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 ورقة العمل فقط. موجزُترجم *

 

 فريق خبراء البضائع الخطرة
 والعشرون الثامناالجتماع 

 19/11/2021 إلى 15من  ،اجتماع افتراضي
 

ن نقل أالمتحدة بشاألمم مواءمة أحكام اإليكاو المتعلقة بالبضائع الخطرة مع توصيات  من جدول األعمال: 1البند رقم 
 (Ref: REC-A-DGS-2023) البضائع الخطرة

التعليمات الفنية للنقل اآلمن للبضائع الخطرة "إعداد ما يلزم من اقتراحات لتعديل وثيقة  :2-1البند رقم 
 2024-2023إلدخالها في طبعة  (Doc 9284) "بطريق الجو

 "التعليمات الفنية"مرفقات التعديالت على مشروع 
 توصيات األمم المتحدة  للمواءمة مع

 (الُخبراء مة من أمينة فريقمقد  ورقة )

 الموجز
لمراعاة القرارات الصادرة عن "لجنة  "التعليمات الفنية" مرفقات ة العمل هذه مشروع التعديالت علىتضمن ورقـت

ق عالميًا لتصنيف المواد الكيمائية ووسمها" التابعة لألمم الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المنس  
 (. 11/12/2020)جنيف،  العاشرةالمتحدة في دورتها 

 وُيرجى من فريق الخبراء أن يوافق على مشروع التعديالت الواردة في ورقة العمل هذه.
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Attachment 1 
 

LISTS OF PROPER SHIPPING NAMES 
 

 

Editorial Note.— Consequential amendments to Attachment 1;1 will be generated automatically based on 

changes to Table 3-1. 
 

. . .  

Chapter 2 

 
LIST OF N.O.S. AND 

GENERIC PROPER SHIPPING NAMES 
. . .  

THE MOST SPECIFIC APPLICABLE NAME MUST ALWAYS BE USED 
 

Paragraph 3.1.2.10 of the DGP-WG/21 report: 
 

UN Model Regulations, Appendix A (see ST/SG/AC.10/48/Add.1): 
 

 Class or 
Division 

Subsidiary 
hazard 

UN 
No. Proper shipping name 

     
 . . .  

 CLASS 7    
     
 General entries    
 7  2908 Radioactive material, excepted package — empty packaging 
 7  2909 Radioactive material, excepted package — articles manufactured from 

natural uranium or depleted uranium or natural thorium 
 7  2910 Radioactive material, excepted package — limited quantity of material 
 7  2911 Radioactive material, excepted package — instruments or articles 
     
     
 7  2912 Radioactive material, low specific activity (LSA-I), non-fissile or fissile 

excepted 
 7  2913 Radioactive material, surface contaminated objects (SCO-I, SCO-II or SCO-

IIIII), non-fissile or fissile excepted 

 

. . .  
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