods List (Table 3-1)” (حذف وذلك ل
كان  حیث، ١٠٤٠ ألمم المتحدةبالنسبة لرقم ا ٩لم تظهر في العمود  "E0على أساس أن " ٩" في العمود E0إلى "شارة اإل

 .افارغ ٩العمود 

 .A75 الخاص بندالنطبق أیضا على یأن  من شأنه تحریريبتعدیل ، رهنا االتفاق على التعدیلتم و  ٢-٤- ٣- ٢

أرقام األمم المتحدة غیر المدرجة في قائمة  ٥- ٣- ٢
 (DGP/24-WP/45, Revised)  البضائع الخطرة

رقم األمم من أنها تحظى برغم بال يتال ١- ٣الجدول إلى  عدد من البنودلنظر في إضافة ااالجتماع ُطلب من  ١-٥- ٣- ٢
عدم  أنوأشیر إلى . التعلیمات الفنیةحالیا في ترد مم المتحدة ال الخاصة باألیة نموذجال التنظیمیة ةالئحالالمتحدة ومدرجة في 

. ومع ذلك، على االطالق جوطریق الببنود لنقل ال كون هناك حاجةتأنه لن بلى االعتقاد ستند إی التعلیمات الفنیةفي  وجودها
إضافة رح ، اقتُ نشوء الغموضاحتمال وبهدف إلغاء . بنودبعض هذه الالجوي ل نقلال عناستفسارات قد وردت في بعض الدول ف

 التي تعتبرها، أما البنود األخرى ،بعض البنود عن طریق الجو ه ینبغي حظر نقلبأنواعُترف . التعلیمات الفنیةإلى بنود الهذه 
 ق علیها:اتفتم االنقلها عن طریق الجو. واقترحت التعدیالت التالیة و عند یرة خطد عتُ ، قد ال وسائط النقل األخرى بضائع خطرة

 مجموعتي ، في٢-٤من الشعبة  ةالمواد غیر المستقر  هي التعلیمات الفنیةغیر المدرجة في  دبنو معظم ال  )أ 
الركاب وطائرات  طائرات علىحظرها و  ١- ٣رح إضافة هذه المواد إلى الجدول اقتُ و ؛ ٣و ٢التعبئة 

بتراخیص لى طائرات الشحن ا عنقلهة احتال A2الخاص  بندتعیین المع حد سواء ولكن على  شحنال
 ة؛المعنیالدول تصدرها مسبقة 

كون تعندما ال  ةخطیر  تلیس) الحشائشأو  القشأو  التبن( ١٣٢٧ األمم المتحدةرقم  مواد أنأشیر إلى   )ب 
من  ٢٨١خاص ال بندالیستند إلى خاص جدید لهذا الغرض،  بنداقُترح بالزیت و  ةأو ملوث ةرطبأو  ةمبلل

 ، لهذه المواد؛ألمم المتحدةالخاصة باالنموذجیة التنظیمیة الالئحة 

ضة قراو السمكجریش ( ٢٢١٦ األمم المتحدة رقم ) إلىSP300ا خاصا (بند المتحدةتخصص األمم   )ج 
إذا كانت درجة المواد حظر نقل یي ذ) العلف قشریات الكریل( ٣٤٩٧ مم المتحدةاألرقم ) و السمك

 ١- ٣ة هذه المواد إلى الجدول رح إضافقتُ انة. ولذلك تجاوز مستویات معیّ تالحرارة في وقت التحمیل 
 الخاص بندالتعیین مع ولكن طائرات الشحن على حد سواء، النقل على طائرات الركاب و ة ر و حظواد مكم

A2 ةالمعنیالدول تصدرها مسبقة  بتراخیصعلى طائرات الشحن ا نقلهة احتال. 

كان حیث أي ظرف  في) من النقل البضائع المبخرة نقل اتوحد( ٣٣٥٩ ألمم المتحدةحظر رقم ااقترح   )د 
 النقل؛ خالل أن تنبعثهذه الوحدات على كمیات صغیرة من الغازات السامة التي یمكن یمكن أن تحتوي 

، فقط نظم للنقل البحريم) يبطاریات، هیدرید النیكل المعدن( ٣٤٩٦ ألمم المتحدةرقم ابأن مع التسلیم   )ه 
هذا و خاص جدید.  بندهذه البطاریات عن طریق الجو في فیها الظروف التي یمكن أن تنقل  إدراجرح اقتُ 

 بندالوال یمكن تطبیق . A123الخاص  بندالمعّینة في ال بعض البطاریاتُتعاَمل بها یتفق مع الطریقة التي 
بطاریات غیر المدرجة الطبق على یُ الخاص  بندألن هذا ال ٣٤٩٦ مم المتحدةرقم األ على A123 الخاص

 .التعلیمات الفنیةفي 

طبعة الفي أدرج الذي  عبوة متروكة، فارغة، غیر منّظفة – ٣٥٠٩ لرقم األمم المتحدة جدیدالمدخل ال  )و 
أضیف على أنه محظور النقل ألمم المتحدة الخاصة با ةالنموذجیالتنظیمیة الئحة من ال ١٨منقحة ال

 (انظر الفقرة A227له  جدیدخاص  بندعلى حد سواء وتم تعیین  طائرات الشحنو  الركابطائرات  على
 .من جدول األعمال) ٣تقریر عن البند المن  ٢- ١- ٣
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 A123 (DGP/24-WP/48) الخاص بندال ٦- ٣- ٢

البند  رقملیظهر و  )”not restricted“(لتغییر الشرط الحالي لعبارة "ال یقتصر"  A123الخاص  بندالرح تعدیل اقتُ  ١-٦- ٣- ٢
 بنداللوحظ أن و فولت.  ٩ الفلطیة جاوزتالبطاریات حیث تعلى  سوىنطبق یالشحن الجوي، بحیث ال وثیقة على  خاصال

ألجهزة مثل المشاعل ا مستهلكي" التي كانت متاحة على نطاق واسع لةعلى "بطاریات التخزین الكهربائی یطبقالخاص 
لم تشكل سوى  قیل أن العدید من هذه البطاریاتو . وأجهزة الكشف عن الدخان اإللكترونیة الكهربائیة ولعب األطفال واأللعاب

المتبقیة شتراطات ستبقى االو . ةغیر مبرر  المطلوبة وثائقبالتالي فإن الالنقل و  أثناءفي أو لم تفعل البتة مخاطر القلیل من ال
 مقصود.الاألجهزة من التنشیط غیر وقایة و قصر الدارة الكهربائیة لبطاریات من وقایة ال

 .ورقةالتم سحب و القبول. عملیة القلیل من الدعم على أساس أنه سیزید من تعقید ولم یحظ الدعم سوى ب ٢-٦- ٣- ٢

ستخدام المستثناة الكمیات الالخاصة بحكام األ اتطار تشا ٧- ٣- ٢
 (DGP/24-WP/57) التبطینومواد  المواد الماصة

، الخاصة بمواد التبطین والمواد الماصة ٣الجزء (ب) من  ١- ٢- ٥االشتراطات الواردة في الفقرة أفید أن  ١-٧- ٣- ٢
مرهقة لبعض  ت عملیةمستثناة كانال اتكمیالوسیطة وفقا ألحكام  عبوةتوضع في التي للبضائع الخطرة السائلة، بالنسبة 

(ب) من  ١-٢- ٥الفقرة  على رح تعدیلاقتُ و تخزین. وسیلة طة كیوسالعبوة البون في استخدام المستخدمین النهائیین الذین یرغ
أي تضمن عدم خروج ولكن من شأنها أن وسیطة  عبوةلمواد في وضع اط ار تشاخیارات بدیلة لم تتضمن والذي قدم  ٣الجزء 

 كسر أو تسرب.ة في حال العبوةائل من سو 

حاجة  ثمةكانت معقدة وأن ته االقتراح، رأى بعض األعضاء أن صیغلفحوى  أنه كان هناك تأییدوبالرغم من  ٢-٧- ٣- ٢
على  تعدیل رحد اقتُ أنه قفي الالئحة التنظیمیة النموذجیة و االشتراطات واردة أن وأشیر إلى لكثیر من التغییرات التحریریة. إلى ا

عاد معالجة توسعتمد االقتراح في ذلك الوقت. لم یُ ولكن الثالثة واألربعین  لألمم المتحدة في دورتهاالتابعة اللجنة الفرعیة 
االجتماع الرابع والعشرین لفریق  التعدیل فيولم یتیسر التوصل إلى اتفاق بشأن موضوع في الدورة القادمة للجنة الفرعیة. ال

یم التعدیل المنقح إلى االقتراح لتوضیح األحكام بحیث یمكن تقدمقدم  األطراف المعنیة معستعمل ، ولكن خبراء البضائع الخطرة
 لألمم المتحدة. التابعة اللجنة الفرعیة

 Azodicarbonamideمادة  — ٣٢٤٢رقم األمم المتحدة  ٨- ٣- ٢
(DGP/24-WP/37) 

االجتماع الثالث  في Azodicarbonamide مادة ،٣٢٤٢ ألمم المتحدةبالنسبة لرقم ا ١- ٣رح تعدیل الجدول قتُ ا ١-٨- ٣- ٢
ورقة ( DGP-WG/13من تقریر  ١٨-٢-٣ (انظر الفقرة )DGP-WG/13( التابع لفریق خبراء البضائع الخطرة عشر لفریق العمل

ألمم الخاصة با ةالنموذجیالتنظیمیة الئحة مع الغرض المواءمة بتعدیل إلى هناك حاجة  ُذكر أنو ). )DGP/24-WP/3العمل 
عن طریق  Azodicarbonamideتاحة نقل مادة الالدولیة لمنظمة البحریة ل المدونة البحریة الدولیة للبضائع الخطرةالمتحدة و 
. وطلب بعض األعضاء مزیدا من الوقت للنظر في ٣٢٤٢ األمم المتحدة رقم على طبقنی جدید بندرح أیضا الجو. واقتُ 
التنظیمیة ئحة لالالموائمة مع امزید من الإلى  ةحاجب الجدید التغلیفبند  یكون ن أنالقلق مبعض لوجود  نظرا االقتراح، 
 .ةالنموذجی

وأشارت المعلومات المواد غیر المستقرة.  رافجانمن فریق خبراء بشأن مخاطر  المشورة لبتمنذ ذلك الوقت طُ و  ٢-٨- ٣- ٢
الخصائص التي دیها لفإن ذاتیة التفاعل، بأنها  الفنيتعریف الهذه المواد ینطبق على ال  هأنأنه على الرغم من الواردة إلى 
واردة المواد ذات الصلة من الثالث  ٢الجزء  من ٢-٢-٣-٢- ٤الفقرة  فيقد ُأدرج  هلوحظ أنو . ير افجأثر إننتج یمكن أن ت

 من  P409للبند مواد  ثالثالتخضع ألمم المتحدة الخاصة باالنموذجیة التنظیمیة في الالئحة و . ١- ٣باالسم في الجدول  اتحدید
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نب اهذا، إلى جویشیر . التعلیمات الفنیةفي  على حد سواء الركاب وطائرات الشحن طائراتعلى تم حظرها و  تعلیمات التغلیف
 .محظور/محظور هذه المادةلالراهن الوضع  أنه سیكون من غیر المناسب تغییر إلىفریق الخبراء، المعلومات الواردة من 

المسموح بها في الالئحة  العلیاكمیات بالفقط شكل خطرا تسما إذا كانت هذه المواد ُأبدیت تساؤالت عو  ٣-٨- ٣- ٢
 .ذلك التحقق منن وسیتعیّ لنقل الجوي. في االمسموح بها صغر األكمیات بالتشكل خطرا قد ال التنظیمیة النموذجیة و 

عمل أن یاالقتراح  وینبغي لمقدمللموافقة على التعدیل. كان هناك ما یكفي من المعلومات  أنه االجتماع یرلم و  ٤-٨- ٣- ٢
 .الحقبحیث یمكن إعادة النظر في هذه المسألة في وقت المطلوبة مع األطراف المعنیة لتحدید المعلومات 

: التعلیمات الفنیةمن  ٤ التعدیالت على الجزء ٤- ٢
 عبئةتعلیمات الت

بغرض  التعلیمات الفنیةمشروع التعدیالت على  ١- ٤- ٢
 ٤الجزء  —مواءمتها مع توصیات األمم المتحدة 

(DGP/24-WP/14, Revised) 
كي تعكس القرارات التي اتخذتها لجنة  التعلیمات الفنیةمن  ٤استعرض االجتماع التعدیالت على الجزء  ١-١- ٤- ٢

وافق عدیالت أیضا المقترحات التي .  وتعكس الت)١٤/١٢/٢٠١٢، جنیف( السادسةالخبراء التابعة لألمم المتحدة في دورتها 
 DGP-WG/12( الجامع التابع لفریق خبراء البضائع الخطرة لفریق العملعلیها االجتماعان الثاني عشر والثالث عشر 

 .)DGP/WG/13و

من  ٢-١٠- ١-١ جدیدةالفقرة الفي  العبوةستخدم لمنع الحركة داخل ی الئممبطین أن اإلشارة إلى إضافة ترئي  ٢-١- ٤- ٢
قد  التعبئةتكون عندما  اإذا تم استخدامه بطین فقطتالمواد م استخدایمكن  هأنبد اعتقة بالنظر إلى االغیر مناسب تكان ٤الجزء 
جنة الفرعیة اللعرض المسألة على تُ ، ولكن سةالنموذجی التنظیمیة الئحةالمواءمة مع ال بغرضمد النص اعتُ و . الختبارل تخضع

 .لألمم المتحدةالتابعة 

من  ٢١٩البند اإلغالق التي تحتوي على غازات سامة الواردة في وسائل سطوانات و المتعلقة باأل شتراطاتاالو  ٣-١- ٤- ٢
في ظل الظروف العادیة. ي جو ال لنقلفي ا محظورةعلى أساس أن الغازات السامة  ضافةإلى اإلنقل تس تعلیمات التغلیف

ذف حُ و لنفس السبب.  ضافةإلى اإلنقل تستحتوي على الغازات التلقائیة االشتعال  التيسطوانات المتعلقة باألاالشتراطات و 
 ٣٥١٠ األمم المتحدةأرقام لنقل الجوي (كانت متاحة في االمدرجة فیه من بین المواد  فقط مواد ثالث أن حیث ١الجدول 

االشتراطات مع  من تعلیمات التغلیفالبند  هذا درجیُ سو . مواد ثالثالینطبق على الخاص  التعبئة بندونفس ) ٣٥١٣و ٣٥١١و
 .٢١٩البند صلب  الواردة في

ألول مرة لنقل المواد المشعة تم تصنیعها  ةستخدمالمعبوة الأن من  التأكد ٤من الجزء  ٦- ١-٩وتقتضي الفقرة  ٤-١- ٤- ٢
. وأوضح مراقب من جهة التي ینبغي أن تقوم بالتأكد من ذلكلكنها لم تذكر على وجه التحدید اللمواصفات التصمیم، وفقا 

الشاحن، ولكن األمر یرجع إلى كل دولة مسؤولیات یكون ذلك من  من المفهوم عادة أنأنه لطاقة الذریة الدولیة لوكالة ال
أمان النقل  لجنة معاییراألمر على األمین  یعرض أنُطلب و  التنظیمیة ةفي الالئح ذلك ینبغي توضیحه أنورئي . لتحدیدها

 .)TRANSSCالدولیة للطاقة الذریة ( التابعة للوكالة

العبوات  يمسموح بها فالمتصلة بالمواد ال من تعلیمات التغلیف ٨٧٧ البندفي مطابقة الواردة ط الو شر و  ٥-١- ٤- ٢
البالستیك من أو  يمعدنوعاء أولي  في عبأالتي تللمواد اإلضافیة التعبئة  شروطتناقض مع ت خزفالأو  الزجاج الداخلیة من

 .هاوبالتالي تم حذف
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 بشكل أكثر تحدیدا إلىواإلشارة  تعلیمات التغلیففي بعض  ٢ من الجزء ٣-٩الفقرة  إلى اإلشارةلوحظ أن و  ٦-١- ٤- ٢

في إذ أن االشتراطات الواردة كان متعمدا  ٩٧٠- ٩٦٥ بند التغلیففي القسم الثاني من  ٢ (أ) و(ه) من الجزء ١- ٣- ٩الفقرة 
 مستثناة.الكانت الوحیدة التي تطبق على البطاریات  ٢من الجزء  ١-٣-٩و(ه) من الفقرة  أ)تین (الفرعی ینالفقرت

عیین بناء على ت تعلیمات التغلیفمن  ٩٧١ البندعلى تعدیالت الحقة إدخال رح أن هناك حاجة إلى واقتُ  ٧-١- ٤- ٢
. من تعلیمات التغلیف البند هذایخضع لل متناظرمكثف، غیر  -  ٣٥٠٨ األمم المتحدةرقم ل ١-٣الجدول  في جدیدال العنصر

 .على ذلك وتم االتفاق

 (DGP/24-WP/4)إنقاذ الحیاة دوات أ ٢- ٤- ٢

ذاتیة  غیر، الحیاة ذانقإدوات أ – ٣٠٧٢ لرقم األمم المتحدة تعلیمات التغلیفإدخال تعدیل على رح اقتُ  ١-٢- ٤- ٢
 DGP-WG/13 اجتماع فيالتي دارت  لمناقشاتل االقتراح متابعةً قد جاء هذا . و )من تعلیمات التغلیف ٩٥٥ البند( خافتناال 

 المواقع في حاالت الطوارئ تحدیدخاصة بالبث الالشركات المصنعة المواد مثل أجهزة فیها بعض  تصنفالحاالت التي  بشأن
بطاریات اللیثیوم فقط على التي تحتوي  المواقعتحدید الشخصیة لمنارات والالطوارئ نارات الالسلكیة لالستدالل على مواقع والم

ألمم رقم االمعدات (الموجودة في كبطاریات اللیثیوم ها صنفأخرى تمصنعة شركات ، في حین أن ٣٠٧٢ ألمم المتحدةفي رقم ا
). DGP/24-WP/3 ورق العمل ،DGP-WG/13من تقریر  ٢٠-٢-٣ ) (انظر الفقرة٣٤٨١ ألمم المتحدةرقم اأو  ٣٠٩١ المتحدة
التي تحتوي على بطاریات المعدات أن بحیث  ٣٠٧٢ رقم األمم المتحدةل A182الخاص  بندال على تعیین فریق العملواتفق 

 .٣٤٨١ رقم األمم المتحدة أو ٣٠٩١ األمم المتحدة في رقمیمكن تصنیفها فقط اللیثیوم 

ورقم األمم المتحدة  ٣٠٧٢ األمم المتحدة رقم طبق علىین من تعلیمات التغلیف ٩٥٥ البندم بأن سلَّ یُ وٕاذ  ٢-٢- ٤- ٢
 هذا بند التغلیفعلى  تعدیلإدخال  DGP-WG/13اقترح أیضا في اجتماع ، خافتنذاتیة اال ، الحیاة ذانقإدوات أ – ٢٩٩٠

 فریق العملومع ذلك، رغم أن  .بطاریات اللیثیومتحتوي على تدابیر السالمة المناسبة عندما تكون هذه المواد وجود للتأكد من 
جتماع الرابع والعشرین اللوقدم االقتراح الجدید وافق على الصیغة المقترحة. یمن حیث المبدأ، فإنه ال یمكن أن  تعدیلالد أیّ 

االقتراح واشتمل . DGP-WG/13اجتماع  ، مع األخذ في االعتبار المناقشات التي دارت فيلفریق خبراء البضائع الخطرة
 :من تعلیمات التغلیف ٩٥٥للبند  عامة ثالثة تعدیالتعلى 

 ؛تعلیمات التغلیفإلى بدایة  لتعبئةل ضافیةاإل االشتراطاتتحت الوارد حالیا تمهیدي النص النقل تم   )أ 
ألمم الخاصة باالالئحة التنظیمیة النموذجیة  في من تعلیمات التغلیف P905البند  شرط فيأضیف   )ب 

في كهربائیا التي ستفصل أو تعزل وبطاریات اللیثیوم  ٨من الفئة  لبطاریاتبخصوص االمتحدة 
  ؛لتعبئةاالشتراطات اإلضافیة ل

تحتوي التي غاز ال شیطاخر التي تتیح استخدام لركاب أنظمة أحزمة سالمة ااألحكام المتعلقة بحذفت   )ج 
هذه األجهزة یجب أن على أساس یل شغتوشتي لى خرطإیصل بما  ٢- ٢ شعبةالغازات الواردة في ال على
 -  ٣٢٦٨ األمم المتحدة رقم أو حّراقة ناریة، أجهزة السالمة - ٠٥٠٣ المتحدة األممخضع لرقم أن ت

قبل اعتماد  التعلیمات الفنیةدخلت في أُ  هذه األحكام قد رف بأن. واعتُ كهربائیا تشّغلأجهزة السالمة، 
تسمیتها  دمعاعد (الاالمق ةحزمأ شد وسائلو  ئیةالهوااإلنقاذ أكیاس تخص محددة لألمم المتحدة رقام أ

ي التعدیالت من الالئحة التنظیمیة النموذجیة والتي انعكست ف ١٨منقحة الطبعة ال"أجهزة السالمة" في 
أجهزة  یجب أن تكون هأنأشیر إلى في هذا التقریر). و ت قترحتي اال التعلیمات الفنیةعلى  ةدخلمال

لحیاة ا ذإنقاأجهزة  أن تعبأ شترطه ی، في حین أنألمم المتحدةالتعبئة ل مواصفاتحسب معبأة  السالمة
 .فقط متینةة ارجیخ عبوات داخل

في الحاالت  اتأقصى لحجم البطاریحد  تحدیدعدم بدي القلق بشأن أُ ، ولكن االقتراحلفحوى  وكان هناك تأیید ٣-٢- ٤- ٢
نظام اإلبالغ عن یكون هناك ال بطاریات اللیثیوم وأعلى  ٢٩٩٠ورقم األمم المتحدة  ٣٠٧٢ألمم المتحدة رقم افیها حتوي التي ی
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أن  ى آخرونرأ لیثیوم، ولكنات البطاریتثبیت بطاقة على ط لار تشاواقترح أحد األعضاء إضافة . لإلشارة إلى ذلك راخطاأل
هذه األمین  یعرضفق على أن شمل. واتُ بصورة أ عالجأن تتحتاج إلى سأوسع نطاقا مشكلة هي اإلبالغ عن األخطار  مشكلة

 .لألمم المتحدةالتابعة اللجنة الفرعیة المسألة على 

 .تعلیمات التغلیفعكس ترتیب الفقرتین األولیین من ي لتحریر  عدیلبتتم االتفاق على التعدیل، وذلك رهنا و  ٤-٢- ٤- ٢

 دفوق أكسیحمض الكمیات المحدودة من  ٣- ٤- ٢
 (DGP/24-WP/34)  یكخلال

لالجتماع  ، سائلهاء نوعال العضويالفوقي  سیداألك، ٣١٠٧ ألمم المتحدةرقم السند یخاص جدید  بندقدم  ١-٣- ٤- ٢
DGP-WG/13  العبوات المخصصة لحمض فوق أكسي  ضمنكسجین و من األ ةمحدودكمیة تنفیس بسمح یي من شأنه أن ذالو

نقل المعدات لهناك حاجة أن لرعایة الصحیة و غراض امعقم ألك ستخدمخلیك عادة یُ  أكسيحمض فوق أن شیر إلى . وأخلیك
السلطات الوطنیة المختصة  صدرتوقد أعن طریق الجو الستخدامها في تعقیم المعدات الطبیة باستخدام العبوات المخصصة. 

رح أن واقتُ . نةمتطلبات معیّ استوفیت  قدكون تشریطة أن نقل هذه المادة في حاویات صغیرة تاحة إعفاءات ال في أربع دول
النقل الدولي. وٕان كان یسیر اإلعفاءات ولتمثل هذه الحاجة إلى زالة إل التعلیمات الفنیة إلىالخاص الجدید المقترح  بندضاف الی

 د التعدیل.یمكنه تأییلم عدد من الشواغل و عن  فریق العملأعرب هناك تعاطف مع هذا االقتراح، 

في االعتبار  ي أخذذالالرابع والعشرین لفریق خبراء البضائع الخطرة إلى االجتماع دم االقتراح المنقح وقُ  ٢-٣- ٤- ٢
لتعبئة اشتراطات إضافیة لشمل یل تعدیلاقُترح الخاص الجدید،  بندبدال من الو . DGP-WG/13 اجتماع التي أثیرت فيشواغل ال

األمم رقم و  هاء، سائل نوعال العضويالفوقي  سیداألك، ٣١٠٧ مم المتحدةلرقم األسند ی( من تعلیمات التغلیف ٥٧٠ البند في 
من تعلیمات  ٥٧٠ البند لتعدیل  یناالجتماع منهجُعرض على )، و سائلواو،  نوعال العضويالفوقي  سیداألك، ٣١٠٩ المتحدة
 اإلعفاءات الحالیة.اآلخر  أكثر عمومیة في حین عكس انهج أحدهما: كان التغلیف

- ٧والفقرة  ١٢- ١- ١والفقرة  ٦- ١-١ فإن الشروط الواردة في الفقرة، سالتنفیمسألة تاحة إ عند هأنأشیر إلى و  ٣-٣- ٤- ٢
. وأشار ٥٧٠ المنقح بند التغلیفهذا االستثناء إلى وأضیف وبالتالي ال ینبغي تطبیقها.  ةكون غیر عملیتس ٤من الجزء  ٢- ١

التنفیس وطلب من تاحة ال التعلیمات الفنیةمن  ٢٠١٤- ٢٠١٣تم تعدیله في طبعة  A75الخاص  بندإلى أن ال االقتراح مقدم
. ٤من الجزء  ٢-١-٧و  ١٢- ١- ١و  ٦-١- ١ات لفقر اه ال ینبغي تطبیق إلى أنبند لإلشارة لنظر في تعدیل الفریق الخبراء ا

 .على ذلكوتم االتفاق 

إلفراج عن احدود تعلق ببعض الشواغل فیما یأثیرت لكن و عروض المكان هناك تأیید شامل لالقتراح و  ٤-٣- ٤- ٢
بند على تطبیق الوتمت مناقشة ما إذا كان ینبغي تعقیم. الأجهزة یجعل البند مقصورا على أن هذا االقتراح لم بكسجین و و األ

تم و . لشحنا على طائراتذلك یقتصر  أن عتقد أنه ینبغيمن الم هإال أن، على حد سواء الركاب وطائرات الشحنطائرات 
 .یةبعض التعدیالت التحریر وذلك رهنا بمنقح، المقترح الاالتفاق على 

المواد السامة والمعدیة عبئة تعلیمات ت – ٦الصنف  ٤- ٤- ٢
)DGP/24-WP/35( 

من تعلیمات  ٦٢٠ البنده) من (ضغط في الفقرة الفرعیة فارق المناقشة صیاغة شرط ُطلب من فریق الخبراء  ١-٤- ٤- ٢
ا رقاف حدثیداخلي  تسرب، ضغطحدوث تحمل، دون  علىین قادر ثانویة الة والعبو  ولياألاء كون الوعی، أي "یجب أن التغلیف
كانت درجة  أیادرجة مئویة  ٥٥+ ودرجة مئویة  ٤٠- نطاق ما بینكیلوباسكال ودرجات حرارة في  ٩٥قل عن یضغط ال في ال

ة قابلالحرارة كانت غیر واضحة و ات درجنطاق الضغط و فارق أن العالقة بین قیاس أشیر إلى و  شحنة."للالمتوخاة الحرارة 
 للتأویل.

جانب فریق خبراء في أكثر من مناسبة من أن المسألة قد أثیرت لألمم المتحدة و  نصالهذا  أنأشیر إلى و  ٢-٤- ٤- ٢
وقد نص. ال تفسیرال یزال یتعین االتفاق على فكرة واحدة بشأن  لألمم المتحدة ولكنالتابعة في اللجنة الفرعیة و  البضائع الخطرة
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على  إیجابیة وسلبیة اتاختبار  نتائج إلىفي بعض األحیان  مما أدىجزاء مختلفة من العالم أمختلف في ت الشروط بشكل قبّ طُ 

لألمم  التابعة سیحتاج إلى أن یتم عن طریق اللجنة الفرعیة ذلك، ولكن واضحتفسیر ُیرجى أن یتم تحدید كان و . ءحد سوا
 المتحدة.

-DGP/24)  العامة عبئةشروط التب الخاصةحكام األ ٥- ٤- ٢
WP/36) 

"باستثناء  االذي جاء فیه ٤الجزء من  ٢-١-١الفقرة  في الجملة الواردة"أو" في  ب"و"  االستعاضة عنرح اقتُ  ١-٥- ٤- ٢
 أنه سیتعین  یعني "و" ب ظافتحأن اال ئيرُ إذ " ٤من الجزء  ٧-١-٤الفقرة أو  ١-١٠-١-١الفقرة  علیه في نصیرد الما 

 اأنهعلى آخرون اتفق "و" مناسبة،  أنعضاء األبعض  رأى. في حین ءاالستثناتین حتى ینطبق الفقر كلتا الشروط في استیفاء 
 .یلتم االتفاق على التعدو . أكثر "أو" مناسبةأن االرتباك و تسبب 

لنقل بها في ا سمحیُ  الوهي " إلى "عبوة كبیرةتشیر  ٤الجزء  من ١- ١٠- ١- ١الفقرة  خالل المناقشة لوحظ أنو  ٢-٥- ٤- ٢
 .ذلكسیتم حذف و الجوي. 

 تعلیمات التغلیف من  ٤٥٧ البند ٦- ٤- ٢
(DGP/24-WP/44) 

 المخصص لرقم، ٤٥٧ البندالمسموح بها في العبوات المعدنیة من قائمة العبوات جمیع حذف باقتراح حظي  ١-٦- ٤- ٢
ذلك أن  الخبراء على فریقواتفق دون اعتراض. بالتأیید حظي  دیول- ١،٣-نیتروبروبان-٢-برومو- ٣٢٤١،٢األمم المتحدة 

 .)P520( ةالنموذجیالالئحة التنظیمیة في  المقابل لهالبند  مع المواءمةضروري من أجل 

مزیج  - ٢٩٨٣قم األمم المتحدة الخاصة بر األحكام  ٧- ٤- ٢
   البروبیلین أكسیدو  اإلثیلین أكسید

DGP/24-WP/47)  
 )DGP-WG/12 ( الجامع التابع لفریق خبراء البضائع الخطرة لفریق العمل ٢٠١٢اجتماع عام  إلىورقة  تدمقُ  ١-٧- ٤- ٢

التنظیمیة الالئحة تلك المسموح بها في ) و ٣٦١ البند( ٢٩٨٣مم المتحدة العبوات المسموح بها في رقم األ تحدد وجود تباین بین
ورقة العمل ( DGP-WG/12 اجتماع تقریرمن  ٣-١٨- ٢-٣ ) (انظر الفقرةP200ألمم المتحدة (الخاصة باالنموذجیة 

DGP/24-WP/2 .(( ُالبند معمواءمتها ل التعلیمات الفنیةمن  ٣٦١ البندتعدیل  رحواقت P200  من الالئحة التنظیمیة النموذجیة
لنظر في ما من أجل الألمم المتحدة التابعة الفرعیة على إحالة المسألة إلى اللجنة  فریق العملافق و و ألمم المتحدة. الخاصة با

 اجتماع تقریرمن  ٦-١٨- ٢- ٣ انظر الفقرة( امناسب فقطأوعیة الضغط عمال استالذي یتیح  P200 البند تخصیص ذا كانإ
DGP-WG/12 )DGP/24-WP/2((. 

لألمم المتحدة التابعة  للجنة الفرعیة ٤٣إلى الدورة دمت قُ بلغ االجتماع بأن ورقة غیر رسمیة أُ و  ٢-٧- ٤- ٢
)UN/SCETDG/43/INF.28 .( بین  مقارنةأن  الورقة مقدم الوقت. وذكرضیق بسبب ورقة ال اللجنة الفرعیة فيولكن لم تنظر

الالئحة التنظیمیة في  من تعلیمات التغلیف P001للبند التي تخضع التعبئة للسوائل القابلة لالشتعال األخرى األحكام الخاصة ب
) یة مماثلةبخار  اضغوطو  ةیسمفرعیة  ار اخطالتي تشكل أقابلة لالشتعال السوائل ال(أي  مماثلة خصائصوالتي لدیها النموذجیة 

 .األنسب هوكون ی، قد التعلیمات الفنیةفي  من تعلیمات التغلیف ٣٦١للبند طابق ، المP001البند  إلى أن تأشار 

فقد أضیفت لألمم المتحدة، التابعة للجنة الفرعیة  ٤٣لم تناقش في الدورة رسمیة الغیر هذه الورقة  رغم أنو  ٣-٧- ٤- ٢
دورة تصدر عن ي معلومات إضافیة ینبغي ألأنه لم یكن هناك أي مبرر لتغییر أي شيء، ولكن رئي . و ٤٤كورقة عمل للدورة 

 نظر فیها.یلأن ُتعرض على فریق خبراء البضائع الخطرة مم المتحدة األ

 الخاصة بمكونات نظام الوقودشروط التعبئة  ٨- ٤- ٢
(DGP/24-WP/54)  

األجهزة  البضائع الخطرة فيالتي تقتضي من  من تعلیمات التغلیف ٩٦٢ البندأشیر إلى أن الفقرة األخیرة في  ١-٨- ٤- ٢
یة الكافیة الحماخطرة البضائع الالتي تحتوي على ات لحاویتوفر ل، ما لم متینةمعبأة في عبوات خارجیة أن تكون الت اآل أو
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بناء على ذلك  رحقتُ ا". و لتعبئةل ضافیةالشروط اإلتحت عنوان "ها وضعمن األنسب كون ی، سجهازعن طریق بنیة اآللة أو ال
التي  ینطبق على المواد هذا البندلعبوات المجمعة" على أساس أن ل ة"العبوات الخارجیعنوان  رح حذفلنقل الفقرة. كما اقتُ  تعدیل

  .اداخلی تغلیفاتطلب تال 

 .ق على التعدیلاتفتم االو  ٢-٨- ٤- ٢

  ٩٥٢و ٩٥١و ٩٥٠ وجیهات التعبئةت ٩- ٤- ٢
(DGP/24-WP/70) 

لتشغیل السیارة الزمة للبضائع الخطرة ال ٩٥٢و ٩٥١و ٩٥٠التعبئة توجیهات أشیر إلى أن صیغة الشرط في  ١-٩- ٤- ٢
یست ضروریة البنود المدرجة لغیر الئقة ألن أو أجهزة السالمة)  العجلة إطارات أو أسطوانات نفخ (مثل طفایات الحریق

الذي حدد بأنه یجب أن تكون التعدیل المنقح، على  وتم االتفاق. لمعالجة هذه المسألةتعدیل طفیف واقُترح لتشغیل السیارة. 
 .لسیارةالتشغیل أو "سالمة"  ضروریةالبضائع الخطرة 

رقم األمم  :من تعلیمات التغلیف ٢٠٣ البند ١٠- ٤- ٢
 ٢٠٣٧ورقم األمم المتحدة  ١٩٥٠المتحدة 

(DGP/23-WP/80) 

التي صغیرة ال وعیةاأل و الغاز خراطیش( ٢٠٣٧تحدة رقم األمم المطبق على نی ٢٠٣ البندأشیر إلى أن  ١- ١٠- ٤- ٢
إجراء اختبار أن هناك حاجة إلى البند  وأوضح. على حد سواء )الجوي الهباء( ١٩٥٠مم المتحدة األرقم ) و تحتوي على غاز

إذا كان األمر ینطبق  ا بشأن ماواضحلم یكن  ، إال أن هیكله١٩٥٠ألمم المتحدة بالنسبة لرقم ا الخارجي للتغلیفاألمم المتحدة 
ألمم المتحدة الخاصة با ةالنموذجیئحة التنظیمیة المطبقة لاللتعلیمات التغلیف دراسة  ت. واقترح٢٠٣٧األمم المتحدة  رقم على

على بناء . و على هذا التفسیر فریق الخبراء وافقو لكلیهما. بالنسبة  ةلتعبئة الخارجیل ألمم المتحدةا اختبارأن هناك حاجة إلى 
األمم  أن هناك حاجة إلى اختبارتوضیح ل البندإلى المسموح بها لألمم المتحدة  ةقائمة مواصفات العبوات الخارجیأضیفت ذلك 

  .لكلیهمابالنسبة  لتعبئةالمتحدة ل

 التنظیمیة في الالئحة ٢٠٣٧االسطوانات مسموح بها لرقم األمم المتحدة صنادیق و أن الوكشفت الدراسة أیضا  ٢- ١٠- ٤- ٢
 إدراجعدم هناك أي مبرر له لیس صنادیق فقط. واقترح أنتسمح بال التعلیمات الفنیةلكن ألمم المتحدة، و الخاصة باالنموذجیة 
لكنه قرر االسطوانات و على إضافة فریق الخبراء وافق و . الصنادیقباإلضافة إلى  الصفائحأیضا بل و االسطوانات لیس فقط 

 .المعمول به لألمم المتحدة تعلیمات التغلیف في ةدرجیست ملالصفائح بما أنها إضافة  عدم

إذ أنه یمكن أن یسبب االرتباك  من تعلیمات التغلیف ٢٠٣ البند وأشیر إلى أن استخدام مصطلح "وعاء" في  ٣- ١٠- ٤- ٢
، كذلك الجوي الهباءعلى  ) أو٢٠٣٧األمم المتحدة رقم ، (تحتوي على غازالتي  صغیرةال وعیةاأل  قط علىطبق فیمكن أن ین

إشارة أن أي توضح  مالحظةعلى إضافة فریق الخبراء . ووافق االعتبارفي  ١الجزء من  ٣الفقرة  التعریف الوارد فيأخذ إذا 
التغییرات یتم إدخال سو غاز". التي تحتوي على " و "األوعیة الصغیرة الجوي هباءالعلى حد سواء "تشمل البند إلى وعاء في 

 ).Y203البند (محدودة ات الكمیالالخاص بالبند على توجیه أیضا  ةطبقالمن

: التعلیمات الفنیةمن  ٥تعدیالت على الجزء  ٥- ٢
 مسؤولیات الشاحن
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بغرض  التعلیمات الفنیةمشروع التعدیالت على  ١- ٥- ٢

 ٥الجزء  —مواءمتها مع توصیات األمم المتحدة 
(DGP/24-WP/15) 

عكس القرارات الصادرة عن لجنة تكي  التعلیمات الفنیةمن  ٥استعرض االجتماع التعدیالت على الجزء  ١-١- ٥- ٢
وافق التعدیالت المقترحات التي  عكستكما ).  ١٤/١٢/٢٠١٢(جنیف،  السادسةالخبراء التابعة لألمم المتحدة في دورتها 

 DGP-WG/12( الجامع التابع لفریق خبراء البضائع الخطرة لفریق العملعلیها االجتماعان الثاني عشر والثالث عشر 

 .)DGP/WG/13و

 شارات إلىبشأن اإل ٥الجزء  من ١-٧- ٥- ١-٤الفقرة  فيالواردة جدیدة الشتراطات االأن فریق الخبراء رأى  ٢-١- ٥- ٢
فظ احتُ اعتمادا على الوضع. و ا كون مختلفسین رقم الفقرة إذ أ ةالنقل غیر عملی وثیقةعلى  الفقرة المعنیة التي توضع
 .لألمم المتحدة التابعة ، ولكن ستثار هذه المسألة في اللجنة الفرعیةباالشتراطات توخیا للمواءمة

یتم إبالغ اللجنة سو  ال لزوم لها.أنه  رئيإذ النقل  وثیقة بشأناإلعالن نص عتمد حاشیة جدیدة في ولم تُ  ٣-١- ٥- ٢
 .بشأن ذلك لألمم المتحدةالتابعة الفرعیة 

 توضیح بشأن تثبیت البطاقات ٢- ٥- ٢
(DGP/24-WP/56) 

) DGP-WG/13الجامع التابع لفریق خبراء البضائع الخطرة ( لفریق العمل ٢٠١٣اجتماع عام  دمت ورقة إلىقُ  ١-٢- ٥- ٢
 ٥من الجزء  ٨- ٢-٣لتوضیح أن األحكام الواردة في الفقرة  ٥ الجزءمن  ٨-٢-٣على الفقرة  طفیف تعدیلاقترحت إدخال 

-DGP-WG/13 )DGP/24من تقریر  ٣٢- ٢- ٣ (انظر الفقرة النقل بطاقاتلیس على الخطر و ثبیت بطاقات تتنطبق على 

WP/3( .( نطبق أیضا ت ٥من الجزء  ٨-٢-٣األحكام الواردة في الفقرة  ن أن بعضحتى تبیّ لالقتراح كان هناك تأیید أولي و
من  ١٢- ٢-٣الفقرة الخطر و لتناول مسألة بطاقات  ٥من الجزء  ٨-٢-٣منقح لتغییر الفقرة تعدیل واقُترح . بطاقات النقلعلى 
 .یةالتحریر بالتنقیحات تم االتفاق على التعدیل، وذلك رهنا و . لتناول مسألة بطاقات النقل ٥الجزء 

 التعلیمات الفنیةفى  خطرتناول مسألة بطاقات الختلفة لمصطلحات ماستخدام المناقشة، لوحظ وفي أثناء  ٢-٢- ٥- ٢
 .المقبلةخالل فترة السنتین سیتم تناول ذلك و موحد مصطلح ى أنه ینبغي تطبیق تفق علوا. بكاملها

: اصطالحات التعلیمات الفنیةمن  ٦تعدیالت على الجزء  ٦- ٢
 واالختبارات الشروطوالتوسیم و  عبئةالت

بغرض  التعلیمات الفنیةمشروع التعدیالت على  ١- ٦- ٢
 ٦الجزء  —مع توصیات األمم المتحدة  تهاواءمم

(DGP/24-WP/16, Revised) 

تعكس القرارات الصادرة عن لجنة  كي التعلیمات الفنیةمن  ٦استعرض االجتماع التعدیالت على الجزء  ١-١- ٦- ٢
وافق علیها التي ). كما عكست التعدیالت المقترحات ١٤/١٢/٢٠١٢(جنیف،  السادسةالخبراء التابعة لألمم المتحدة في دورتها 

 DGP-WG/12( الجامع التابع لفریق خبراء البضائع الخطرة لفریق العملاالجتماعان الثاني عشر والثالث عشر 

 .)DGP/WG/13و

ألمم الخاصة باالنموذجیة  التنظیمیة تطبیقات والموافقات للمواد المشعة في الالئحةخاصة بالظهرت أحكام  ٢-١- ٦- ٢
تناول تلحصول على الموافقات من السلطات المختصة ولم امن األحكام غرض كان الو . التعلیمات الفنیةلیس في المتحدة ولكن 
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شارة إلى األحكام اإل، ولكن تقرر أن التعلیمات الفنیةاعتمادها في في االجتماع ونظر لطیران. مجال افي محددة شروط  أي
 سیكون كافیا.النموذجیة  التنظیمیة الالئحةالواردة في 

نتقالیة للشحنات التي االفترة الالمواد االنشطاریة و  شروطمستثناة من الخاصة بالطرود ال جدیدةالحكام األو  ٣-١- ٦- ٢
من فقط للنقل في ظل االستخدام الحصري و الطرود مسموح بها  على أساس أن هذهعتمد تُ لم  ٢٠١٤عدت قبل دیسمبر أ

 .عن طریق الجوها أبدا نقلالمحتمل أنه لن یتم 

 Aالمواد المعدیة من الفئة الخاصة بتعبئة حكام األ ٢- ٦- ٢
(DGP/24-WP/37) 

عینة واحدة إسقاط التي تشیر إلى  ٦الجزء من  ١- ١- ٢-٢-٥-٦الفقرة  تناقض بینهناك  أنأشیر إلى  ١-٢- ٦- ٢
 إلزالة هذا التناقض. رح تعدیلاقتُ و عینة واحدة. إسقاط التي تشیر إلى  ٦الجزء من  ٣-٦- ٣- ٥-٦الفقرة خمس مرات و 

ال تناقض وبالتالي ثمة أي أن رى ، فإنه ال یحكاماأل قراءةعب الصأنه من  على تفقفریق الخبراء قد ارغم أن و  ٢-٢- ٦- ٢
مصنوع من خارجي صندوق تتألف من  عبوةاختبار أي  شروط ٦جزء من ال ١-٢-٢-٥- ٦وحددت الفقرة . تعدیلداعي ألي 

یجب سقاط و اإلخمس عینات الختبار رذاذ الماء قبل یجب أن تخضع حیث  بالستیكأولي من الوعاء الخشب الرقائقي مع 
تخزن عینة أن یجب فجاف، ثلج ن العبوة أن تعبأ بالقصد م ٕاذا كانو . سقاطاإلقبل  س ° ١٨-إلى خمس عینات أخرى تهیئة 

عینة واحدة یجب إسقاط و  ٦من الجزء  ٣- ٦- ٣-٥-٦الفقرة  فين مبیّ هو وفقا لما الجاف  واحدة إلى أن یذوب الثلجإضافیة 
 .العبوةإلى تلف أن یؤدي ح الذي من األرج هاتجخمس مرات في اال

ها ى أساس أنلم یتم تأیید ذلك عل، ولكن الحظةمقدمة في شكل م التعلیمات الفنیةهناك اقتراح بأن تكون كان و  ٣-٢- ٦- ٢
 ) سیكون كافیا.٢-٢-٦-٢ أن التفسیر الواردة أعاله (الفقرةورئي األمم المتحدة. شروط 

لمواد التي تحتوي على اعبوات للالضغط الداخلي  ٣- ٦- ٢
  المشعة المنقولة عن طریق الجو

(DGP/24-WP/42) 
فیما یتصل  الدولیة للطاقة الذریة لوكالةل ٦على سلسلة معاییر األمان رقم التعدیل المقترح بجتماع اال بلغأُ  ١-٣- ٦- ٢
من  ٦٢١(الفقرة  عبوةلاالمشعة من نظام احتواء دون فقدان أو تشتت المحتویات تحمله العبوة بأن تالذي یجب فارق الضغط ب

 رأيي بطلب أوصو  .٦الجزء  من ٣-٢-٧الفقرة  في التعلیمات الفنیةعادل في المشرط ال ). وقد ورد٦األمان رقم سلسلة معاییر 
 TRANSSC( الدولیة للطاقة الذریة أمان النقل التابعة للوكالة لجنة معاییرتالي لال جتماعالقبل افریق خبراء البضائع الخطرة 

٢٧/١١/٢٠١٣.( 

 ٦الجزء من  ٣-٢-٧الفقرة ( ٦من سلسلة معاییر األمان رقم  ٦٢١الفقرة  فيالوارد  االجتماع أن الشرطوُأبلغ  ٢-٣- ٦- ٢
العبوة هذه المواد المشعة من نظام احتواء تسرب رة و ) لم یأخذ في االعتبار شكل المواد المشعة ودرجة خطالتعلیمات الفنیةمن 

على أساس الشكل  ط إلى ثالث فئات مختلفةار تشاالتقسیم التعدیل اقترح وفقا لذلك، و طاقم. الو الركاب سالمة و ة أمن الطائر على 
 مختلفة على كل منها.شروط تطبیق رة مع و خطالمادي ودرجة ال

من مختلفة على أساس مستوى المخاطر  شروط وضعمنطق في الخبراء ال بعض أعضاء فریق فهمبینما و  ٣-٣- ٦- ٢
إلى ثالث فئات مختلفة من شأنه أن  الشروط تقسیمأن فمن رأیهم الخطرة األخرى، أن هذا النهج تم تطبیقه على البضائع حیث 

 .على حالها األحكام القائمة یجب أن تبقىه أنكافیا لخفض المعاییر و  ابرر موا ر م یلو جعلها أكثر صعوبة للفهم. ییعقد األحكام و 
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: التعلیمات الفنیةمن  ٧تعدیالت على الجزء  ٧- ٢

 مسؤولیات المشّغل
مع  تهاواءمبغرض م التعلیمات الفنیةمشروع تعدیالت على  ١- ٧- ٢

 (DGP/24-WP/17) ٧الجزء  —توصیات األمم المتحدة 

كي تعكس القرارات الصادرة عن لجنة  التعلیمات الفنیةمن  ٧استعرض االجتماع التعدیالت على الجزء  ١-١- ٧- ٢
وافق التي ). وتعكس التعدیالت أیضًا المقترحات ١٤/١٢/٢٠١٢(جنیف،  السادسةالخبراء التابعة لألمم المتحدة في دورتها 

 DGP-WG/12( الجامع التابع لفریق خبراء البضائع الخطرة لفریق العملعلیها االجتماعان الثاني عشر والثالث عشر 

 وتم االتفاق على التعدیالت. .)DGP/WG/13و

 معلومات عامة – نترنتشراء البطاقات أو التسجیل عن طریق اإل  ٢- ٧- ٢
(DGP/24-WP/26)  

 تم سحب ورقة العمل هذه. ١-٢- ٧- ٢

 (DGP/24-WP/31) توفیر المعلومات للركاب ٣- ٧- ٢

التعلیمات من  ٢٠١٢-٢٠١١قبل الطبعة  ٧الجزء  من ١-٥الفقرة  أن النص الذي كان موجودا فيأشیر إلى  ١-٣- ٧- ٢
تناول مسألة ل ٢٠١٢-٢٠١١في طبعة  ٧جزء من ال ١-٥لت الفقرة دّ وقد عُ . إعادتهینبغي أنه عن غیر قصد و  ُحذفقد  الفنیة

استخدام الهواتف واألكشاك في المطارات لتسجیل و ، المسافرینوتسجیل  الرحالت الجویة زاید استخدام شبكة االنترنت لحجزت
المشغل وفر ویعبر الهاتف كب االر التي یحجز فیها الحاالت  یتناولأن النص الجدید لم  إلى ، مع ذلك،شیروأُ . المسافرین

النص المعدل  على قاتفتم االأو البرید اإللكتروني. و  العادي البضائع الخطرة مع تأكید الحجز عن طریق البریدعن المعلومات 
 إلعادة هذا الشرط.

في  )”presented“("المقدمة"  بعبارة )”provided“( "وفرة"المعبارة  إلىة شار الستعاضة عن اإلتعدیل آخر لوُقدم  ٢-٣- ٧- ٢
نقلها قبل المحظور معلومات عن أنواع البضائع الخطرة االطالع على الالركاب ه على أنتوضیح ل ٧الجزء من  ١-٥الفقرة 

ن دائما و تكال على موقع شبكة االنترنت  أماكنفي  الالزمةالمعلومات  وننشر ن یمشغلیالأن بعض بأفید و في التسجیل. الشروع 
نفس المعنى  لهالذي  النص المنقح بشأن". وٕان كان هناك قلق الموفرة" المعلومات شرطستوفي ی أن ذلكین مرئیة للركاب، معتبر 

 علیه.تم االتفاق التعدیل، و غلبیة أّیدت خرى غیر اإلنجلیزیة، فإن األاأللغات الب

بشكل  )ULD(الشحن وضع بطاقة وحدة  ٤- ٧- ٢
 (DGP/24-WP/51) ظاهر

الجامع  لفریق العمل ٢٠١٣اجتماع عام ي ف ٧من الجزء  ٤-٨-٢الفقرة جدیدة تحت مالحظة إدخال  رحاقتُ  ١-٤- ٧- ٢
وُأعرب عن قدر . يواقمرئیة عبر الغالف الوحدة الشحن  ه یجب أن تكونلتأكید على أنل التابع لفریق خبراء البضائع الخطرة

كثیرون الكلة شائعة. ومع ذلك، رأى مشذلك یعتبر عضاء إلى أن األالعدید من إشارة هذا االقتراح، مع فحوى لكبیر من التأیید 
قبل الموافقة على أي  ٧من الجزء  ٨- ٢أشمل للفقرة  استعراضأنه یجب إجراء بدال من توصیة و  شرطاینبغي أن یكون  بندأن ال
 نص.

كل تنقیحات في االعتبار ُأخذت و . لالجتماع الرابع والعشرین لفریق خبراء البضائع الخطرةدم اقتراح جدید وقُ  ٢- ٤- ٧- ٢
 لإلشارةإضافة نص بتعلق ی واحدتنقیح التعدیل الجدید، باستثناء  وضععند  DGP-WG/13 اجتماع في ُقدمتالتي المقترح التعدیل 
الرسومات بما أن ضروریا یس أن هذا ل ورئيأن تكون واضحة.  أیضا یجبالبطاقة حمراء على ال الرسومات المظللة إلى أن
 تعریف وینبغي أن یكون مفهوما أنها یجب أن تكون واضحة أیضا.المن بطاقة  الحمراء جزء المظللة
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 ه یجب أن تكونأهمیة التأكید على أنأثیرت إذ . شواغلكان هناك تأیید لالقتراح ولكن أثیرت بعض الو  ٣-٤- ٧- ٢
 تضعوُ  إذاه أناالعتبار كما هناك حاجة إلى األخذ في . نفسهاالبطاقة المعلومات على البطاقة مرئیة ومقروءة، ولیس فقط 

 منقح.التعدیل ال. وتم االتفاق على المعلوماتمما یؤدي إلى صعوبة رؤیة یمكن أن ترفرف فإنها على منصة بطاقة تعریف 

أحكام للمساعدة في التعرف على  ٥- ٧- ٢
 البضائع الخطرة غیر الُمصّرح بها

(DGP/24-WP/53) 

الُمصّرح البضائع الخطرة غیر  على رففي التعلمساعدة ل ةعدلمح إلضافة أحكام جدیدة و اقتر ام االتفاق على ت ١-٥- ٧- ٢
على ذلك العمل على تحسین األحكام خالل فترة السنتین المقبلة. وتم االتفاق ستمر أن ی الخبراء اقترح أحد أعضاء فریقو . بها

 أیضا.

   (DGP/24-WP/60)البضائع الخطرة واالختالفات الخاصة ب حوادثال ٦- ٧- ٢
 (DGP/24-WP/68) ة وعدم مطابقتهاتعریف حوادث البضائع الخطر و 

   "حوادثعن ال كون العنوان "اإلبالغوسیلجمیع أنواع التقاریر. عنوان عام  لتحدیددم اقتراح قُ  ١-٦- ٧- ٢

)“Occurrence Reporting”( ،التي أغفل أو أسيء اإلعالن البضائع الخطرة و ، قائعالو و ، وسیشمل حوادث البضائع الخطرة
البضائع  أو وقائع حوادثغیر متثال عدم االحاالت البضائع الخطرة الخاصة ب ختالفاتاالتشمل س". و ختالفاتو"اال، عنها

ا نظامكي یضعوا توصیة جدیدة للمشغلین كما ُأدرجت االقتراح.  االختالفات فيو لكل من الحوادث  تم تضمین تعریفو الخطرة. 
ه یمكن وأشیر إلى أن. ٧من الجزء  ٤الفقرة  حتت مالحظةفي شكل وذلك البضائع الخطرة داخلیا لإلبالغ عن االختالفات في 

 تخذ التدابیر الالزمة لمنع تكرارها وأن التقاریر یمكن أن تكون مفیدة.ما لم تُ أكثر حدة االختالفات  أن تصبح

. ومع ذلك، التعلیمات الفنیةمتطلبات اإلبالغ في تحلیل المنجز بشأن  للعمل تقدیرهعن  الخبراء وأعرب فریق ٢-٦- ٧- ٢
إلى یؤدي ذلك سإلبالغ عن أي نوع من عدم االمتثال ألن بشأن اضافة توصیة األعضاء باالرتیاح إل العدید من لم یشعر

لیس هناك ما ه وكان من المفهوم أنمعلومات غیر ضروریة للمنظمین. وهذه القبول ة خالل عملیة الضو رفالمالبنود اإلبالغ عن 
التعلیمات فائدة في إضافة أي شيء جدید إلى یر  لم فریق الخبراءحیث تقدیم التقاریر، ولكن أكثر من أن تطلب دولة یمنع 
إلدراجها في الملحق خالل فترة السنتین المقبلة.  مواد إرشادیة رح وضعمتطلبات اإلبالغ، واقتُ بالطبیعة المعقدة لرف . واعتُ الفنیة

البضائع الخطرة (انظر ووقائع ادث و حلنظام اإلبالغ عن سهل جمع البیانات تأن  أیضاهذه المواد اإلرشادیة من شأن  أنرئي و 
 من جدول األعمال). ٥تقریر عن البند المن  ٢-٥الفقرة 

 (DGP/24-WP/71) ةممغنطال لموادا تمییز وحدات التحمیل التي تشتمل على ٧- ٧- ٢

بطاقة تعریف  إلصاقلمشغل الذي یقتضي من ا شرطالإلزالة  ٧ جزءمن ال ٢-٤-١لفقرة تنقیح لرح إجراء اقتُ  ١-٧- ٧- ٢
لبضائع ل بطاقة األخطار ُتشترطفقط عندما ینطبق شرط التحتوي على المواد الممغنطة على أساس أن التي وحدات التحمیل ب

 تم االتفاق على التعدیل.و ر. اخطبطاقات األالمواد الممغنطة ال تتطلب ، و  الخطرة

 الموادعلى العالمات لوضع  اعالمینسق الماألمم المتحدة إدخال نظام  ٨- ٧- ٢
 (DGP/24-WP/72) مهایوستالكیمیائیة و 

لوضع عالمیا  المنسق النظامالتي اعتمدها المربعة المنحرفة الشكل رموز لى الإیشیر جدید نص رح اقتُ  ١-٨- ٧- ٢
بوضوح رموز تشیر بعض ال أنأفید أنه في حین و . ٧الجزء  من ٦الفقرة  إلدراجه في وتوسیمهاالمواد الكیمیائیة  مات علىالعال
ویؤدي لبضائع الخطرة عالمات األخطار لالبعض اآلخر على غرار یكون واالستخدام، في حالتي اإلمداد مادة تشكل خطرا  إلى
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البضائع عبوة على أنها من ال عن بشكل صحیح اإلعالنتم ما إذا عالمشغلین رموز المنحرفة الشكل إلى تساؤل وجود هذه ال
اتخاذ اإلجراءات المناسبة. بسمح لهم بما ی بشأن الرموزالمشغلین  توعیةیساعد على سعتقد أن النص المقترح كان یُ و الخطرة. 

والبضائع الكیمیائیة المواد النظر في ما إذا كان ینبغي وضع مواد إرشادیة بشأن العالقة بین الخبراء فریق وُطلب أیضا من 
 .التعلیمات الفنیةضافة إلى الخطرة إلدراجها في اإل

ه سیكون من المجدي أن الخبراء فریقعدد من أعضاء  رأىفي حین كان هناك تعاطف مع هذا االقتراح، و  ٢-٨- ٧- ٢
توصیة في النص إدراج القلق من أن  هم عنبعضأعرب كما أمثلة حقیقیة.  تقدیم أو مواد إرشادیة مع مالحظة أكثر وضع

شحنة. وتم التأخیر ال مبرر له في ؤدي إلى ت قدللحصول على تأكید من الشاحن من أجل السعي القبول  المقترح لموظفي
وأضیفت إلى المالحظة وصلة . في شكل مالحظةالنص المقترح وضع و  هذه التوصیةحذف على االقتراح المنقح الذي االتفاق 
 بشأن المواد الكیمیائیة على الموقع اإللكتروني للجنة االقتصادیة ألوروبا التابعة لألمم المتحدة رشادیةاإلاد مو تربط بال

)UNECE(. 

حكام األ: التعلیمات الفنیةمن  ٨تعدیالت على الجزء  ٨- ٢
 الخاصة بالركاب وطاقم الطائرة

مع  تهاواءمبغرض م الفنیةالتعلیمات مشروع تعدیالت على  ١- ٨- ٢
 (DGP/24-WP/18) ٨الجزء  –توصیات األمم المتحدة 

وافق التي ة كي تعكس التعدیالت المقترح التعلیمات الفنیةمن  ٨استعرض االجتماع التعدیالت على الجزء  ١-١- ٨- ٢
 DGP-WG/12( الجامع التابع لفریق خبراء البضائع الخطرة لفریق العملعلیها االجتماعان الثاني عشر والثالث عشر 

 یالت.دهذه التع ق علىاتفتم االو  )DGP/WG/13و

في  )Cylinder( اسطوانةو  )Cartridge( خرطوشة مصطلحياستخدام  ٢- ٨- ٢
 (DGP/24-WP/49) ١-٨الجدول 

رغم أن مصطلح و صغیرة. الخراطیش متعلقین بال ١-٨) من الجدول ١٨في البند عنصرین أن هناك أشیر إلى  ١-٢- ٨- ٢
"اسطوانة" في العمود األخیر  مصطلح ستخدمافقد أو المواد)،  البنود( ١-٨ستخدم في العمود األول من الجدول قد ا"خراطیش" 
 فيلخراطیش اوتعریف  التعلیمات الفنیةمن  ١الجزء من  ٣الفقرة  سطوانات" فيال"ا مصطلحدراسة تعریف  ولدى(القیود). 
كثر مالءمة. هو األ"خرطوشة"  مصطلح أنرئي )، التعلیمات الفنیةیتم تعریف هذا المصطلح في  إذ أنه لم( التقلیديالقاموس 

 "خراطیش". بمصطلح"اسطوانة" الستعاضة عن مصطلح تعدیل لإدخال وتم االتفاق على 

 الطائرة لبضائع الخطرة التي یحملها الركاب أو طاقمالخاصة باحكام األ ٣- ٨- ٢
(DGP/24-WP/50) 

مفارقة أدخلت تصحیح یرمي إلى  ٨من الجزء  ٢- ١- ١على إدخال تعدیل تحریري على الفقرة  تم االتفاق ١-٣- ٨- ٢
بعد ُتستكمل لم  أنها شفاكتُ  ٨إضافیة للجزء إشارات  كما سیتم تصحیحجدول. إلى صیغة حكام ُعدل تصمیم شكل األعندما 

 .جدولشكل  في الطائرة وطاقم الركابالخاصة بحكام األإعادة صیاغة 

 (DGP/24-WP/52) لكترونیة المحمولةاألجهزة اإل  ٤- ٨- ٢

 استبعدقد ) ١٩ألجهزة اإللكترونیة المحمولة (البند الخاص با ١-٨الوارد في الجدول بند أن ال أشیر إلى ١-٤- ٨- ٢
 التي ال اإللكترونیة بعد والسجائرتحكم فیها عن ماللیثیوم مثل األدوات الكهربائیة ولعب األطفال البطاریات التي تعمل ب جهزةاأل

). ١٩الوارد في البند  بندالبموجب هذه األجهزة كان یمكن حمل عادة في أقسام اإللكترونیات. لذا كان من غیر الواضح إذا ترد 
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 اقترح تعدیلومن ثم بطاریة اللیثیوم. یعمل ب جهاز أياتاحة ، یجب ١٩أنه طالما تم استیفاء المعاییر الواردة في البند ورئي 
 .لیثیوم"التعمل ببطاریة التي األجهزة المحمولة  " بعبارة "األجهزة اإللكترونیة المحمولة" عبارة  نالستعاضة عل

ألجهزة اإللكترونیة الشخصیة اآخرون أن اختصار  رأى، امفیدكان  توضیحذلك الأن  بعضالبینما اعتقد و  ٢- ٤- ٨- ٢
)PEDs( عضاء وعارض األلركاب وینبغي أال یتغیر. المقدمة ل معلوماتالتم إدراجه في وقد على نطاق واسع  اختصار مقبول هو

أنواع أخرى من التي تعمل بیستبعد األجهزة ذلك سألن  ١٩من البند سطر العنوان  تحدید بطاریات اللیثیوم فيمسألة أیضا 
 البطاریات.

في البند  الوارد بندبموجب ال هحمل أن أي جهاز یحتوي على بطاریات اللیثیوم یمكن الخبراء على واتفق فریق ٣- ٤- ٨- ٢
على  على سبیل المثال ال الحصرلك ذواشتمل . ١- ٨الجدول من  قیود ال) طالما تم استیفاء الشروط المدرجة في عمود ١٩

في الجدول ولم یتم االتفاق على إدراج هذه األمثلة . اإللكترونیة تحكم فیها عن بعد والسجائرمولعب األطفال الاألدوات الكهربائیة 
 على أساس أنه سیكون من المستحیل تقدیم قائمة شاملة. ١- ٨

 (DGP/24-WP/62) نبضات القلبتنظیم أجهزة  ٥- ٨- ٢

من  ٨الوارد في الجزء  بندالمریض ولكن الجسم  ب خارجركّ نبضات القلب تُ  تنظیمأن بعض أجهزة  أشیر إلى ١- ٥- ٨- ٢
نبضات  تنظیمأجهزة تاحة ال اقترح تعدیلو شخص. ال جسم فية رعو ز المنبضات القلب  تنظیمأجهزة ى ر إلیشی التعلیمات الفنیة

المعدات لیشمل  بندوسع نطاق التنقیح سیالأن رئي ، ولكن تناول هذه المسألةل DGP-WG/12 اجتماع خارجیا في المركبةالقلب 
 ضات القلب.نبتنظیم  ةجهز ر أیغاألخرى 

ذلك أن یقّید عملیة توسیع  . ومن شأنDGP-WG/12 اجتماع فيالمقدم اقترح تعدیل طفیف على التعدیل و  ٢-٥- ٨- ٢
 تعدیل المنقح.الضات القلب وغیرها من األجهزة الطبیة. وتم االتفاق على نبتنظیم  ةجهز لیشمل أ بندنطاق ال

التي  التنقلالوسائل واألجهزة المساعدة على بخاصة مراجعة األحكام ال ٦- ٨- ٢
 (DGP/24-WP/79) اتبطاریتعمل بال

الخاصة  حكامأل، لالمقبلة، خالل فترة السنتین جراء استعراضما إذا كان هناك مبرر إلفیاالجتماع  نظر ١-٦- ٨- ٢
ألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة و/أو المنظمات التي تمثل اعلى التنقل باالشتراك مع جمعیات واألجهزة المساعدة  الوسائلب

 :فیها ما یلي نظرالتي سیالتي تعمل بالبطاریات. وتشمل البنود على التنقل واألجهزة المساعدة  الوسائل مصنعي

ساعة (أو الحد األقصى الموصى به)  -  واطرتبتها من حیث اللیثیوم  من أیونات بطاریاتللحد وضع   )أ 
أو الحد أم ال تحدید "من الصعب"  إذا كانما سینظر فیو على التنقل.  واألجهزة المساعدةفي الوسائل 

توفیر  ألغراض مثلوذلك طاقة إضافیة  إلىحاجة تظهر التجاوزه حیث الذي یمكن لحد بشأن ا بندوضع 
 جهاز التنفس الصناعي، وربما مع الموافقات المناسبة.الطاقة ل

وستكون ثمة حاجة إلى على التنقل. واألجهزة المساعدة  النظر في أحكام لنقل بطاریات احتیاطیة للوسائل  )ب 
لحمل بطاریة  ال مأ حقیقیة لألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصةهناك حاجة نت تحدید ما إذا كا

 ".اخصص"م بندا الهذ احتیاطیة كجزء من أمتعتهم عند السفر أو ما إذا كان

مختلفة التصامیم المن  احالیا عددواجهون ی نمشغلیالأفید أن و لطي". قابل ل"هو تعریف واضح لما وضع   )ج 
 لنقل.من أجل ا" قابال للطيالتنقل، وبعضها یمكن أن یكون "على واألجهزة المساعدة من الوسائل 

، على التنقلواألجهزة المساعدة الوسائل ع یصنشركات تینبغي وضع "مدونة سلوك" لالنظر فیما إذا كان   )د 
كون بحیث تعلى التنقل واألجهزة المساعدة الوسائل یة تصنیع الشركة المصنعة بوضوح كیفستحدد حیث 
واألجهزة الوسائل " وقیف"تمن أجل  معیاریةأسالیب ا هأن تكون لیمكن التي نقل الجوي، و لل ةآمن



DGP/24-WP/81 

األعمالمن جدول  ٢تقریر عن البند  2-21  
 

لوسائل لقبول المشغل عملیة یبسط إلى حد كبیر ذلك سأن ورئي . انقله التنقل عندعلى المساعدة 
 .على التنقلواألجهزة المساعدة 

  خالل فترة السنتین المقبلة. المسائلهذه تناول المراسالت ل عن طریقعمل  فریقتأیید قوي إلنشاء ثمة كان و  ٢-٦- ٨- ٢
: التعلیمات الفنیةب ٢مرفق تعدیالت على ال ٩- ٢

 مسرد المصطلحات
مع  تهاواءمبغرض م التعلیمات الفنیةمشروع تعدیالت على  ١- ٩- ٢

 (DGP/24-WP/19) ٢مرفق ال —توصیات األمم المتحدة 

كي تعكس القرارات الصادرة عن لجنة الخبراء  التعلیمات الفنیةب ٢مرفق االجتماع التعدیالت على الاستعرض  ١-١- ٩- ٢
وافق علیها ). وتعكس التعدیالت أیضًا المقترحات التي ١٤/١٢/٢٠١٢(جنیف،  السادسةالتابعة لألمم المتحدة في دورتها 

 DGP-WG/12( الجامع التابع لفریق خبراء البضائع الخطرة لفریق العملاالجتماعان الثاني عشر والثالث عشر 

 .)DGP/WG/13و

 التوصیة ١٠- ٢

 :أصدر االجتماع التوصیة التالیة، اآلنفة الذكرفي ضوء المناقشات  ١- ١-١٠- ٢

للنقل اآلمن للبضائع الخطرة عن  التعلیمات الفنیةتعدیل  ١-٢التوصیة 
   (Doc 9284) طریق الجو

هذا البند عن على النحو المشار إلیه في مرفق التقریر  التعلیمات الفنیةُتعدَّل 
  من جدول األعمال.

_ _ _ _ _ _ _ _ 
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 للبضـائع الخطـرة الفنیة للنقـل اآلمـن علیماتالت إلىاإلضافة على تعدیالت  جراءإعداد توصیات إل  من جدول األعمال: ٣البند 
(DOC 9284SU)  ٢٠١٦ – ٢٠١٥إلدراجها في طبعة.  

التعلیمات  إلىاإلضافة  التعدیالت على مشروع ١- ٣
الفنیة بغرض مواءمتها مع توصیات األمم المتحدة 

(DGP/24-WP/20)  
اســتعرض االجتمـــاع التعـــدیالت علـــى اإلضــافة إلـــى التعلیمـــات الفنیـــة كـــي تعكــس القـــرارات الصـــادرة عـــن لجنـــة  ١- ١- ٣

الت أیضا المقترحـات التـي كـان قـد ).  وتعكس التعدی١٤/١٢/٢٠١٢الخبراء التابعة لألمم المتحدة في دورتها السادسة (جنیف، 
 DGP-WG/12( خبـراء البضــائع الخطــرةق العامــل الجــامع التـابع لفریــق االجتماعـان الثــاني عشــر والثالـث عشــر للفریـعلیهــا وافـق 

  . )DGP/WG/13و
 فـي الالئحـة ٩فئـة یخضـع لل ةفـغیـر منظّ ، فارغة، عبوة متروكة – ٣٥٠٩ألمم المتحـدة رقم اجدید لبند ُأدخل و  ٢- ١- ٣

إحتوائهـا  نة عندباستخدامها في ظل ظروف معیّ  یسمحجدید حكم خاص نب األمم المتحدة إلى جالخاصة باالنموذجیة  التنظیمیة
 اجتمــاع الركــاب وطــائرات الشــحن فــيُعّلــم البنــد علــى أنــه محظــور علــى طــائرات . وقــد المــواد المشــعةغیــر بضــائع خطــرة علــى 

DGP-WG/13 مـواد علـى سـابقا  احتـوتالعبـوات الفارغـة التـي أن تخضـع تشـترط  ٤الجـزء  مـن ١٥-١-١الفقـرة  على أساس أن
الخاصـة بـالعبوات  لـوحظ أن األحكـامو الخطـر.  أزیـلتلك المادة، إال إذا لو كانت معبأة بالتعلیمات الفنیة كما  شروطلنفس خطرة 

جدیــد وأضــیف البنــد ال. يتصــمیمالنمــوذج ال عتمــادتثــل التمكانــت تســتند إلــى افتــراض أنهــا كانــت ال تــزال ة فــظّ وغیــر المن فارغــةال
 .يتصمیمعتماد النموذج الالمتثل تالتي قد ال تكون  زالة أو إعادة تدویر العبواتلمعالجة حاجة محددة إل

فـي كـل  البنـدضـاف یمـا إذا كـان ینبغـي أن ونوقش في االجتماع الرابع والعشرین لفریق خبراء البضائع الخطـرة  ٣- ١- ٣
للنقــل البــري وأنــه ال یوجــد أي ة محــدد تكانــالالئحــة التنظیمیــة النموذجیــة فــي  إلــى البنــدأن الحاجــة إلــى وأشــیر التعلیمــات الفنیــة. 

طـرق لـى الاعتمد الحكم فـي االتفـاق األوروبـي المتعلـق بالنقـل الـدولي للبضـائع الخطـرة عوقد مبرر إلدراجه في التعلیمات الفنیة. 
مـع إضـافة العدیـد  )ADN(طرق المائیـة الداخلیـة بر البالنقل الدولي للبضائع الخطرة عواالتفاق األوروبي المتعلق  )ADR( یةالبر 

حكـام للنقـل البحـري، وبالتــالي األاعتمـاد  فیمـا یخــصمماثلـة  شـواغللمنظمــة البحریـة الدولیـة دى اوكـان لـاإلضـافیة.  الشـروطمـن 
 ضافیة.الشروط اإلقصیرة مع بعض البحریة الرحالت لل ٣٥٠٩ألمم المتحدة رقم ابفقط سمح قررت أن ت

جمیـع أرقـام األمـم المتحـدة فـي التعلیمـات الفنیـة بغـض النظـر عمـا إدراج  قـرار اتخـذقـد  فریق الخبراءأن وٕادراكا  ٤- ١- ٣
رقـم من جـدول األعمـال)، أضـیف  ٢البند  عنمن التقریر  ٥-٣-٢ (انظر الفقرة م الأ لنقل الجويیوما في اتستخدم س تإذا كان

وضــح أن ی الركــاب وطــائرات الشــحن. وحكــم خــاص جدیــدطــائرات علــى إلــى اإلضــافة علــى أنــه محظــور  ٣٥٠٩األمــم المتحــدة 
تعلیمــات حــددة فــي المالبــنفس الطریقــة  نقــلتالتــي تحتــوي علــى بقایــا البضــائع الخطــرة یجــب أن غیــر المنّظفــة  العبــوات الفارغــة

مـن  فئـاتال( S-3-1فـي الجـدول  ٣٥٠٩مـم المتحـدة أسند لرقم األو  S-3-4الجدول إلى  أضیف ادو تلك المبالنسبة للعبوات المعبأة ب
 ).٩إلى  ٣

 اإلضــافةمــن  ٢١٠توجیــه التعبئــة إلــى مــن التعلیمــات الفنیــة  الجدیــد ٢١٩التعبئــة توجیــه إشــارة إلــى ت فیضــوأ ٥- ١- ٣
االشتراطات أن بّین ت ٢١٠التعبئة توجیه استعراض  ولدى. الممتزةلغازات فیما یخص اجدیدة لألمم المتحدة المدخالت المعالجة ل

اقترح أن و . اإلضافةلم تكن مدرجة في  )P200(لألمم المتحدة  التابع في توجیه التعبئةوأن العدید من االشتراطات الواردة قدیمة. 
 .٢١٠التعبئة  إشتراطات توجیهسیكون أكثر مالءمة من تكرار  )P200(إشارة إلى توجیه التعبئة لألمم المتحدة إدراج 

  
 الدورات المخصصة للبضائع الخطرةمعلمي توصیات بشـأن  ٢- ٣

(DGP/24-WP/39)  
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مــن التعلیمــات الفنیــة مــن شــأنه أن  ١الجــزء  مــن ٤الفقــرة  علــىتعــدیل إدخــال  DGP-WG/13اقتــرح فــي اجتمــاع  ١- ٢- ٣
الغالــب الـرأي  هـذا االقتـراح، لكـنلفحـوى كــان هنـاك تأییـد و البضـائع الخطـرة.  علـى التـدریباالشـتراطات الخاصـة بمدرسـي عـزز ی

مـواد إرشـادیة أعـدت . وقـد إرشادیة ادو مبوصفها التعلیمات الفنیة  اإلضافة إلىأن المواد ستكون أكثر مالءمة في  كان یتمثل في
ع لفریـق الخبـراء االجتمـاع المقبـل للفریـق العامـل الجـامع التـاب. وتم تأجیل مناقشة هـذا االقتـراح حتـى اإلضافةجدیدة إلدراجها في 

 .)DGP-WG/14( ٢٠١٤الذي سیعقد في أواخر عام  المعني بالبضائع الخطرة

  الخطـرة علـى البضـائع بـرامج التـدریبلـدى اسـتعراض لـدول إلـى ا رشـاداتاإل  ٣- ٣
(DGP/24-WP/77, Revised) 

في الفصلین البضائع الخطرة على  تدریبالبرامج لدى استعراض ستخدمها الدول لتإرشادات جدیدة  إدراج اقترح ١- ٣- ٣
-Sالجـزء  مـنالبضائع الخطرة)  فیما یخص الدولة مسؤولیاتبذات الصلة   ٦الملحق  (معلومات ٧) و عملیات االستعراض( ٥

 االجتمـاع المقبـل للفریـق العامـل الجـامع التـابع لفریـق الخبـراء المعنـي بالبضـائع الخطـرةتأجیـل مناقشـة هـذا االقتـراح حتـى  . وتم7
 .)DGP-WG/14( ٢٠١٤الذي سیعقد في أواخر عام 

 ةالتوصی ٤- ٣

 االجتماع التوصیة التالیة: المناقشات اآلنفة الذكر، أصدرفي ضوء  ١- ٤- ٣

التعلیمــات الفنیــة للنقــل  إلـى اإلضــافةتعــدیل علــى  -٣/١التوصـیة 
  (Doc 9284, Supp) الخطرة اآلمن للبضائع

فـــي علـــى النحـــو المشـــار إلیـــه  الفنیـــةالتعلیمـــات  إلـــى اإلضـــافةل عـــدّ تُ 
  .هذا البند من جدول األعمال بشأنمرفق التقریر 

_ _ _ _ _ _ _ _  
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البضـائع  الناتجـة عـن حـوادثلمعالجـة الرشـادات الطـوارئ إتعـدیالت علـى  جـراءإعداد توصیات إل  من جدول األعمال: ٤البند 
  .٢٠١٦ – ٢٠١٥إلدراجها في طبعة  (DOC 9481) اتالخطرة على متن الطائر 

ث حوادلمعالجة الرشادات الطوارئ إالتعدیالت على  مشروع ١- ٤
 اتالبضائع الخطرة على متن الطائر الناتجة عن 

(DGP/24-WP/21)  
البضــائع الخطــرة علــى  الناتجــة عــن حــوادثلمعالجــة ال إرشــادات الطــوارئ اســتعرض االجتمــاع التعــدیالت علــى   ١-١-٤

كـي تعكـس القـرارات الصـادرة عـن لجنـة الخبـراء التابعـة لألمـم المتحـدة فـي دورتهـا السادسـة (جنیـف،  )Doc 9481( اتمتن الطائر 
  وتم االتفاق على التعدیالت.).  ١٤/١٢/٢٠١٢
األحكام الخاصة بطاقم مقصورة الركاب لمعالجة  استكمال ٢- ٤

 دث مقصورة الركاب الناتجة عن بطاریات اللیثیومواح
(DGP/24-WP/38, Addenda/Corrigenda Nos. 1 and 2)  

ســـالمة العمـــل المعنیـــة بفرقـــة التـــي وضـــعتها  جدیـــدةالرشـــادیة اإلمـــواد الاالجتمـــاع النظـــر فـــي إدراج  ُطلـــب مـــن  ١-٢-٤
لیثیــوم فــي ات البطاریــ نــاتج عــنحــادث وقــوع األحــداث بعــد معالجــة الركــاب التابعــة التحــاد النقــل الجــوي الــدولي بشــأن  مقصــورة

  : الموادو . Doc 9481ب في الوثیقة مقصورة الركا
 مـن ةبعثالمن كهربائیةال رائحةال أو لیثیومات البطاری سخونةارتفاع  لتشمل الحالیة اإلرشاداتت في توسع  )أ 

  المحمولة؛ األجهزة اإللكترونیة
قـد دفـع و . اخمـاد الحریـق بمجـرد بأمـان نقـل الجهـازكیفیة و  توقیت لتشمل الحالیةفي اإلرشادات  توسعت  )ب 

 إطفــاء تمعنــدما یــ مــا یجــب القیــام بــه بشــأن إرشــادات الــذین طلبــوا نو لمشــغلافــي ذلــك  توســعالقــرار إلــى 
 ؛الهبوطمن  أول نقطة الجهاز حتى

  لیثیوم.ات البطاریناتج عن  دثاحمرتبط ب لجهاز تفریغال إجراءاتشملت   )ج 
خاصة تدریبیة مواد قد وضعت مؤخرا التابعة لالیكاو  المجموعة المعنیة بسالمة مقصورة الركابأن وأشیر إلى   ٢-٢-٤
) التـي تضـمنت أطـر Doc 7192الوثیقـة ( سـالمةعلـى ال الركـاب مقصـورة طـاقمتـدریب  دلیـل االیكـاو بشـأنفـي  البضـائع الخطـرةب

ممثلــین مــن تلــك  عمــل ضــمفریــق  اجتمــعو . البضــائع الخطــرةفیمــا یتصــل بالركــاب  مقصــورة طــاقم مســؤولیاتالكفــاءة لواجبــات و 
وتــم التعــدیالت المقترحــة. ســتعراض ال DGP/24 اجتمــاع نــب مــوظفین فنیــین مــن قســم عملیــات الطیــران خــاللاإلــى جالمجموعــة 

حرائــق المتعلقــة العلــى نحــو محــدد  تقســیم قــوائم المراجعــة إلــى ثــالث قــوائم منفصــلة لمعالجــة مــنقح، تضــمناقتــراح علــى االتفــاق 
البضــائع الخطــرة،  علــى األجهزة اإللكترونیــة المحمولــة، واالنســكابات التــي تنطــويالمرتبطــة بــ حرائــقالالبضــائع الخطــرة العامــة، و ب

 وفریــق المجموعــة المعنیــة بســالمة مقصــورة الركــابعــن طریــق المراســالت مــن قبــل أعضــاء  إجــراء اســتعراضفــي انتظــار وذلــك 
 العملیات.المعني ب خبراءال

 (DGP/24-WP/76)لیثیوم أیونات ال بطاریاتبالخاص  Drill رمزتنقیح  ٣- ٤

قـد  كـانو لیثیـوم. أیونـات ال بطاریـات عناصـرلجمیـع  "9F" برمـز "Drill "9Zرمز لالستعاضة عن اقترح تعدیل   ١-٣-٤
-٢٠١٣ طبعـة لیثیـوم فـيفلـز ال بطاریـاتلیثیـوم و أیونـات ال بطاریـاتمدخالت لجمیع  "9Z"برمز  "Drill "9Fرمز  استعیض عن

قـد ال  الشـحن إخمـاد الحرائـق لطـائرات جهـاز یشـیر إلـى أن "Drill "9Zرمـز و . الحـوادثجـة عالمل من إرشـادات الطـوارئ ٢٠١٤
 إخمـادفعـال فـي ه غیـر ن أنـالهـالون قـد تبـیّ  أنأنـه رغـم ولـوحظ الهبـوط علـى الفـور.  فـي لنظـریجب او  حد منهیأو  الحریق طفئی

قابلة لالشـتعال المواد الیثیوم ومنع انتشار الحریق إلى الل اته أیونتإخماد حریق سبباللیثیوم، فإنه كان فعاال في یسببه فلز  حریق
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 Drillفــإن رمــز القابلــة لالشــتعال وبالتــالي المــواد یثیــوم مشــابهة لحرائــق التــي تســببها أیونــات اللحرائــق الأن وأشــیر إلــى المجــاورة. 
"9F" .سیكون أكثر مالءمة  
أكثـر مالءمـة.  "9F" الرمـز ، وافقـت األغلبیـة علـى أن"9Z"اإلبقاء على الرمز نبغي رأى أنه ی بعضالأن رغم و   ٢-٣-٤

بطاریــات علــى مــتن الطــائرة یمكــن  لدیــهأن معرفــة لوفر الراحــة لطــاقم الطــائرة یــأنــه سیســهل النقــل و بالــذین یؤیــدون التعــدیل ویــرى 
توصـیة فـإن العـین، م "Z" حـرف عـدم وجـود ه فـي حـالأنـ ونیعتقـدونـه فؤیدی وأمـا الـذین الالتعامل معها في حالة حدوث حریق. 

 مــع ذلــك،و اللیثیــوم.  فلــزفــي الواقــع  إذا كــان نــوع البطاریــات غیــر معــروف وكــان ســیئایكون ذلــك ســاســتخدام المیــاه ستضــیع وأن ب
الطـائرة  الحوادث في مقصورة بشأنإرشادات منفصلة أن و الشحن حوادث في الفي المقام األول تخص  Drillرموز أن إلى  أشیر
  الطوارئ.الخاصة ب رشاداتاإلدلیل من  ٣في القسم  ترد
سـلوك خلیـة أن أظهـرت والتـي  دولإحـدى الـفي  تجر  تجربةنتائج فریق الخبراء بأثناء المناقشة، تم تذكیر وفي   ٣-٣-٤

فعالیــة الهــالون إیجابیــة  ه مــن المعــروف أنوفــي حــین أنــوحجــم وتصــمیم الخلیــة.  عتمــد اعتمــادا كبیــرا علــى كیمیــاءیرق تــحتلیثیــوم 
نفــس المســتوى مــن الفعالیــة لجمیــع أنـــواع  فإنــه ال یمكــن ضــمان، بوجــه أعــم نقــلالتــي تلیثیــوم مــن أیونــات ال لبطاریــاتل بالنســبة

  .التجاربمزید من الالبطاریات وأن هناك حاجة إلى إجراء 
ــ الخبــراء فریــقتــم االتفــاق علــى التعــدیل. وأوصــى و   ٤-٣-٤ إرشــادات مــن  ٢٠١٤-٢٠١٣درج التعــدیل فــي طبعــة بــأن ُی
 تشكل خطرا على السالمة.یعالج مشكلة  إضافة ألنهفي شكل  الحوادثجة عالمل طوارئلا

 ةالتوصی ٤- ٤

 التالیة: االجتماع التوصیةالمناقشات اآلنفة الذكر، أصدر في ضوء   ١-٤-٤

التعلیمــات الفنیــة للنقــل  إلـى اإلضــافةتعــدیل علــى  -٣/١التوصـیة 
  (Doc 9284, Supp)الخطرة  اآلمن للبضائع

فـــي علـــى النحـــو المشـــار إلیـــه  الفنیـــةالتعلیمـــات  إلـــى اإلضـــافةل عـــدّ تُ 
  .هذا البند من جدول األعمال بشأنمرفق التقریر 

_ _ _ _ _ _ _ _  
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  بنود األعمال غیر المتكررة التي حددتها لجنة المالحة الجویة أو فریق الخبراء حل مسألة: ٥البند رقم 
  بطاریات اللیثیوممراجعة األحكام الخاصة بنقل   ١-٥
   ن بطاریات اللیثیومبشأ معلوماتجلسة   ١- ١-٥
التابع الفني  ویلیام ج. هیوز مركزممثلي ، حیث ُطلب من بطاریات اللیثیومن بشأمعلومات انعقدت جلسة   ١-١-١-٥
ار باالخت في مجالالمستجدات تقدیم معلومات عن  لتغلیفلوشركات  للبضائع للنقل السریع نومؤسستی دارة الطیران االتحادیةإل
  الحرائق. خمادأجهزة إو  التغلیفو 
  إلدارة الطیران االتحادیةالتابع المركز الفني   ٢-١- ١- ٥
فیما عن النتائج المستخلصة من االختبارات السابقة  اً وجز م دارة الطیران االتحادیةإل التابع المركز الفنيقّدم   ١-٢-١- ١- ٥

على طائرة فعلیة مؤخرا التي جرت  النطاق ةواسعارات به تقریر عن النتائج المستخلصة من االختتالبطاریات اللیثیوم، یتعلق ب
)B-727( لنتائج المستخلصة من االختبارات ا. وفیما یلي موجز إلبراز خصائص الحرائق الكبیرة الناجمة عن بطاریات اللیثیوم

  طاریات اللیثیوم:ب بشأنالسابقة 

ضرار نتیجة األعطال واألالحراري  نفالتالأن تتعرض لطاریات اللیثیوم یمكن لب. الحراري نفالتاال   ) أ
درجات الحرارة التي  بسببرط فأو الشحن المو سرعة التفریغ، التي تصیب الخالیا، أو بسبب الحرارة، أ

 ١٤٠٠( درجة مئویة ٧٦٠و درجة فهرنهایت) بالنسبة ألیون اللیثیوم ١١٠٠درجة مئویة ( ٥٥٠تتجاوز 
حرارة الما یكفي من ي لیة واحدة في االنفالت الحرار خصدر تُ درجة فهرنهایت) بالنسبة لمعدن اللیثیوم. و 

. مما ینتج عنه انتشار فیما بین الخالیا وفیما بین الشحناتانفالت حراري في الخالیا المجاورة، تولید ل
طالق إلكترولیت سریعة االشتعال وكذلك، في حالة معدن اللیثیوم، لى إاالنفالت الحراري إ ؤديوی

 احتراق اللیثیوم المذاب.

، غیر أن ارتفاع درجة هاذاتمن قابلة لالشتعال غیر اللیثیوم  اتعتبر أیونت ،عموماً . االشتعال الذاتي  ) ب
بدوره في اشتعال اإللكترولیت. وهو ما یتسبب ، التغلیفتسبب في اشتعال مواد یالحرارة یمكن أن 

 .التغلیفیثیوم أن یشتعل من ذاته ویتسبب بسرعة في اشتعال مواد لللمعدن اویمكن 
وم فــي یــاللیث اتونــأی النیــران المكشــوفة الناجمــة عــن خالیــا ١٣٠١مــواد الهــالون  خمــدت. إخمــاد الحرائــق  ج)

علــى  ١٣٠١تــواء االنتشــار بــین الخالیــا. وال تــؤثر مــادة الهــالون ال تســطیع احوٕان كانــت االنفــالت الحــراري 
  .ومیاللیث اتخالیا أیون

وم فـي یـطاریـات معـدن اللیثلبات السـائبة التي جرت مؤخرا مخاطر الشـحن واسعة النطاقت االختبارات وضحأ  ٢-٢-١-١-٥
مســـتودع للالبضـــائع مـــن الفئـــة (ه)  تـــدفق األوكســـجین. ففـــي مقصـــورة مقتـــرن بتقییـــدالخفـــض الضـــغط تشـــمل ظـــل ظـــروف جّیـــدة 

مقصــورة تعــریض واحــدة فــي االنفــالت الحــراري إلــى  یحــاكي خلیــة ســّخان خرطوشــيناجمــة عــن اشــتعال حرائــق  أدىالرئیســي، 
في  اتاالختبار  تاسُتكملدخان في مقصورة القیادة مما تسبب في حجب الرؤیة خالل ستین دقیقة. و  نشب عنهالبضائع للخطر و 

رتفــاع درجــة الحــرارة وتســرب الــدخان إلــى مقصــورة البضــائع الرئیســیة ومقصــورة القیــادة. نظــرا المقصــورة البضــائع مــن الفئــة (ج) 
خلیة  أدتالصفر، و إلى الهالونات  عدلم وصلمستویات األوكسجین في مقصورة البضائع، و  رتفعت، ااتوبعد استكمال االختبار 

  .نحو الداخلواندفاعه مقصورة القیادة باب انفجار  نتج عنهفي مقصورة البضائع،  نیراننشوب إلى واحدة في االنفالت الحراري 
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على الجهة المصّنعة وعلـى المكونـات  المحترق یتوقف كثیراً خلیة اللیثیوم ل عافتیضا أن االختبارات أوأثبتت   ٣-٢-١-١-٥

حجمهــا وتصــمیمها. وقــد أدت اختبــارات أجریــت علــى مكونــات كیمیائیــة محــددة، بــالرغم مــن اســتخدام لك الكیمیائیــة للخلیــة وكــذ
  .يخرطوشسّخان بسبب  انفالت حرارينشأ لى انفجار عندما إلالشتعال،  ةاإللكترولیت غیر القابل

  الحرائق التي تقاوموحدات التحمیل في مقصورة البضائع و ماد الحرائق خالمستجدات بشأن نظم إ  ٣-١-١-٥
الـنظم  فیمـا یخـص حققـتتمعلومـات عـن تطـورات مشـجعة  للنقـل السـریع للبضـائعقدم ممثلون عن مؤسسـتین   ١-٣-١-١-٥ 
 بالــدخان، وغطــاءات مقاومــة الحرائــق، والمعــدات المتعلقــة مقاومــة الحرائــقال وحــدات التحمیــلإلخمــاد الحرائــق، و  نشــطة والهامــدةال

   .اللزجة وحزم السوائل وحدات التحمیلقائد الطائرة، ووحدات إخماد الحرائق الستخدامها داخل لوالرؤیة 
  فیما یخص بطاریات اللیثیوم التغلیف تحدید معاییر  ٤-١-١-٥
األداء معـاییر معلومات عن التطـورات المسـتجدة فـي  التغلیفإحدى شركات تصمیم وتصنیع مواد قدم ممثلو   ١-٤-١-١-٥

داء مثل احتواء االنفـالت الحـراري األ عناصراألداء أهم معاییر  تشمل. و معیبةالو تالفة الحتواء بطاریات اللیثیوم ال التغلیفبشأن 
  المحددة لألداء.  المعاییر التغلیف ىواقُتِرح السماح بإجراء عملیة النقل إذا استوف .ومقاومة الحرارة لهبوتسّرب ال

  بطاریات معدن اللیثیوم    ٢-١-٥
علـى مـتن طـائرات الركـاب والبضـائع. بطاریـات اللیثیـوم المعدنیـة نظر فـي حظـر أن یُطلب من فریق الخبراء   ١-٢-١-٥

الحرائق الناجمة عن معـدن اللیثیـوم وبـأن خماد الحرائق في مقصورات البضائع ال تؤثر على الحالیة إلنظم ن الوأفید بأنه نظرا أل
أن إحــدى ة حالیــا ال یمكــن لهـا احتــواء الحرائــق، یصــبح مــن الصــعب تبریـر مواصــلة نقلهــا كبضــائع. ولــوحظ الزمــال التغلیــف مـواد

 علــى أســاسعلــى مــتن طــائرات الركــاب التابعــة لهــا بطاریــات اللیثیــوم المعدنیــة نقــل بالفعــل الــدول وعــدة شــركات طیــران منعــت 
المناقشـات التـي جـرت فـي وقـت سـابق هـذا األسـبوع االجتمـاع إلـى  انتبـاه المتغیرات التي أبلغت عنها الـدول أو المشـغلون. وُوّجـه

بطاریـات نقـل فـي  االسـتمرارأن أفید بمن جدول األعمال)، و  ١من التقریر عن البند  ٢-١بشأن نظم إدارة السالمة (انظر الفقرة 
 كــون تعــدد خطــوط الوقایــة مــنمــع هــذه المبــادئ. ویتمثــل أحــد المبــادئ الرئیســیة لــنظم إدارة الســالمة فــي تنــافى یاللیثیــوم المعدنیــة 

إخمـاد الطـائرة فـي نقطـة واحـدة. وأشـیر بـأن عـدم فعالیـة نظـم  دضـروریة لتقلـیص تبعـات اإلخفـاق عنـسـالمة محدقة بالمخاطر الال
اتُِفـق . و تـؤدي، بـالنظر إلـى نتـائج االختبـارات، إلـى عواقـب وخیمـةمعـدن اللیثیـوم تشـكل نقطـة إخفـاق وحیـدة مـن شـأنها أن  حرائق
  المعروفة. هابالرغم من مخاطر المعدنیة مواصلة نقل بطاریات اللیثیوم ه من غیر المقبول على أن

االجتمـاع الرابـع  افتتـاح وُوّجه انتباه االجتمـاع إلـى البیانـات التـي أدلـت بهـا مـدیرة إدارة المالحـة الجویـة خـالل  ٢-٢-١-٥
وكیفیـة توسـیع نطـاق ألمانة العامـة إزاء سـالمة البضـائع ل زایدالقلق المت شارت إلىأحیث والعشرین لفریق خبراء البضائع الخطرة 

أخـرى  ربطهـا بقطاعـاتینبغي التوقف عن النظر إلى البضائع الخطرة بمفردهـا بـل یتعـین قالت إنه مهام قسم البضائع الخطرة. و 
لتوحیـد ل ةمـدیر ال، حضـر االجتمـاع كـل مـن نائـب من هذا المنطلقطیران مثل العملیات والصالحیة للطیران واألمن. و الشبكة من 

ورئیس قسم عملیات الطیران والمسؤولون الفنیون عـن العملیـات والصـالحیة للطیـران  والبنیة األساسیة في مجال السالمة القیاسي
مســاهمتها فــي قــرارات فریــق  مــدىفاعــل بــین المالحــق األخــرى والملحــق الثــامن عشــر و الت أوجــهبــراز إلإدارة المالحــة الجویــة فــي 

السـالمة داء هداف الكمیـة ألكیفیة استخدام األ في مجال السالمةالبنیة األساسیة للتوحید القیاسي و  ةالمدیر الخبراء. وأوضح نائب 
إضافة أو تعدیل القواعد القیاسیة المتعلقة بالمالحق في األجزاء األخرى للطیران وحث فریق خبراء البضائع الخطرة  في لبتافي 

لى األعمال التي قام بها فریق خبراء البضائع الخطرة وفریق خبراء إشار رئیس قسم العملیات أیضا هذا النهج. و أأن یطبق على 
 قطاعــات تــرابطمــدى كمثــال عــن  تشــغیل الطــائرات –طــرة الــواردة فــي الملحــق الســادس البضــائع الخ شــروطفــي تقــدیم العملیــات 

تحویـل  اتعملی األخرى الواردة في الملحق السادس فیمـا یتعلـق بالبضـائع الخطـرة مثـل  شروطاقترح مراعاة الالطیران فیما بینها. و 
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صـالحیة الطـائرات  –الـواردة فـي الملحـق الثـامن  شـروطوینبغـي أیضـا مراعـاة ال إخمـاد الحرائـق. ٕامكانیـاتو المسار الممتدة زمنیـا 
بین الملحق الثامن والملحق الثامن عشر، حیث ینص الملحق الثامن علـى تصـمیم نظـم إخمـاد  انعدام الربط . وأشیر إلىللطیران

مفـاجئ وعلـى نطـاق  نشـوب حریـق مراعـاة إمكانیـةل، إخماد الحرائق المتعلقة بهـامواد الحرائق في مقصورة البضائع، بما في ذلك 
أو بعــد هــذا التــاریخ).  ٢٠٠٠مــارس  ١٢واســع مثــل الحریــق النــاجم عــن البضــائع الخطــرة (بالنســبة للطــائرات المــرخص لهــا فــي 

، المعدنیـة نطـوي علـى بطاریـات اللیثیـومی اخمـد حریقـأن تُ ال یمكـن ظم إخمـاد الحرائـق علـى مـتن الطـائرة مادامت نوأشیر إلى أنه 
    . ها بضائعبوصففال یمكن الوفاء بهذا الشرط إذا تم السماح بنقل هذه المواد جّوا 

ن الــذي یؤیـــدون حظــر نقـــل معــدن اللیثیـــوم وكـــذلك یالقلـــق الــذي یســـاور المشـــارك الالحقــة وأبــرزت المناقشـــات  ٣-٢-١-٥
لحظـر یسـّلمون بـالخطر الـذي ینطـوي علیـه الـذین ال یؤیـدون ذلـك. وبـالرغم مـن أن المشـاركین الـذین یعارضـون فكـرة ان یالمشـارك

وبـأن العدیــد مــن المعمـول بهــا  قواعــدبطاریـات مــزورة ال تمتثـل لل تشــملطر اخــمال هنقـل بطاریــات اللیثیـوم، فــإنهم یعتقـدون بــأن هـذ
نقـل هـذا الحظـر لـن یفیـد إال فـي وقـف أشـیر إلـى أن هـذه األنـواع مـن الشـحنات. و  شـملالوقائع المبلغ عنها إن لـم تكـن جمیعهـا ت

، قواعـــد المعمـــول بهـــانقـــل الشـــحنات التـــي ال تمتثـــل للعملیـــة تواصـــل ت؛ وسقواعـــد المعمـــول بهـــاشــحنات البطاریـــات التـــي تمتثـــل لل
مـن  واحتمال زیادة عدد البطاریات غیر المعلن عنها، وبالتالي زیادة الخطر المحدق بالركاب وطاقم القیادة. وقـد رأى الـبعض أن

الرئیسـیة  قطاعـاتللـوائح التنظیمیـة وقـد یـؤثر سـلبا علـى الشأن هذا الحظر أن یعتبر خطوة غیر عادلة تجاه األغلبیة التي تمتثل 
یعـــرض للخطـــر حیـــاة األشـــخاص الـــذین  قـــدالقبیـــل هـــذا  مـــن اً والصـــحة العامـــة والســـالمة. وأشـــیر إلـــى أن حظـــر مثـــل االتصـــاالت 

. وقــد أثیــر أیضــا قلــق عــاشهــزة الطبیــة مثــل أجهــزة تنظــیم ضــربات القلــب وأجهــزة وقــف الر یعتمــدون علــى البطاریــات لتشــغیل األج
ث قواعد جدیدة مباشرة بعد استحداقرار في الوقت الذي سیتم فیه مفاده أنه قد ُینظر إلى فریق الخبراء على أنه عاجز عن اتخاذ 

التي أعرب عنهـا خبـراء العلمیـات األعضاء أشاد باآلراء أحد إدخال تعدیالت هامة على الطبعة الجدیدة من التعلیمات. ومع أن 
قارنة بین عالم الشحن الجوي السیما البضائع الخطرة وبین أنه ال یمكن المى وصالحیة الطیران وٕادارة الحركة الجویة، إال أنه رأ

وى االمتثــال أمــامهم خیـار سـ مجـاالت الطیـران هـذه ألن األمــر یتعلـق بـنظم مغلقـة، تشــمل مـوظفین أكفـاء مــن الناحیـة الفنیـة لـیس
العـدد  علـى ةإجـراء مراقبـة مباشـر الصارمة والمتشددة. ویعتبر الوضع جد مختلف بالنسبة للشـحن الجـوي، حیـث یسـتحیل  شروطلل

الواردة فـي الملحـق الثـامن عشـر والمتعلقـة  لشروطبالرغم من ا ،البضائع لنقلها جّواً غیر المحدود من جهات الشحن التي تعرض 
ه مـن المشار إلیه بین الملحق الثامن والملحق الثامن عشر، مع مالحظـة أنـ انعدام الربط ةقیمثیرت شكوك بشأن أكما قبة. بالمرا

نقـل أي بالطـائرات  ه. فهـل هـذا یعنـي أنـه ال ینبغـي السـماح لهـذعلى متن طائرات الشحن أجهزة إخماد الحرائقغیر الالزم وجود 
بضائع خطرة على اإلطالق؟ وقد أشیر إلى أنه ال ینبغي اعتبار عـدم فعالیـة أجهـزة إخمـاد الحرائـق نقطـة إخفـاق محتملـة وحیـدة، 

الحاجز الوحید الـذي یحـول دون انتشـار الحرائـق. وتنطـوي علمیـة التخفیـف  ابوصفه التغلیفعملیة نظرا ألنه ال ُیعتمد فقط على 
األكثـر صـرامة فیمـا یخـص االختبـار، ووضـع نظـم إدارة الجـودة وغیرهـا  الشروطعدیدة بما في ذلك  من المخاطر على مستویات

عنــد نقلهــا بوســائل أخــرى.  الشــروطالخاصــة بالنقــل الجــوي التــي تســري علــى بطاریــات اللیثیــوم المســتثناة مــن معظــم  الشــروطمــن 
شیر إلـى أن منـاطق أ. و التواصل واإلنفاذ خاطر من خاللویعتقد األعضاء المعارضون لفكرة الحظر أنه من األفضل معالجة الم

 كثــفالتــي لــدیها قصــور فــي هــذا الشــأن أن ت وبالتــالي یتعــین علــى الــدول ٕانفــاذ األحكــاملتوعیــة و حتــاج إلــى اعدیــدة مــن العــالم ت
الحاجـة  حـّد مـنی قـدذلـك حظـر، وذلـك نظـرا ألن بعـض الـدول قـد تـرى أن وقد یكون ذلك مهما للغایة في حالـة تطبیـق  دها.و جه

ع عـدد البطاریـات غیـر البعض أنه یتعین إجراء مراقبة أكثـر فـي حالـة تطبیـق حظـر، ألنـه مـن المحتمـل ارتفـا رأىإلى المراقبة. و 
   قواعد المعمول بها.المعلن عنها والتي ال تمتثل لل

 اواحـد اح، غیـر أن عضـو فكـرة الحظـر نظـرا لألسـباب الـواردة فـي االقتـراعن تأییدهم لوأعرب أعضاء آخرون   ٤-٢-١-٥
بــذل مزیــد مــن الجهــود  ضــرورةرأى أنــه ینبغــي تطبیــق الحظــر علــى طــائرات الركــاب دون ســواها. وبــالرغم مــن أنهــم یتفقــون علــى 

الفلسـفة التـي تقـوم للتخفیف من حدة المخاطر على مـتن طـائرات البضـائع، إال أنهـم اعتبـروا فكـرة الحظـر مبـالغ فیهـا. وفـي حـین 
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قـرار اإلتـم  البضـائع، تار طـائرات الركـاب وطـائعدم التمییـز بـین على الطیران  قطاعاتالعامة فیما یخص جمیع ها األمانة نهجت
، وُیســمح لطــائرات علــى مــتن طــائرات البضــائع القصــوىالكمیــات  زیــادةوُیســمح بوجــود اختالفــات فیمــا یخــص البضــائع الخطــرة. ب

مـن  هـو كـب لـیسا. ویسـتند تبریـر هـذه االختالفـات إلـى كـون الر الركـابالبضائع بنقل بعض المواد المحظـورة علـى مـتن طـائرات 
البضائع المحمولة على متن الطائرة، على خالف شركات طائرات البضائع. وُتدرك شركات نقل البضائع المخاطر  ما هيیقرر 

و المرشـح مـن الرابطـة الدولیـة البضائع الخطرة على مـتن طائراتهـا. وقـد أعـرب العضـوتتخذ قرارات تجاریة للسماح بنقل المحدقة 
الخاصــة  الشــروط ه ینبغــي توحیــدلجمعیــات ربابنــة الطیــران عــن تأییــده لالقتــراح بصــیغته المكتوبــة. وأوضــح أن الرابطــة تــرى أنــ

 نـاولت فـي حالـةالبضائع. وأعرب عـن اعتراضـه لمـا تضـمنه أحـد البیانـات فـي وقـت سـابق ومفـاده أنـه طائرات بطائرات الركاب و 
حرفیـا، لـن ُیسـمح بنقـل أي نـوع مـن البضـائع الخطـرة علـى مـتن لقیاسیة الواردة فـي الملحـق الثـامن بشـأن إخمـاد الحرائـق القاعدة ا

تخفیـف الضـغط  طریقـة  اعتبـرتتعلق بإخمـاد الحرائـق علـى مـتن هـذه الطـائرات. و  شروططائرات البضائع نظرا ألنه ال توجد أي 
أن  الــواردة فــي الملحــق الثــامن. غیــر أن االختبــارات أثبتــت أنــه بــالرغم مــن الشــروطفعالــة إلخمــاد الحرائــق وهــو مــا یتماشــى مــع 

، إال أنها ال تعتبر فعالة بشأن الحرائـق المعدنیة بضائع خطرة غیر بطاریات اللیثیوم شملخمد حریقا یقد تُ عملیة تخفیف الضغط 
، الـذي حظـي بتأییـد هــذا العضـو، فـي أنــه ال نـة الطیــراناللیثیــوم. ویتمثـل موقـف الرابطـة الدولیــة لجمعیـات ربابمعـدن التـي تشـمل 

وٕالـــى حـــین تحقیـــق ذلـــك، ینبغـــي حظرهـــا علـــى مـــتن طـــائرات الركـــاب بطاریـــات اللیثیـــوم المعدنیـــة توجـــد حالیـــا طریقـــة آمنـــة لنقـــل 
   والبضائع.

نقح یسـمح لتطبیـق الحظـر الكامـل، ُعـرض علـى االجتمـاع اقتـراح مـقلیـل دعـم  سـوى وجـود عـدم وبالنظر إلى  ٥-٢-١-٥
الحالیة وعلـى مـتن طـائرات الركـاب بموافقـة دولـة المنشـأ  شروطعلى متن طائرات البضائع وفقا للبطاریات اللیثیوم المعدنیة بنقل 

ودولة المشغل. وقد أید البعض هذا النهج، مـع مالحظـة أن الحظـر علـى طـائرات الركـاب یجـري تطبیقـه منـذ نحـو عشـر سـنوات 
قـد لوجیستیة، فقد تم التغلب علیها. و كان محفوفا بالصعوبات البالرغم من أن تطبیق الحظر ألول مرة في إحدى الدول الكبیرة. و 

الحظــر إذا تـم تطبیقــه علــى المســتوى  یتقبلــونقـد  العـاملین فــي هــذا القطــاعأوضـح ممثلــون عــن صـناعة البطاریــات أن األعضــاء 
خـدمات طـائرات  تنعـدم فیهـاالدولي. أما األعضاء الذین یعارضون حتى تطبیق حظر جزئـي فیـرون أن هنـاك منـاطق مـن العـالم 

لـوحظ أن الدولـة المعنیـة التـي تطبـق الحظـر البضائع وبالتالي یتعین السماح بنقل بطاریات اللیثیوم على مـتن طـائرات الركـاب. و 
الحاجـة إلـى إلیـه منـاطق عدیـدة أخـرى مـن العـالم. وقـد تمـت اإلشـارة إلـى دیها شبكة كبیـرة مـن طـائرات البضـائع، وهـو مـا تفتقـر ل

هــا فــي الیــوم التــالي والتــي ال وفیر تبطاریــات یتعــین لوقــف الرجفــان كمثــال عــن  ةاألتوماتكیــألجهــزة الخارجیــة لبطاریــات احتیاطیــة 
مسوغات اقتصـادیة ال ُتسـتخدم فـي أي مجـال آخـر مـن  شكلوقد رأى أعضاء آخرون أن ذلك یال عن طریق الجو. إیمكن نقلها 

ولوحظ أن االقتراح ال یتضمن حظرا لبطاریات اللیثیوم  .السالمة ذلك یهددكان مجاالت سالمة الطیران وال ینبغي استخدامها إذا 
   لطبیة الملحة.المعدات وأن ذلك تم لمراعاة االحتیاجات اتضمنة أو المعبأة في الم
وعلى ضرورة تحسـین اإلشـراف  إشكالیةللقواعد تمثل ال تمتثل الشحنات التي أن األعضاء على جمیع واتفق   ٦-٢-١-٥

 قواعـدوالتنفیذ فـي هـذا الشـأن، غیـر أن األعضـاء الـذین ال یؤیـدون الحظـر شـددوا علـى أن حتـى الشـحنات التـي تمتثـل بالكامـل لل
أمـا  ال دائم بأن تتعرض شحنات البطاریات جیدة اإلعداد والصنع ألضرار خالل عملیة نقلهـا.تنطوي على مخاطر. وهناك احتم

قطاع الطیران بأنه یجري شحن  ووأفاد ممثل عداد البطاریات التي یتم شحنها.تزاید أسهم في یإال أن فال یمكن احتمال وقوع ذلك 
حرائـق علـى مـتن الطـائرة، غیـر أن نشـوب بالیین البطاریات كل سنة. وهناك إقرار بـأن البضـائع الخطـرة األخـرى قـد تتسـبب فـي 

. وقد أثبتت التجـارب أن حدة المخاطر المطروحةمن ، مما یقلل عدد بطاریات اللیثیومعدد شحنات السلع األخرى یقل كثیرا عن 
بطاریـات ه یمكـن اسـتخدام . ونظـرا ألنـالمعدنیـة بطاریـات اللیثیـوم تتسـبب فـي اشـتعال قـدبعـد إخمـاده ق یـرة المتولدة عن الحر الحرا

مخـاوف مـن نشـوب آخر فـإن ذلـك یشـكل خطـرا ال یمكـن تجاهلـه. وقـد ُأعـرب عـن من مصدر كوقود في حریق اللیثیوم المعدنیة 
مـن شـأن  فـإنعـدم االمتثـال للقواعـد، زیادة اإلجراءات الالزمة. وٕاذا أدى ذلك إلى وضرورة اتخاذ لى متن الطائرة عحریق كارثي 



DGP/24-WP/81 

من جدول األعمال ٥تقریر عن البند  5-5  
 

أن یحجـــب الحاجـــة إلـــى معالجـــة الوضـــع  بالنســـبة لمعظـــم هـــذه  ذلـــك أن یـــؤثر فقـــط علـــى عـــدد محـــدود مـــن الشـــحنات وال ینبغـــي
      الشحنات.

الــذي أجــراه  واســع النطــاقاآلراء، یعتقــد معظــم األعضــاء أنــه ال یمكــن تجاهــل نتــائج االختبــار مــع اخــتالف و   ٧-٢-١-٥
ه فكـرة الحظـر، یعتقـد الجمیـع باسـتثناء واحـد مـنهم بأنـ نعارضـو یالمركز الفني إلدارة الطیران االتحادیة. وبالنسبة لألعضاء الذي 

، ینبغــي القیــام بمزیــد مــن العمــل الركــاب حظــر علــى مــتن طــائرةوحتــى فــي حالــة تطبیــق ال اإلبقــاء علــى الوضــع الــراهن، ال یمكــن
، االرتیاح لىع تغلیفنظم إخماد الحرائق ومعاییر ال ما یخصلضمان النقل اآلمن على متن طائرة البضائع. وتبعث التطورات فی

إلیجاد حل ال بد مـن  هإقرار بأنلتهیئة الظروف التي تساعد على نقل البطاریات بأمان. وهناك متاحة وُیعتقد أن هناك تكنولوجیا 
العملیــات والصـــالحیة  ویشــمل ذلـــك مجــاالتق عــالم البضـــائع الخطــرة ااتبــاع نهــج متعــدد التخصصـــات یشــمل خبــراء خـــارج نطــ

 .التغلیفوتصنیع البطاریات وتصنیع مواد  للطیران
خبـراء البضـائع الخطـرة إلـى یستحیل التوصل خالل االجتماع الرابع والعشرین لفریق اصبح من الواضح أنه و   ٨-٢-١-٥

الحالیـة  شـروطعلى متن طائرات البضائع وفقا للبطاریات اللیثیوم المعدنیة سمح بنقل قد یقرار نهائي بشأن االقتراح المنقح الذي 
ح مــن االقتــراصــرامة وال یــزال االقتــراح المــنقح، وٕان كــان أقــل وعلــى مــتن طــائرات البضــائع بموافقــة دولــة المنشــأ ودولــة المشــغل. 

للتشاور مع الخبـراء داخـل  وقتویرغب بعض األعضاء في الحصول على مزید من ال .األصلي، یؤثر كثیرا على قطاع الطیران
هم. وقد الحظ البعض أنه بالرغم من االتفاق بشأن االقتراح مـن حیـث المبـدأ، هنـاك عـدة مسـائل تبعیـة ینبغـي مراعاتهـا، بمـا نبلدا

ال یــتم نقلهــا فــي نهایــة المطــاف علــى مــتن طــائرات قبــول المشــغل  تخضــع للصــغیرة التــي الفــي ذلــك التأكــد مــن أن البطاریــات ا
الركــاب. وقــد أعــرب عــدة أعضــاء فــي فریــق الخبــراء عــن رغبــتهم فــي النظــر فــي خیــارات ال تشــمل الحظــر، مــثال التنظــیم الكامــل 

، والحـــد مـــن عـــدد ةطر غیـــر مقبولـــاخـــمكل لجمیـــع البطاریـــات، وتحدیـــد أنـــواع وكمیـــات البطاریـــات التـــي یمكـــن نقلهـــا دون أن تشـــ
یصـبح أو داخل مقصـورات البضـائع. ویـرى بعـض األعضـاء أنـه دون التعجیـل باتخـاذ إجـراءات،  وحدات التحمیل البطاریات في

ن یكــون لــ. ویــرى الــبعض أن قــرار متســرع الشــروطإدخــال تغییــرات فوریــة علــى  أنــه البــد مــنوخیمــة و واقــب مــن الصــعب تفــادي ع
اتخاذ قرار ُیسفر عن لوائح آمنة وثابتة. وعلى هذا األساس، وافق فریق الخبراء على مواصلة العمل  تعینوأنه ی اصائببالضرورة 

ن االقتـراح بحظـر أحیـث سـُیتخذ قـرار نهـائي بشـ ٢٠١٤بهذا الشأن عبر المراسـالت وعقـد اجتمـاع ألحـد أفرقـة العمـل مطلـع عـام 
  .بطاریات اللیثیوم على متن طائرات الركاب

  )DGP/24-WP/25( معیبةتالفة أو النقل بطاریات اللیثیوم ال    ٣-١-٥
لــى إالتــي تعــاد  نصــا تمهیــدیا یحظــر نقــل خالیــا أو بطاریــات اللیثیــوم ٩٧٠و ٩٦٧ التغلیــفتعلیمــات تتضــمن   ١-٣-١-٥

هـذه البطاریـات فـي ظـل  تـم التسـاؤل عمـا إذا كانـت هنـاك نیـة لحظـر). و معیبـةتالفـة أو الالمصّنع ألسباب السـالمة (البطاریـات ال
  .أي ظروف أو إذا كان یمكن نقلها على سبیل االستثناء

 ذي یسري علـىال ،A154الخاص  بندالیشبه   ٩٧٠و ٩٦٧ التغلیفتعلیمات ولوحظ أن النص التمهیدي في   ٢-٣-١-٥
اجتمـاع فریـق العمـل الفنیـة (لـى التعلیمـات إ A154الخـاص  بنـدالجمیع وحدات بطاریـات اللیثیـوم. وخـالل المناقشـة بشـأن إضـافة 

)، أشـیر إلـى المواءمـة بـین الـنص الـوارد ٢٠٠٦نوفمبر  ٣أكتوبر إلى  ٢٥، من ٢٠٠٦التابع لفریق خبراء البضائع الخطرة لعام 
، تكـونأو عناصـر  نقـل أي مـواد في ظل أي ظروفیحظر  ٢-١؛١. ونظرا ألن الجزء ٢-١؛١ والجزء A154 الخاص بندالفي 

، لـى ذلـكإومـا  خطـرة ةحـرار  تولـد عنهـاتأو  تُنـتج لهبـاً ، أو تفاعل بشكل خطـرأو تلالنفجار، قابلة  ،للنقلبالصفة التي ُتعرض بها 
 ٢-١؛١والجـزء  A154الخـاص  بنـدالفي ظـل الظـروف العادیـة للنقـل، أشـیر إلـى أنـه بـالرغم مـن وجـود اخـتالف دقیـق بـین نـص 

تصدر نتاج لهب أو إلتكون قابلة ... ... ، بالصفة التي ُتعرضه بها للنقل، تكونبحیث یحظر هذا األخیر نقل أي سلع أو مواد 
معیبة عبر الجو ویمكن نقل هـذه تالفة أو النقل بطاریات اللیثیوم ال تقتضي... وهناك اعتقاد بأن هناك حاالت  خطرة ةعنها حرار 
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لتحقیـق مسـتوى مـن السـالمة یعـادل المسـتوى الـذي تـنص علیـه التعلیمـات. الـة اتخـاذ احتیاطـات مالئمـة فـي حو البطاریات بأمـان 
وبـین الجـزء  ٩٧٠و ٩٦٧ التغلیـفتعلیمـات والـنص التمهیـدي الـوارد فـي  A154الخـاص  بنـدالأشیر إلى أن المواءمة بین صیغة و 
ثیــوم "بطاریــات اللیح أن الــنص اقُتــرِ كمــا . تســمح بــذلك، والمشــفوعة بالشــرط الخــاص بموافقــة دولــة المنشــأ ودولــة المشــغل ١-٢؛١
أیضا  عتبرأكثر من الالزم بحیث یمكن لكیانات أخرى أن ت نص مقّیدالمصّنع" معیبة نظرا ألسباب تتعلق بالسالمة  تي یحددهاال

  .٩٧٠و ٩٦٧ التغلیفتعلیمات  A154الخاص  بندالاقُترح إدخال تعدیالت على  ،ولمعالجة ذلك. معیبة الخالیا أو البطاریات
األعضـاء أن الـنص معظم رأى بعض التغییرات التحریریة والتوضیحات الواردة في االقتراح، تأیید بالرغم من   ٣-٣-١-٥

 وقتا طـویال فـي تنـاولأنفقت لألمم المتحدة التابعة أن اللجنة الفرعیة أحیط علما بألحكام. و من ااألصلي  ستوعب القصدیالحالي 
وجه عدد من صناع البطاریات االنتباه إلى البطاریات المعیبة. وأعرب فریق الخبراء عـن رغبتـه هذا النص، الذي أضیف عندما 

االسـتثناء منح نیة بما یسمح بإمكا ل هذه البطاریات جّوا، غیر أنه لم یدرج بشكل متعمد العبارة "في ظل أي ظروف"قفي حظر ن
إعـداد مـواد إرشـادیة. وسـیجري التأییـد لفكـرة تفـاق بشـأن التعـدیل المقتـرح، ُأعـرب عـن التوصـل ال عـدمبالرغم مـن عند الضرورة. و 

  .النظر في هذه المسألة خالل الفترة الثالثیة المقبلة
  )DGP/24-WP/29, Revised(المعدات في نقل بطاریات اللیثیوم  شروطتوضیح     ٤-١-٥
ُوجـــه انتبـــاه االجتمـــاع إلـــى أنـــه البـــد مـــن وضـــع عالمـــة المناولـــة المتعلقـــة ببطاریـــات اللیثیـــوم والوثـــائق علـــى   ١-٤-١-٥

المعــدات ولكــن لــیس فــي حالــة شــحنات المعــدات التــي تتضــمن فــي الشــحنات التــي تتضــمن أكثــر مــن أربــع خالیــا أو بطــاریتین 
أو  PI967، وفقـا للقسـم الثـاني مـن "اللیثیـوم اتبطاریات أیون"العبارة  یقضي بوضعشرط هناك أیضا كمیات أقل من البطاریات. و 

عنــد الجــوي  الشــحن مســتنداتعلــى  ٩٧٠و ٩٦٧ التغلیــفتعلیمــات " وفقــا للقســم الثــاني مــن المعدنیــة اللیثیــوم بطاریــاتالعبــارة "
الجـوي المرفقـة بالشـحنات  الشـحنمسـتندات قضي باإلشارة إلى بطاریـات اللیثیـوم علـى . غیر أنه ال یوجد حالیا شرط یاستخدامها

وضـع یقضـي بیجعل عملیة القبول معقدة. وبالتالي، اقتُـرح إدخـال تعـدیل ذلك التي تتضمن كمیات أقل من البطاریات. وأفید بأن 
، غیـر مقیــدة" نیـةالمعد لعبــارة "بطاریـات اللیثیـوموا ٩٦٧علیمـات التغلیـف اللیثیـوم، غیــر مقیـدة" بالنسـبة لت اتالعبـارة "بطاریـات أیونـ

  .٩٧٠ تعلیمات التغلیفبالنسبة ل
 ألنــه قــد توجــد االلتبــاسلــى یــؤدي إ اعتقــاد بــأن هــذا الشــرط هنــاك إال أن التأییــدعلــى  يحظــمــع أن االقتــراح و   ٢-٤-١-٥

. وهنـــاك أیضـــا قلـــق إزاء اللیثیـــومفــرض المناولـــة الالزمـــة لبطاریـــات ة ال تشـــحنالمرفقـــة بال الجـــوي الشـــحنمســـتندات فـــي مالحظــة 
ن كانــت كــذلك. وبالتــالي لــم یــتم االتفــاق أن هــذه البطاریــات غیــر مقیــدة وإ بــد" ألنهــا قــد تعطــي االنطبــاع ـ"غیــر مقّیــ عبــارةاســتخدام 

  .هذا التعدیلعلى 
  )DGP/24-WP/30( شحنات بطاریات اللیثیوم رفض    ٥-١-٥
لـزم باسـتخدام الـذي یُ   ٩٧٠و ٩٦٧ التغلیـفتعلیمـات بطاریات اللیثیوم المعّدة وفقا للقسـم الثـاني مـن بأن  أفید  ١-٥-١-٥
البضـائع الخطـرة. وأشـیر  ال تقبـلفـي مطـارات مـن قبـل مشـغلین فضـها تـم ر مناولـة بطاریـات اللیثیـوم المتعلقـة ب ات والوثائقعالمال

علـى المناولـة مقارنـة  ار یـكب اال تشـكل خطـر  ٩٧٠و ٩٦٧ التغلیـفتعلیمـات إلى أن بطاریات اللیثیوم المعّدة وفقا للقسم الثاني مـن 
وال ینبغي فصلها عن البضائع غیر الخطـرة. وقـد اقتُـرح إعـداد   A154الخاص  بندالالواردة في  شروطبالبطاریات التي تستوفي ال

  .هذه المسألةًا لتوضیح ٧الجزء  من ٢الفصل  جدید في نص
خـرى الـواردة فـي األ شـروطه نظـرا ألن بطاریـات اللیثیـوم الـواردة فـي القسـم الثـاني ال تخضـع للوأحیط علما بأن  ٢-٥-١-٥

 التغلیــفات مــن تعلیمــ ٢والفقــرة  مــن الجــزء الثــامن ١-١مــن الجــزء الســابع و ٤-٤مــن الجــزء األول و ٣-٢ التعلیمــات (باســتثناء
البطاریــات الســماح بنقــل مــن االتفــاق علــى أنــه یمكــن المتعلقــة ببطاریــات اللیثیــوم)، لــن یــتم تطبیــق البنــد الجدیــد المقتــرح. وبــالرغم 



DGP/24-WP/81 

من جدول األعمال ٥تقریر عن البند  5-7  
 

الــواردة فــي القســم الثــاني مــع البضــائع غیــر الخطــرة، فــإن فریــق الخبــراء یشــعر بــأن األمــر یتعلــق أكثــر بالتــدریب وال یــرى ضــرورة 
   .إلدخال تعدیالت

  )DGP/24-WP/33(إعادة تدویرها أو  التخلص منهانقل بطاریات اللیثیوم ألغراض     ٦-١-٥
وهـو مـا إلدراجهمـا فـي اإلضـافة بالتعلیمـات الفنیـة  التغلیففیما یتعلق ب ةجدیدتعلیمات ُأعّد بند خاص جدید و   ١-٦-١-٥

والمعـدات التـي تحتـوي المعدنیـة اللیثیـوم واللیثیـوم  اتعند إصدار الموافقة على نقل بطاریـات وخالیـا أیونـ رشاداتالدول باإل یزّود
فـي التعلیمـات الفنیـة، والـذي  A154 الخاص بندال. ویتضمن االقتراح أیضا تعدیل إعادة تدویرهاأو التخلص منها علیها ألغراض 

مـا لـم توافـق علیهـا السـلطة الوطنیـة المختصـة، مـن الـتخلص منهـا أو تـدویرها إعـادة نفایات البطاریـات المنقولـة ألغـراض یحظر 
  في اإلضافة. التغلیفبشأن  ةالجدید علیماتالخاص الجدید والت بندالخالل إدراج إشارة في 

  .تم سحب االقتراح  ٢-٦-١-٥
  )Special Provision A21 )DGP/24-WP/40 المركبات مقابل المعدات وتطبیق أحكام البند    ٧-١-٥
ـــاتعلـــى  A154الخـــاص  بنـــدالینطبـــق   ١-٧-١-٥ ـــي تعمـــل بالبطاری ـــات الت ـــات والمركب ـــي تعمـــل بالبطاری ـــدات الت  المع
)UN 3171 .( بطاریــات اللیثیــوم اللیثیــوم أو  اتالخــاص قیــدا ال یمكــن بموجبــه تصــنیف المعــدات التــي تعمــل بأیونــ بنــدالویشــمل

 بنـــدال، غیـــر أنـــه ال یســـري هـــذا القیـــد علـــى المركبـــات التـــي تعمـــل ببطاریـــات اللیثیـــوم. ویـــنص UN 3171فئـــة الضـــمن  المعدنیـــة
اللیثیـــوم  اتبطاریـــات أیونـــ( UN 3481 الفئـــة علـــى أن المعـــدات التـــي تعمـــل ببطاریـــات اللیثیـــوم تصـــنف ضـــمنA21  الخـــاص

  .)، عند االقتضاءالمتضمنة/المعبئة في المعدات بطاریات اللیثیوم المعدنیة( UN 3091) أو متضمنة/المعبئة في المعداتال
ت درجـقـد أُ و  یمكـن اعتبـاره مركبـات.مـا العجـالت كأمثلـة علـى  اتجات والكراسـي ذاالخاص الدرّ  بندالویشمل   ٢-٧-١-٥

یل للــدخاضــعة بطاریــات اللیثیــوم تجعــل  تعلیمــات التعبئــة هــذهوبــالرغم مــن أن  .UN 3171 الفئــة ضــمن ٩٥٢ التغلیــفتعلیمــات 
المنصــوص علیهــا فــي  التغلیــف شــروطشــمل الحــدود اإلجمالیــة الصــافیة أو هــا ال تالختبــارات والمعــاییر، فإنبشــأن امــم المتحــدة األ

ثـل السـیارات أو الـدراجات المتعلقـة ببطاریـات اللیثیـوم. ویسـود اعتقـاد بأنـه یمكـن قبـول ذلـك بالنسـبة للمركبـات م التغلیـفتعلیمات 
مــن الحمایــة  قــدرالمتعلقــة بــالتحطم أو التــرخیص، ویمكــن تــوفیر  أن تخضــع لــبعض أشــكال االختبــاراتالناریــة، نظــرا ألنــه ُیتوقــع 

ناریـة دراجات الالعجـالت والـ اتللبطاریات من خالل تركیبها في العربـات. وهـذا ال یسـري علـى المـواد مثـل الـدراجات والكراسـي ذ
      . اإلطالق على حیث یكون مستوى الحمایة محدودا أو ال توجد هذه الحمایة

ـــرح إدخـــال تعـــدیل علـــى  ٣-٧-١-٥ مـــن شـــأنه أن یجعـــل المركبـــات التـــي تحتـــوي علـــى  A154الخـــاص  بنـــدال وهكـــذا، اقُت
واقُتــرح أیضــا إزالــة بالنقــل البــري أو البحــري أو الجــوي.  المختصــةلســلطة الوطنیــة لبطاریــات اللیثیــوم تحظــى بالموافقــة التنظیمیــة 

وٕاضــافتها إلــى قائمــة األمثلــة الخاصــة بالمعــدات. وأحــیط علمــا  حــدائقالجــرارات العجــالت و  اتذ اإلشــارة إلــى الــدراجات والكراســي
ـــوائح األمـــم المتحـــدة لألمـــم المتحـــدة تعـــدیل مماثـــل علـــى التابعـــة بأنـــه ُعـــرض علـــى االجتمـــاع الرابـــع واألربعـــین للجنـــة الفرعیـــة  ل

، فقــد ٢٠١٧إال فــي عــام لــن تصــبح ســاریة اللــوائح النموذجیــة مــن  ١٩أي تغییــرات معتمــدة بالنســبة للطبعــة  بمــا أنو . النموذجیــة
  .لألمم المتحدةالتابعة ُطلب من فریق الخبراء النظر في اعتماد التعدیل على التعلیمات الفنیة قبل انعقاد اجتماع اللجنة الفرعیة 

عـدة أعضـاء  حوقـد أوضـ االقتراح، لم یـتم االتفـاق بشـأن التعـدیل. ضمونوبالرغم من الدعم الذي حظى به م  ٤-٧-١-٥
النظم التشریعیة وأنه ال یمكن أن تخضع جمیع المركبات للعملیة التنظیمیـة أو أن التعاریف الخاصة بالمركبات تختلف باختالف 

النظر في هذا الموضوع خالل الفتـرة الثالثیـة المقبلـة، مـع مراعـاة نتـائج المناقشـات داخـل اللجنـة الفرعیـة  عادوسیُ  .عملیة الموافقة
 التابعة لألمم المتحدة. 
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  )DGP/24-WP/41( اإلبالغ عن األخطار    ٨-١-٥
 ویونیـ ٢٨إلـى  ٢٤(مـن لألمم المتحدة فـي دورتهـا الثالثـة واألربعـین التابعة إلى اللجنة الفرعیة قدمت االیكاو   ١-٨-١-٥

مخاطر نظم التخزین الكهربائي. وبالرغم من أن الهدف كان یتمثل في األصل  عنالمالئم  اإلبالغ  ضرورةبشأن ورقة ) ٢٠١٣
التركیز على بطاریات اللیثیوم، فقد أصـبح مـن الواضـح ضـرورة إجـراء مناقشـة علـى نطـاق واسـع بشـأن المـواد والعناصـر مـن في 

كاف عـن الخطـر اإلبالغ بشكل  د علىساعال ت ٩من الفئة الخطر عالمة  . وقد أقر معظم المشاركین في االجتماع بأن٩الفئة 
عندما تتضمن هـذه المـواد بضـائع خطـرة مـن  سیما ، ال٩أو المخاطر التي تشكلها مختلف مجموعات المواد والعناصر من الفئة 

، علـى غـرار نظـم التخـزین الكهربـائي. غیـر الماس الكهربـائي فئات أخرى أو تشكل مخاطر محددة مثل الصدمات الكهربائیة  أو
. وقــد ُطلــب مــن جمیــع الخبــراء والمنظمــات المعنیــة اإلبــالغعملیــة نهائیــة بشــأن كیفیــة تحســین نتیجــة لــم یــتم التوصــل إلــى  هأنــ

باعتمــاد نهــج  كــل وســیلة مــن وســائل النقــلالتعامــل مــع االهتمــام بالمســائل المطروحــة مــن أجــل إیجــاد حــل یســاعد علــى تفــادي 
  .مختلف

عــض ب ورأى. بــین المواضــیعفصــل الوفكــرة  عملیــة اإلبــالغقــوي لتحســین وأعــرب فریــق الخبــراء عــن دعمــه ال  ٢-٨-١-٥
عنیـــة طـــراف الماألعلـــى التشـــاور مـــع األعضـــاء  األمـــینلنظـــر فـــي إضـــافة فئـــة أخـــرى. وشـــجع ل ضـــرورةأعضـــاء فریـــق الخبـــراء 

  ة.كافیلتحدید أفضل السبل لتزویدهم بالمعلومات ال لطوارئباالستجابة ل
 )DGP/24-WP/46هـا (حتـوي علیكیلوغراما والمعدات التـي ت ٣٥ها التي یتجاوز وزننقل بطاریات اللیثیوم     ٩-١-٥

  )DGP/24-WP/65وبطاریات اللیثیوم الثانویة (
هـا نقـل بطاریـات اللیثیـوم التـي یتجـاوز وزنبنظـر فـي تعـدیل التعلیمـات بمـا یسـمح أن یُطلب من فریـق الخبـراء   ١-٩-١-٥

 بنـدالیشـمل االقتـراح األول تعـدیال علـى وقد ُعرض اقتراحان بشـأن الموضـوع نفسـه. و كیلوغراما على متن طائرات البضائع.  ٣٥
كیلوغرامــا  ٣٥هــا كتلت اللیثیــوم التــي یتجــاوز وزن اتنقــل بطاریــات أیونــللســماح ب التغلیــفبشــأن  علیمــات جدیــدةوت A154الخــاص 

اریـات اللیثیـوم بطأحـیط علمـا بـأن و  .إلـى موافقـةالحاجـة كیلوغرام وكذلك المعدات التي تحتـوي علیهـا دون  ٤٠٠ولكن ال تتجاوز 
لشــحنة. الكتلــة اإلجمالیــة لفــي المائــة مــن  ٦٠الكبیــرة دائمــا مــا تشــمل مكونــات ال تعتبــر بضــائع خطــرة وقــد تشــكل فــي المتوســط 

 ها بنسـبةشـحنو الخـارجي،  التغلیـففـي المعـدات  قطعـة مـن بطاریـة واحـدة أوكتفـاء بوتضمن هذا االقتراح تدابیر السـالمة مثـل اال
 التغلیــفضــمن تثبیــت البطاریــات وشــرط ، التغلیــففــي المجموعــة الثانیــة بشــأن الــواردة داء األ شــروطو تشــغیل ف الیــتوقأو  ٪٥٠

  .والعازل الحراري خالل عملیة النقل الكهربائي الماس منالخارجي وحمایتها 
نهجـــین بـــدیلین للســـماح بنقـــل بطاریـــات اتبـــاع ویتضـــمن االقتـــراح الثـــاني دعـــوة إلـــى فریـــق الخبـــراء للنظـــر فـــي   ٢-٩-١-٥

أمـا اآلخـر  اللیثیوم اتبطاریات أیون، وهـو UN 3490 الفئة ضمن ُیصّنفاللیثیوم. ویقضي النهج األول بإضافة بند خاص جدید 
التــابع  لمــاالجتمــاع الثالــث عشــر لفریــق الع. ویســتند االقتــراح إلــى اقتــراح مماثــل تــم خــالل ٩٦٥ تعلیمــات التغلیــففیشــمل تعــدیل 

ـــلفریــق خبــراء البضــائع الخ ـــمــن تقری ١-٥-٣(انظــر الفقــرة  طرةـــــــ ـــاالجتمــاع الثالر ـــــــــ ـــل التــابع لفمــث عشــر لفریــق العــ ریق خبــراء ــــ
االجتمـاع الثالـث عشـر لفریـق بعـض الشـواغل المثـارة خـالل تراعي االقتراحات المنقحة )). و DGP/24-WP/3 ( رةــــــالبضائع الخط

نظــرا لهــذه الخاصــیة اإلضــافیة للســالمة، یحــدد و  .الشــحن مســتوى، بمــا فــي ذلــك شــرط یقضــي بالحــد مــن خبــراء البضــائع الخطــرة
  األداء الواردة في المجموعة الثانیة بشأن التغلیف شروطاالقتراح الجدید 

ریــات الضــخمة مــع ارتــأى بعــض أعضــاء الفریــق أنــه ســیكون مــن المناســب إعطــاء اســم شــحن جدیــد لهــذه البطا  ٣-٩-١-٥
تخصـــیص تغلیـــف جدیـــد لهـــا بعـــد إعـــدادها. وجـــرت مناقشـــة طفیفـــة بشـــأن مســـتوى شـــحنها بالطاقـــة وكیفیـــة تحدیـــده. فقـــد بینـــت 

إحدى الدول أن البطاریات تتفاعل بشكل مختلف بصرف النظر عن حجمها ومستوى شـحنها، وأن نسـبة  االختبارات التي أجرتها
توفر بصفة عامة ظروفا أفضل من حیث السالمة. وطرحـت أسـئلة تتعلـق بإمكانیـة الـنص في المائة  ٣٠و ٢٠ح بین و شحن تترا
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ترن بنقـل تلـك البطاریـات. وأشـیر قعلى توقیف تشغیلها، أي كیفیة القیام بذلك وما إذا كان ذلك سیخفف، فعلیا، من أي مخاطر ت
سـائل أخـرى مـن علـى و رتین سوف یركز على االختبـارات و إلى أن اللجنة الفرعیة باألمم المتحدة أنشأت فریقا فرعیا فیما بین الدو 

قبیل مستوى الشـحن ومـا إذا كانـت اللـوائح النموذجیـة تحتـاج أم ال إلـى تعـدیل. وارتـأى بعـض األعضـاء أن أي قـرار یصـدر عـن 
صــل علــى األقــل االجتمــاع الرابــع والعشــرین لفریــق الخبــراء ســیكون ســابقا ألوانــه، علــى اعتبــار أن عمــل األمــم المتحــدة ســوف یتوا

  حتى وقت مبكر من السنة القادمة.
  وتم سحب االقتراح.  ٤-٩-١-٥
  الخاصة بالمستندات شروط، الIBالقسم  –بطاریات اللیثیوم   ١٠-١-٥
اقترح تعدیل یقضي بتوفیر مستند نقل للبضـائع الخطـرة خـاص ببطاریـات اللیثیـوم التـي یـتم شـحنها بموجـب الجـزء   ١-١٠-١-٥

IB  مــن الجــزء الخــامس  ١-٨-٥-١-٤ ،٥جــزء . واقترحــت أیضــا تعــدیالت تبعیــة علــى ال٩٦٨أو  ٩٦٥مــن تعلیمــات التغلیــف
 شــروطالحالیــة تــوفر إعفــاًء مــن الوفــاء ل شــروط" علــى مســتند نقــل البضــائع الخطــرة. ولــوحظ أن الIBلإلشــارة تحدیــدا إلــى إضــافة "

بدیلــة مكتوبــة مــن جانــب الشــاحن تبــین محتویــات الشــحنة. وٕاضــافة إلــى مســتند نقــل البضــائع الخطــرة، شــریطة تــوفیر مســتندات 
ن المشغلین من إجراء فحص للقبول وٕاعطاء المعلومات للطیـار القائـد، اعتبـر أن ـاشتراط معلومات إضافیة على المستند بما یمكّ 

. بیـد أنـه IBیـوم فـي إطـار القسـم من شأن تلك المعلومات أن تساعد الدول في إجراء عملیات تفتیش علـى شـاحني بطاریـات اللیث
للمعلومـات التــي یتعـین علــى الشــاحن ال النقــل الجــوي، لـیس مناســبا  مسـتنداتأبلـغ أن اســتخدام عبـارة "مســتندات بدیلـة"، وتحدیــدا 

  .IBتوفیرها وال لتحقیق الهدف المتوخى وهو استعمالها من جانب الدول لتحدید شاحني بطاریات اللیثیوم في إطار القسم 
التعلیمـات الفنیـة بمـا یقتضـي  عـنوكان هناك تأیید للتعدیل. وقد لوحظ أن بعـض المشـغلین أبلغـوا عـن اختالفـات   ٢-١٠-١-٥

ییسـر التـدریب أیضـا. وتسـاءل بعـض األعضـاء عمـا إذا كـان ینبغـي بكـل أنـه إعداد مستند نقل یتیح اإلدالء بتصـریح موقـع وبمـا 
عالمـة المناولـة یجعـالن ألن االسـتثناء الوحیـد هـو أن التغلیـف حسـب مواصـفات األمـم المتحـدة واشـتراط  IBبساطة حـذف القسـم 

. ونوقشـت مسـألة مـا إذا مازالـت هنـاك حاجـة إلـى المعلومـات اإلضـافیة IAأكثر صرامة، في بعض جوانبه، من القسـم  IBالقسم 
  التي وضعتها األمم المتحدة.الشروط ه من ألنالشرط أم ال ولكن ارتئي أنه ال یمكن االستغناء عن هذا 

  اتفق على التعدیلو   ٣-١٠-١-٥
ومنــع  قیــد التشــغیلنقــل األجهــزة الكهربائیــة   ١١-١-٥

إصدار إنذارات صوتیة أو ضوئیة ألسـباب ال 
  .(DGP/24-WP/58)تتصل بسالمة الطیران 

لمسموح بنقلها إنذارات صوتیة أو ضـوئیة أثنـاء اقترح إضافة مادة جدیدة تقتضي عدم إصدار األجهزة الكهربائیة ا  ١-١١-١-٥
. وأوحــي أن عــددا كبیــرا مــن األجهــزة اإللكترونیــة تصــدر إنــذارات صــوتیة ألســباب ال ٩٧٠و ٩٦٧النقــل، إلــى تعلیمــات التغلیــف 

طارئـة ال تتصل بالسالمة، منها مثال اإلشارة إلى تدني مستوى الشحن في البطاریة، وأن ذلك من شأنه أن یؤدي إلـى اسـتجابات 
  لزوم لها.

وارتئـي أن هـذه المسـألة ال تنـدرج ضــمن مسـائل البضـائع الخطـرة وبالتـالي ال ینبغــي تناولهـا فـي التعلیمـات الفنیــة.   ٢-١١-١-٥
  بید أنه اعتبر أن هناك أحكاما مماثلة في أجزاء أخرى من التعلیمات الفنیة جعلت األغلبیة تعتقد أنه من المناسب تناولها.

  فق على التعدیل رهنا ببعض التغییرات الصیاغیة البسیطة.ات  ٣-١١-١-٥
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توضــیح طبعــة دلیــل األمــم المتحــدة بشــأن   ١٢-١-٥

االختبـــارات والمعـــاییر الخاصـــة ببطاریـــات 
 (DGP/24-WP/58)وخالیا اللیثیوم 

والمعـــاییر الـــواردة فـــي أوحـــي أن اإلشـــارة إلـــى الطبعـــة المنقحـــة الخامســـة لـــدلیل األمـــم المتحـــدة بشـــأن االختبـــارات   ١-١٢-١-٥
غیــر واضــحة وقــد تــؤدي إلــى اخــتالف فــي التفســیر بشــأن رقــم  ٩٧٠إلــى  ٩٦٥فــي جمیــع أقســام التعلیمــات الفنیــة  ٢المالحظــة 

الطبعة/التعدیل الذي ینبغي الرجوع إلیه لدى إجراء االختبارات. وطلب من المجلـس أن یبـین مـا هـي الطبعـة التـي ینبغـي الرجـوع 
  .٢٠١٤ینایر  ١اختبار بطاریات أو خالیا اللیثیوم المصنعة بعد  ىمم المتحدة لدإلیها من دلیل األ

وأشیر إلى أن الطبعة الثامنة عشرة المنقحة من اللوائح النموذجیة تتضـمن نصـا جدیـدا یوضـح هـذه المسـألة. وقـد   ٢-١٢-١-٥
لفنیــة مــن خــالل عملیــة التوفیــق بــین للتعلیمــات ا ٢٠١٦-٢٠١٥مــن طبعــة  ٢مــن الجــزء  ٩اقتــرح إدراج ذلــك الــنص فــي الفقــرة 

  من جدول األعمال). ٢من التقریر عن البند  ١-٢-٢التعلیمات واللوائح النموذجیة (انظر الفقرة 
  من التعلیمات الفنیة من خالل تصویب. ٢٠١٤-٢٠١٣اتفق على إدراج هذا النص الجدید في طبعة   ٣-١٢-١-٥
 یبــةمعالتالفــة أو اللیثیــوم النقــل بطاریــات   ١٣-١-٥

معــــدات فــــي وبطاریــــات اللیثیــــوم المركبــــة 
(DGP/24-WP/63).  

مـن التعـدیالت الفنیـة، للـنص علـى وجـوب موافقـة دولـة المصـدر علـى نقـل  A154الخـاص  بنـدأعد تعدیل علـى ال  ١-١٣-١-٥
ه البطاریـات أو الخالیـا. أو معـدالت ركبـت فیهـا هـذ معیبةالمعدنیة التالفة أو البطاریات ایون اللیثیوم أو خالیا وبطاریات اللیثیوم 

  وأشیر إلى أن تعلیمات فنیة وأحكاما خاصة أدرجت، لهذا الغرض، في الطبعة الثامنة عشرة المنقحة للوائح النموذجیة.
واســـتند التعـــدیل المقتـــرح إلـــى أحكـــام اللـــوائح النموذجیـــة، ویتضـــمن اشـــتراطا باســـتخدام تغلیـــف أو غطـــاء خـــارجي   ٢-١٣-١-٥

أن مـن شـأن معـاییر األداء  وارتـأىمعاییر لألداء وتحدید أسالیب الختبـار التغلیـف أو الغطـاء الخـارجي.  مقاومان للحرارة ووضع
أو معـــدات ركبـــت فیهـــا تلـــك  ةعیبـــمالتالفـــة أو اللیثیـــوم ال وأســـالیب االختبـــار أن یضـــمنا قـــدرة أي تغلیـــف یســـتخدم لنقـــل بطاریـــات

  البطاریات على احتواء حوادث حراریة محتملة.
  جرى سحب المقترح  ٣-١٣-١-٥
  .(DGP/24-WP/64) ٩٦٩و ٩٦٦تعلیمات التغلیف   ١٤-١-٥
من تعلیمات التغلیف الخـاص ببطاریـات  2-11اقترح تعدیل یحدد العدد األقصى للبطاریات على النص في القسم   ١-١٤-١-٥

دنـــى المطلـــوب لتشـــغیل ). وأوحـــي أن حصـــر العـــدد فـــي العـــدد األ٩٦٩ ٩٦٦اللیثیـــوم المغلفـــة مـــع المعـــدات (تعلیمـــات التغلیـــف 
شحن البطاریات التي لیست بها "طاقة". ولوحظ أن مادة معادلة في أجهزة المعدات غیر مناسب ألنه ال یراعي معدات من قبیل 

اللـوائح النموذجیــة تســتخدم عبــارات مختلفــة ال تــؤدي إلــى نفــس الغمــوض ألنهــا تشــیر إلــى البطاریــات "الضــروریة لتشــغیلها". ومــن 
  قترح أن یجعل االشتراط المنصوص علیه في التعلیمات الفنیة یتوافق مع اللوائح النموذجیة.شأن النص الم

وبـــالرغم مـــن أن بعـــض أعضـــاء فریـــق الخبـــراء ارتـــأوا أن الـــنص المعـــدل لـــن یعـــالج تلـــك المشـــكلة، كـــان مـــن رأي   ٢-١٤-١-٥
  ع نص األمم المتحدة. واتفق على تعدیل منقح.األغلبیة أنه یوفر التوضیح المتوخى ویستمد مسوغاته من كونه یحقق التوافق م

 عملیـة عـن الصـادرة السالمة لتوصیات االستجابة  ١٥-١-٥
 (DGP/24-WP/69) حادث في تحقیق



DGP/24-WP/81 

من جدول األعمال ٥تقریر عن البند  5-11  
 
اســترعي انتبــاه المجتمعــین إلــى التقریــر النهــائي للهیئــة العامــة للطیــران المــدني فــي اإلمــارات العربیــة المتحــدة عــن   ١-١٥-١-٥

. وتضــمن التقریــر عــدة توصــیات بشــأن الســالمة، ٧٤٧بوینــغ  مــن طــراز الشــحنإحــدى طــائرات التحقیـق فــي الحــادث الــذي طــال 
لمعنــي ببطاریــات اللیثیــوم الــذي مــن المتوقــع أن ینعقــد فــي بدایــة عــام ا فریــق العمــلتتصــل ثــالث منهــا بالبضــائع الخطــرة. ودعــي 

٢٠١٤.  
ـــة وجـــود اشـــتراط   ١٦-١-٥ ـــى عالمـــة مناول ـــم هـــاتفي عل رق

  (DGP/24-WP/73)بطاریات اللیثیوم 
یبـین بوضـوح ضــرورة تسـجیل رقــم  ٣١-٥أشـیر إلـى أن المثــال علـى عالمــة مناولـة بطاریـات اللیثیــوم فـي الشــكل   ١-١٦-١-٥

التعلیمـات الفنیـة. واقتـرح إضـافة هـذا المقتضـى إلـى الفقـرة  نمتبالرغم من عدم وجود اشتراط بهذا الشأن في  عالمةلى الهاتفي ع
  من الجزء الخامس. وحظي االقتراح بالموافقة. ٢-٢-٥-٣
  A51 (DGP/24-WP/75)الخاص  بنداستعراض ال  ١٧-١-٥
كلـغ علــى  ٣٥یسـمح بوجـود بطاریــات ایـون اللیثیــوم التـي ال یتجـاوز وزنهــا  A51الخــاص  بنـداقتـرح تعـدیل علــى ال  ١-١٧-١-٥

ر الحـوادث إثـللتعلیمات الفنیة ثم سحب بموجـب ضـمیمة علـى  ٢٠١٤-٢٠١٣إلى طبعة  بندطائرات الركاب. وقد أضیف هذا ال
، اقتـرح السـماح مـرة أخـرى والتي أدت إلى حظر طیرانها. ومنذ رفـع هـذا الحظـر Dreamliner - ٧٨٧التي طالت طائرات بوینغ 

بوجود تلك البطاریات، على اعتبار أن عدد مشغلي ذلك النوع من الطائرات یتزاید باستمرار مما یخلق الحاجة إلى نقل بطاریات 
الخـاص  بنـدسیكتسي أهمیة خاصة في المناطق التي تقل فیها عملیات طائرات الشحن. وأضـیف إلـى ال بنداحتیاطیة. وأفید أن ال

  جدید یقضي بأن تكون البطاریات المنقولة مشحونة بالطاقة بنسبة متدنیة. اشتراط
، أفـاد كـل مـن لجنـة المالحـة الجویـة بنـدوأبلغت األمینة أنه خالل المناقشات بشأن التعدیل القاضي بحذف ذلك ال  ٢-١٧-١-٥

جریهــا المجلــس الــوطني لســالمة النقــل فــي لغایــة تــوافر نتــائج التحقیقــات التــي یُ  بنــدوالمجلــس أنهمــا لــن یعــودا إلــى موضــوع هــذا ال
الكهربـائي  المـاسالوالیات المتحدة ومكتب الطیران المدني في الیابان للنظر فیها. والحظا أعضاء آخرون فـي الفریـق أن أسـباب 

  سابقا ألوانه. بندوالحرائق الناتجة عنها لم تعرف یعد مما یجعل النظر في إعادة ال
  لم یحظ التعدیل بالموافقة. ٣-١٧- ١-٥
 التوصیة ١٨- ١-٥

 ضوء المناقشات المذكورة أعاله، أعد االجتماع التوصیة التالیة:في   ١٩- ١- ٥

التعلیمات الفنیة للنقل اآلمن للبضائع تعدیل أحكام بطاریات اللیثیوم في  — ٥/١التوصیة 
  (Doc 9284) الخطرة عن طریق الجو

هذا البند مـن جـدول عن ل األحكام المرتبطة ببطاریات اللیثیوم في التعلیمات الفنیة على النحو الوارد في المرفق (أ) بالتقریر عدّ تُ 
  األعمال.
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  .بنود األعمال غیر المتكررة التي حددتها لجنة المالحة الجویة أو فریق الخبراء حل مسألة  من جدول األعمال: ٥البند 
    المتصلة بالحوادث والوقائع الناجمة عن البضائع الخطرةجمع البیانات   ٢-٥

 (DGP/24-WP/22) الحوادث والوقائع الناجمة عن البضائع الخطرة عننظام اإلبالغ   ٢-٥

 ١٠/٢/٢٠١٢إلـى  ٥ال مـن ـالجامع في اجتماعه بشـأن بطاریـات اللیثیـوم (المنعقـد فـي مونتریـ فریق العملارتأى   ١-٢-٥
(DGP/24-WP/LB)  فریق العملأن هناك حاجة إلى نظام لإلبالغ عن الحوادث والوقائع الناجمة عن البضائع الخطرة. وأوصى 

المفتـــوح اإللكترونـــي بـــإبالغ االیكـــاو عـــن الحـــوادث والوقـــائع الخطـــرة الناجمـــة عـــن بطاریـــات اللیثیـــوم كیمـــا تعممهـــا علـــى الموقـــع 
داة لتحدیــد األســباب الكامنــة وراء تلــك الحــوادث والوقــائع وتحــدد الثغــرات بــأن تلــك المعلومــات تتــیح أ فریــق العمــلوأقــر  .للجمهــور

لفریــق  ٢٣الممكنــة فــي اللــوائح التنظیمیــة. وطلبــت لجنــة المالحــة الجویــة، مــن األمانــة العامــة، لــدى اســتعراض تقریــر االجتمــاع 
نظـر فــي اسـتحداث نظــام لإلبـالغ عــن أن ت (DGP/24-WP/LB)المعنـي ببطاریــات اللیثیـوم  فریـق العمــلخبـراء البضـائع الخطــرة و 

  حوادث البضائع الخطرة بمختلف أنواعها إلى جانب طریقة وٕاجراءات موحدة لجمع البیانات وتنسیقها.
تشـكیل فریـق عامـل لمباشـرة إعـداد نظـام مـن هـذا القبیـل.  ٢٠١٣الجامع في اجتماعه في عام  فریق العملوقرر   ٢-٢-٥

نظـام بشـكل واضـح. ویتمثـل الغـرض  شروطتحدید لع والعشرین لفریق خبراء البضائع الخطرة واجتمع الفریق خالل االجتماع الراب
لنظام في الكشف عن أوجه القصور المتصلة بالسالمة وتحدید وسائل معالجتها. ومن شأن ذلك أن یشمل إجراءات من لالنهائي 

الــدورات التدریبیــة والتواصــل أو كلیهمــا. ویتعــین علــى  قبیــل تغییــر اللــوائح التنظیمیــة الخاصــة بالبضــائع الخطــرة والزیــادة فــي عــدد
الفریق أن یحدد المعلومات التي ینبغي أن ینتجها النظام لتحدید أوجه القصور تلك. وسیكون من المهـم التركیـز علـى المخرجـات 

  ة بالحیاة الشخصیة.الالزمة قبل البت في نوعیة البیانات التي یجب إدخالها في النظام. وقد یلزم مراعاة الشواغل الخاص
والتقى أعضاء الفریق مع مسؤولین من قسمي اإلدارة المتكاملة للسالمة والتحقیقات في الحوادث والوقائع الناجمة   ٣-٢-٥

عن البضائع الخطرة مـع الـنظم المعمـول بهـا فـي االیكـاو. وشـرح المسـؤولون اآللیـات التـي یسـتند إلیهـا نظـام اإلبـالغ عـن بیانـات 
ادث وعالقته مع مركز التنسیق األوروبي لإلبالغ عن الحوادث والوقائع. وقدم المسؤولون تقریرا عن الجهـود الرامیـة الوقائع والحو 

إلــى إحــداث تصــنیف موحــد ومركــز إیــداع مشــترك علــى الصــعید العــالمي للتقــاریر عــن الحــوادث والوقــائع. وأیــد المســؤولون فكــرة 
الخطــرة ونظــام اإلبــالغ عـــن الحــوادث والوقــائع وذلـــك عــوض اســتحداث نظـــام تحقیــق التكامــل بــین نظـــام اإلبــالغ عــن البضـــائع 

منفصــل. وأفــاد أن نظــام مركــز التنســیق األوروبــي لإلبــالغ عــن الحــوادث والوقــائع یتضــمن أصــال حقــوال تتصــل بالبضــائع الخطــرة 
  بالرغم من محدودیة البیانات المتوافرة.

  الفنیة یقتضیان من المشغلین أن یبلغوا الدولة المعنیة بما یلي:والتعلیمات  الثامن عشر واعترف بأن الملحق  ٤-٢-٥
 الوقائع والحوادث الناجمة عن البضائع الخطرة؛  )أ 

 ؛علن عنها بشكل خاطئأُ  البضائع الخطرة غیر المصرح بها والتي  )ب 

أو التـي تـم نقلهــا دون األحـداث المتصـلة بالبضـائع الخطـرة التـي لـم یـتم شـحنها أو توزیعهـا أو فصـلها وفقـا للتعلیمـات الفنیـة   )ج 
  تقدیم أي معلومات للطیار القائد.

ال یقتضـي مـن الثالـث عشـر  تفرض على الدول إبـالغ االیكـاو بـأي مـن األمـور أعـاله. فـالملحق شروطبید أنه لم تكن هناك أي 
بالوقائع والحوادث. ویمكن النظر مستقبال في استحداث أحكام تقضي بـأن تقـدم الـدول لالیكـاو تقـاریر عـن  الدول أن تبلغ االیكاو

جدیدة لحین اسـتحداث النظـام ووضـوح الفائـدة التـي  شروطالبضائع الخطرة. بالرغم من أن الفریق ارتأى عدم إثقال كاهل الدول ب
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م خطوة خطوة وٕانشاء قاعدة بیانات من جانب مجموعة صـغیرة مـن الـدول، ستجنیها الدول من ذلك النظام. واقترح استحداث نظا
  منها تلك التي رشحت أعضاء في فریق خبراء البضائع الخطرة. وأوحى أن العمل بشأن هذا النظام یمكن أن یتواصل بالمراسلة.

  
 

مالحــة الجویــة أو فریــق بنــود األعمــال غیــر المتكــررة التــي حــددتها لجنــة ال حــل مســألة  من جدول األعمال: ٥البند 
  الخبراء

  تشغیل الطائرات — السادس الخاصة بالبضائع الخطرة في الملحق شروطال  ٣-٥
  (DGP/24-WP/8) الثامن عشر ها في الملحقخالاقتراح قواعد قیاسیة جدیدة بشأن التدریب إلد  ٣-٥
یــنص علــى تــدریب كــل المشــغلین، وعــدم  الثــامن عشــر اقتــرح تعــدیل علــى الفصــل الخــاص بالتــدریب مــن الملحــق  ١-٣-٥

االقتصار على الذین ینقلون بضائع خطرة. كما اقترحت تعدیالت إلدراج أحكـام بشـأن الموافقـة علـى البـرامج التدریبیـة فـي مجـال 
  البضائع الخطرة، ترد حالیا في التعلیمات الفنیة.

 الثـامن عشـر االضـطالع بـه لتوطیـد العالقـة بـین الملحـقوكان الدافع وراء اقتراح تلك التعـدیالت العمـل الـذي تـم   ٢-٣-٥
(الفصـل العاشـر) یتضـمن قاعـدة قیاسـیة  الثـامن عشـر . ولوحظ أن الفصل الخـاص بالتـدریب فـي الملحـقالسادس عشر والملحق

. وأعـرب تقتضي استحداث برامج للتدریب في مجال البضائع الخطرة وتحدیثها على النحو المنصوص علیه في التعلیمات الفنیـة
نتیجـة  الثـامن عشـر إلـى االعتمـاد علـى الملحـق یلجـؤونعن خشیة مؤداها أنـه بـالرغم مـن أن عـددا متزایـدا مـن المشـغلین سـوف 

، فإن المشغلین الذین  ینقلون بضائع خطرة قد یقررون أن یعتمدوا علـى هـذه القاعـدة السادس للمواد الجدیدة المدرجة في الملحق
التــدریب فــي التعلیمــات الفنیــة تنطبــق علــى جمیــع المشــغلین  شــروطأن هنــاك حاجــة إلــى توضــیح كــون بــ حــيالقیاســیة وحــدها. وأو 

ولیس فحسب من ثم الترخیص لهم بنقل البضائع الخطرة. واقترح أیضا إدراج األحكام الخاصة بالموافقة على برامج التـدریب فـي 
  .الثامن عشر مجال البضائع الخطرة في الملحق

أن عبارة "جمیع الكیانـات التـي  حيب عن شواغل إزاء الصیانة. وأو ح بدعم قوي بالرغم من أنه أعرِ وحظي المقتر   ٣-٣-٥
تـــؤدي وظـــائف تـــم الـــنص علیهـــا بشـــكل إلزامـــي فـــي التعلیمـــات الفنیـــة" مـــن شـــأنها أن تســـتثني بعـــض الوظـــائف التـــي لـــم تفرضـــها 

ن یســتعاض عــن عبــارة "المعتمــدین لنقــل البضــائع الخطــرة" التعلیمــات الفنیــة ولكــن یعتبــر التــدریب علیهــا ضــروریا. واقتــرح أیضــا أ
. وتم النظر في االستعاضة عـن السادس بعبارة "المرخص لهم بنقل البضائع الخطرة" بما یتوافق مع الصیاغة الواردة في الملحق

البضـائع الخطـرة المفروضـة عبارة "برامج التدریب في مجال البضائع الخطرة التي تقتضیها ..." بعبارة "برامج التدریب في مجال 
باسم ..." ولكن لوحظ أن هذه الصیاغة تحتمل تفسیرات مختلفة في لغات مختلفة وأن عبـارة "بـرامج التـدریب فـي مجـال البضـائع 

  الخطرة التي تقتضیها ..." أنسب.
فقـة بـالرغم مـن ووردت اإلشارة إلى أن بعض الـدول تخضـع بـرامج التـدریب للمشـغلین األجانـب لالسـتعراض والموا  ٤-٣-٥

إلــى القواعــد القیاســیة الخاصــة  ٢-١٠أن البــرامج التدریبیــة ال تخضــع إال لموافقــة دولــة المشــغل. واقتــرح إضــافة مالحظــة تحــت 
  .السادس بمراقبة العملیات من جانب مشغل أجنبي في الملحق

  أعرب عنه من شواغل. یراعي ما الثامن عشر وتمت الموافقة على تعدیل منقح للفصل العاشر من الملحق  ٥-٣-٥
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  توصیة  ٦-٣-٥
  بالنظر إلى ما سبق من مناقشات، أعد المجتمعون التوصیة أدناه:  ٧-٣-٥

  الثامن عشر الخاصة بالتدریب في الملحق شروطتعدیل ال – ٥/٢التوصیة   
الخاصــة بالتــدریب علــى  شــروطیتصــل بال الثــامن عشــر تعلیقــات مــن الــدول بشــأن تعــدیل مقتــرح للملحــقالالتمــاس 

 بالتقریر عن هذا البند من جدول األعمال.(ب) النحو الوارد في المرفق 
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  .بنود األعمال غیر المتكررة التي حددتها لجنة المالحة الجویة أو فریق الخبراء حل مسألة  من جدول األعمال: ٥البند 
لبضـــائع ااســـتخدام احتمـــاالت إعـــداد المـــواد اإلرشـــادیة بشـــأن احتـــواء   ٤-٥

   أفعال التدخل غیر المشروع أحدالخطرة في 
 أمن الطیران خبراء فرقة العمل المشتركة التابعة لفریق خبراء البضائع الخطرة وفریق  ٤-٥

التصـــدي بنـــاء علـــى طلـــب مـــن األمـــین العـــام، تشـــكلت فرقـــة عمـــل مشـــتركة إلعـــداد المـــواد اإلرشـــادیة بشـــأن     ١-٤-٥
متزایـدة قـد جـاء ذلـك فـي إطـار االسـتجابة لألهمیـة الأفعال التدخل غیـر المشـروع. و  أحدالستخدام المحتمل للبضائع الخطرة في ل
  .مجلس االیكاو للحاجة إلى التنسیق بین فریق خبراء أمن الطیران وفریق خبراء البضائع الخطرةیولیها  أصبح تيال
العمل المشتركة التابعة لفریق خبراء البضائع الخطرة وفریق خبراء أمن الطیران وقد انعقد اجتماع أولي لفرقة     ٢-٤-٥

وقـد ُأعـّد تقریـر علـى  .في سنغافورة. وأعدت فرقة العمل اختصاصات مقترحة وبنـود أعمـال أولیـة ٢٠١٣مارس  ٢٦و ٢٥یومي 
  الخبراء.  اإثر هذا االجتماع كي یوافق علیه فریق

 ١٢إلـى  ٨لى االجتماع الرابـع والعشـرین لفریـق خبـراء أمـن الطیـران الـذي انعقـد مـن وُعرض بالفعل التقري ع    ٣-٤-٥
أوصــى بــأن تنظــر فرقــة العمــل فــي جمیــع البضــائع ال. وقــد رحــب هــذا االجتمــاع بتشــكیل فرقــة العمــل. و ـفــي مونتریــ ٢٠١٣ابریــل 

تعــدیل االختصاصــات المقترحــة وفقــا جــرى الخطــرة فــي إطــار أعمالهــا، ولــیس فقــط البضــائع التــي تنطــوي علــى عواقــب خطیــرة. و 
  .لذلك. واقُتِرح إدخال تحسینات أخرى ووافق فریق الخبراء على النسخة المنقحة

  :رقة العمل المشتركةالمعروضة على فبنود األعمال  فیما یليو     ٤-٤-٥

أوجھ إجراء مقارنة بین الملحق السابع عشر والملحق الثامن عشر في إطار الجھود المبذولة لتحدید   ) أ
 ؛التفاعل المحتملة و/أو التناقضات

 .ة والخطر البالغطیرتوضیح المصطلحات الرئیسیة بما في ذلك العواقب الخ  ) ب
ووافق على بنود األعمال عمال فرقة العمل المشتركة. عن ارتیاحه ألفریق خبراء البضائع الخطرة  أعربوقد     ٥-٤-٥

ب بقـرار فریـق خبـراء راء أمن الطیـران فـي االجتمـاع الرابـع والعشـرین ورّحـالمقترحة واالختصاصات بالصیغة التي نقحها فریق خب
  .تنجم عنها عواقب خطیرةالبضائع الخطرة التي  مجالما یتجاوز بأمن الطیران القاضي بتوسیع نطاق األعمال 

 ------- 
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بنــود األعمــال غیــر المتكــررة التــي حــددتها لجنــة المالحــة الجویــة أو فریــق  حــل مســألة  من جدول األعمال: ٥البند 
  .الخبراء

  وهیئات البرید المعتمدةإعداد معاییر األداء بالنسبة للمشغلین الجویین   ٥-٥
  (DGP/24-IP/1) كفاءةأطر ال  ٥-٥
 .والمشغلین البرید المعتمدةة لهیئات عِلم االجتماع بالتقدم المحرز في إعداد أطر الكفاءة بالنسب    ١-١-١- ٥- ٥

عدة اجتماعات ألفرقة العمل منذ االجتماع الثالث والعشرین لفریق خبراء البضائع الخطرة، حیث انعقد االجتماع  توانعقد
أغسطس  ١٤إلى  ١٢من العاصمة ، واالجتماع الثاني في واشنطن ٢٠١٢أغسطس  ١٦إلى  ١٣األول في مونتریـال من 

. وقدمت السیدة نیكول باریت سابورین، المتخصصة ٢٠١٣سبتمبر  ٦إلى  ٤في مونتریـال من ث ، واالجتماع الثال٢٠١٣
   الفنیة في المقاییس المتعلقة بالتدریب والتراخیص، إرشادات قیمة ومكثفة في جمیع هذه االجتماعات. 

كفاءة بالنسبة وأفاد رئیس فریق العمل بأن االجتماع األول تمحور حول إعداد إطار كامل لل    ٢-١-١- ٥- ٥
، كان هناك إقرار بهیئات البرید المعتمدة . وبالرغم من أن فریق العمل انتهى من وضع إطار خاصلهیئات البرید المعتمدة

. وشهد هیئات البرید المعتمدةو بأن ذلك یشكل وثیقة حّیة یمكن تنقیحها استنادا إلى األعمال بین هیئات الطیران المدني 
  لمشغلین.خاص باشروع إطار االجتماع أیضا إعداد م

وقد ركز االجتماع الثاني في البدایة على وضع اللمسات األخیرة لإلطار الخاص بالمشغلین.     ٣-١-١- ٥- ٥
لربط بین الجداول المتعلقة بالتدریب الواردة في اوللدفع بعجلة العمل إلى األمام، خُلص هذا الفریق إلى أن هناك حاجة إلى 

التدریب القائم على الكفاءة یتوقف على تفسیر   طبیقهناك إقرار بأن تو من التعلیمات الفنیة وبین أطر الكفاءة.  ٤؛ ١الجزء 
ُوّجه انتباه وضع برامج التدریب. و ل في قطاع الطیرانواضح لهذه العالقة، نظرا الستخدام هذه الجدول على نطاق واسع 

أن  وتبّین .حسب معیار محددمواقف الالزمة ألداء مهمة الفریق إلى أن الكفاءة هي "مجموعة من المهارات والمعارف وال
محددة، غیر أنها ال تبرز  بوظائف واضطلعكي یالتي یحتاج إلیها الموظفون أبرز المعارف الرئیسیة  ٥-١و ٤-١الجدولین 

وظفین. والهدف من أطر الكفاءة هو إبراز كیفیة االضطالع بهذه الوظائف، أما التدریب الذي األداء المتوقع من هؤالء الم
  تنطوي علیه أطر الكفاءة فیشمل المعارف الواردة في الجداول.

والذي بدأ خالل االجتماع وعندما عاد الفریق إلى مهمة إكمال إطار الكفاءة لفائدة المشغلین (    ٤-١-١- ٥- ٥
أي فئة من فئات  تصنیفها ضمنن أن هناك عدة وظائف یمكن ، تبیّ )ل االجتماع الثالث لفریق العملالثاني وتواصل خال

). وقد خُلص الفریق إلى أن الشحن متعهديو الشحن  شركات مثلالموظفین والتي ُأعّدت بالفعل من أجلها أطر الكفاءة (
عام واحد للكفاءة تحت عنوان "إطار الكفاءة للموظفین ار جمیع الوظائف المتعلقة بفئات الموظفین هذه یمكن دمجها في إط

ساس أحاالت التكرار وأوضح أن شروط التدریب تتحدد على في إزالة هذا النهج  ساهمو  المعنیین بنقل البضائع الخطرة".
في معالجة  ب. ویسود اعتقاد بأن ذلك یتیح المرونةاألقما یحملونه من الوظائف التي یقوم بها الموظفون ولیس على أساس 

  .احتیاجات التدریب التي قد تكون محدودة أو واسعة النطاق حسبما یمارسه الموظف من وظائف
تضمن هذه المواد تثم باشر فریق العمل عملیة إعداد المواد اإلرشادیة التي ترافق أطر الكفاءة. و     ٥-١-١- ٥- ٥

رباب العمل والموظفین ألجهات المعنیة (مثل على اتأثیرها مبادئ التدریب، وكیفیة  استنادًا إلىالكفاءة  عنساسیة أمعلومات 
بین والمنظمین وغیرهم) وكیفیة تنفیذ أطر الكفاءة المتعلقة بالبضائع الخطرة واستخدامها بفعالیة. وسیتواصل العمل والمدرّ 

  .المتعلق بهذه المواد اإلرشادیة خالل الفترة الثالثیة المقبلة
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من استعراض البد من األلقاب، أوضح فریق العمل أنه  لى الوظائف بدالً في ضوء التركیز عو     ٦-١-١- ٥- ٥

والتعلیمات الفنیة، والتي قد تؤدي إلى إدخال تعدیالت أخرى على  كامل لشروط التدریب الواردة في الملحق الثامن عشر
  سیتم ذلك خالل الفترة الثالثیة المقبلة.و الشروط. 

حظي بكل ل. و أعمامن  فریق العملما أنجزه ع عن تقدیرهم لوأعرب المشاركون في االجتما    ٢-١- ٥- ٥
  .تقدیر النهج الجدید الذي أسفر عن إطار واحد للكفاءة بالنسبة لجمیع الموظفین المعنیین بنقل البضائع الخطرة

  
 ------------  
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  خرىاألعمال األ  من جدول األعمال: ٦البند 
   أفرقة العمل الموافقة على تقاریر ١- ٦

(DGP/24-WP/2 And DGP/24-WP/3)  
مـن  ،مونتری"ال( DGP-WG/12، مـل الجـامعاجتماعي فریـق العتقاریر  منستعرض االجتماع األجزاء السردیة ا  ١-١-٦

دون  یةالسـرداألجـزاء تمـت الموافقـة علـى و ). ١٩/٤/٢٠١٣إلـى  ١٥من  ،مونتلایر( DGP-WG/13) و١٩/١٠/٢٠١٢إلى  ١٥
 ,DGP/24-WPs/11 (Revised), 12, 13, 14, 15, 16 في ورقات العملالتعدیالت المقترحة ت أفرقة العمل استعرضو تعلیق. إبداء 

مـن جـدول األعمـال)  ٣تقریـر عـن البنـد ال(انظـر  20 ورقـة العمـلمـن جـدول األعمـال)، و  ٢تقریر عن البنـد ال(انظر  19 ,18 ,17
  .الموحدة على التعدیالتكانت تحتوي األعمال) التي من جدول  ٤تقریر عن البند ال(انظر  21 ورقة العملو 
   بیانات األعضاء ٢- ٦

جتمــاع الرابـــع اللتخفــیض خــدمات الترجمــة الشـــفویة التــي تــم توفیرهــا لعضــاء عـــن أســفهم األد مــن عــد وأعــرب  ١-٢-٦
لغـــات بالعمـــل المقدمـــة ورقـــات ل ةالســـردی وصالنصـــنقـــص و فـــي المائـــة  بنســـبة ثالثـــینالخطـــرة  خبـــراء البضـــائعوالعشـــرین لفریـــق 

امـــل فـــي أعمـــال كبشـــكل  نجلیزیـــة المشـــاركةالمتحـــدثین باللغـــة اإلغیـــر ألعضـــاء علـــى ا صـــعبذلـــك مـــن ال جعـــلقـــد االجتمـــاع. و 
الخبراء علـى  ساعد أعضاء فریققد الیكاو االلكتروني ل موقعالالجتماع على اجمیع وثائق وفیر ت أن على الرغم منو االجتماع. 

 هــي فــي الــدول حیــث اللغــة اإلنجلیزیــة لیســتة محــدود تكانــفــإن الفائــدة التشــاور مــع الخبــراء اآلخــرین فــي دولهــم قبــل االجتمــاع، 
التعلیمات النص الصحیح في  ظهورلتأكد من وذلك لجمیع لغات عمل االیكاو بالتعدیالت  بمكان توافرهمیة ألومن االلغة األم. 

حـوادث جـة اللمعالالطـوارئ ٕارشـادات ) و Doc 9284SU(وٕاضـافتها )، Doc 9284(طریق الجو بالفنیة للنقل اآلمن للبضائع الخطرة 
المائـة فـي خـدمات الترجمـة الشـفویة  فـيثالثـین كمـا أن خفـض ال. )Doc 9481( الطائراتعلى متن  البضائع الخطرةالناتجة عن 

زمنـي لمـدة الطـار اإل ضـمن فریـق الخبـراءالتـي قـدمت إلـى  الورقـاتفعالیـة كـل ب نـاقشأن یفریـق الخبـراء مـن الصـعب علـى جعل 
  أسبوعین.

 .التعلیقات الواردة أعالهالخبراء جمیع أعضاء فریق  دوأیّ   ٢-٢-٦

   خاص للصیاغة فریق عملتشكیل  ٣- ٦

كاملـة لمـدة فریـق الخبـراء اللنظـر فـي إمكانیـة تخفـیض طـول اجتماعـات فریق الخبراء إلـى ادعت األمانة العامة   ١-٣-٦
التعلیمـات المدخلـة علـى تحریریـة التعـدیالت مباشـرة علـى الركز یعمـل سـفریـق أسبوع واحد. ویمكن القیام بذلك عن طریـق إنشـاء 

تعـدیالت ذات طبیعـة تحریریـة بحتـة؛ فیهـا لفریـق الخبـراء اقترحـت اجتمـاع العمل فـي كـل  ورقاتأن العدید من  وأشیر إلىالفنیة. 
یتیح الوقـت لفریـق الخبـراء مــن سـیكون أكثــر فعالیـة وسـ صـیاغةُیعنـى بال عمـلجانــب فریـق مـن الورقـات هـذه ورئـي أن اسـتعراض 

عن عمله إلى  تقریرعلى تقدیم فریق العمل وسیعكف اجتماعات الفریق. خالل  األهمیةكثر المسائل الفنیة األلتركیز على أجل ا
یـة والفنیـة التحریر بالمسـائل  ةالمعنیـالمجموعـة  هتوضـع للـنهج الـذي هـذا الـنهج ممـاثالسیكون للموافقة علیه. و  كامال فریق الخبراء

 هذا الموضوع إلى األمانة العامة. بشأن هتقدیم تعلیقاتُطلب من فریق الخبراء لمنظمة البحریة الدولیة. و ل ةالتابع

  -انتهى  -
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