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 التنقلأجهزة  –اء الطاقم ـــــــاب وأعضالبضائع الخطرة التي يحملها الرك  
 ـــــــل ببطاريات الليثيـــوم بما الشخصية التي تعم

  (Hoverboards) الدراجات الكهربائية الصغيرةفي ذلك 
ضمن تعمل ببطاريات الليثيوم صغيرة شخصية  تنقلأجهزة  اتلى متن الطائر يتزايد عدد الركاب الذين يحملون ع -1
الدراجات على ذلك لة و/أو األمتعة اليدوية. وتشمل األمثلة الركاب داخل األمتعة المسج  يحملها  تيجهزة الاألبضائع و ال

 "سيجواي"ال دراجاتو  ،متعددةعجالت ببعجلة واحدة أو لتي تعمل اذاتية التوازن الوالدراجات  (Hoverboards) الكهربائية الصغيرة
(Segway) . حمل هذه األجهزة بسبب الشواغل التي تتعلق بالسالمة من الركاب وأعضاء الطاقم ن يمشغل  منع بعض الوقد

التعليمات الفنية للنقل اآلمن  "ة ــــوثيقتسمح  وبينماتندلع فيها النيران. اإلعالم إزاء بعض األجهزة التي  لثيرها تقارير وسائوت  
ع الدول على شج  ت  ، هذه األجهزة شريطة الوفاء ببعض الشروط بحمل حاليا   (Doc 9284) و"ـــرة عن طريق الجــــــــــللبضائع الخط

، فورا  أي حادث  احتواء، حيث يمكن الطائرة حمل هذا النوع من األجهزة في مقصورةاب بأن توصي المشغلين بأن ي لزموا الرك  
لة.وليس في   األمتعة المسج 

حمل األجهزة سمحون بيال يزالون يين الذين المشغلين الجو   لدىالسائد مستوى الغموض إلى عدة دول أشارت قد و  -2
ضمن ها نقلالركاب أو أعضاء الطاقم وعند جانب في حالة حملها من  Doc 9284عليها األحكام الواردة في الوثيقة سري التي ت

 التالية األحكام السارية: المعلوماتوتبرز . بضائعال

ــغ يحملها الركاب أو أعضاء الطاقم التي يمكن السماح باألجهزة التي  ( أ ــ ــ ــوم وتبلــ ــ ــ تحتوي على بطاريات أيونات الليثيـ
ــتها  ــ  إذا كانتواط  في الساعة أو أقل بموجب األحكام التي تنطبق على األجهزة اإللكترونية المحمولة  100طاقـ

لثامــن جزء االليثيوم أو البطاريات المنصوص عليها في ال أيونات تبطارياالليثيوم أو  نبطاريات معدتحتوي على 
ــلوثيا من ــقــ . 1-8الجدول الجزء الخاص بالقيود في في  واردةوذلك شريطة الوفاء بالمعايير السارية ال، Doc 9284ة ــ

في اط و  160 ال تفوق ولكنهاساعة في الط وا 100تتجاوز طاقتها و الليثيوم أيونات األجهزة التي تعمل ببطاريات و 
في  طوا 160جهزة التي تتجاوز قدرتها المشغل. أما األمن يمكن حملها شريطة الحصول على موافقة فساعة ال
 ؛و أعضاء الطاقمالركاب أمن جانب حملها بسمح ساعة فال ي  ال

 – UN 3171 تصنيف األمم المتحدةيجب أن تستند إلى  ضمن البضائع،عند حمل األجهزة التي تعمل ببطاريات  ( ب
لتعليمات الفنية. أما المنصوص عليها في اة ساريوتخضع لجميع الشروط ال ببطاريات عملتات التي عربال

أيونات  بطاريات – UN 3480 ستند إلى تصنيف األمم المتحدة أن ت يجبتحتويها هذه األجهزة فال البطاريات التي 
 .الليثيوم

د المشغلين بتأن الدول وي رجى من  -3 أن يكون على أن تشد د و ة لكترونيالنشرة اإلالمعلومات الواردة في هذه زو 
ن و مشغلال تأكدأن يضرورة على أن تشد د لدول ينبغي لهذه األجهزة إلمام بالقيود السارية. كما  مكلفين بمناولةجميع الموظفين الل

 .بالقيود الساريةلركاب إلمام امن 
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