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  لمواد المشعةل  اآلمننقللیمات العت
   

   األوللفصلا
  

   أحكام عامةتعاريف و
  

  )١(مادة 

  
، المعاني الموضحة قرين كل     التالية هذه التعليمات ، تكون للكلمات والعبارات        أحكامفي تطبيق   
  .آخرلم يقتض السياق معنى  منها، ما

  : للمواد المشعةاآلمنتعليمات النقل : تعليمات النقل
 صـلب غيـر   ءشي: Surface Contaminated Object (SCO) ملوث السطحم الالجس 

  : بنفسه، تلوث سطحه بمواد مشعة، ويصنف هذا الجسم في احد المجموعتين التاليتينعمش
  ) : SCO-I ( ١–جسم ملوث السطح . أ
ـ  )٣٠٠(إذا كان المعدل الوسطي للتلوث غير الثابت على مساحة ال تقل عـن              ) ١(  مـن   ٢مس

ح التي يمكن الوصول إليها أو المأخوذة على كامل السطح في حالة األجـسام األصـغر                السطو
ات غاما وبيتا ومصدرات ألفـا منخفـضـة   ر في حال مصد٢سم/باكريل) ٤(مساحة ال يتجاوز  

  . في حال مصدرات ألفا األخرى٢سم/باكريل) ٠,٤(وال يتجاوز. السميـة

 مـن   ٢سـم ) ٣٠٠(لى مساحة ال تـقل عــن       إذا كان المعدل الوسطي للتلوث الثابت ع      ) ٢(
ام األصغـر  سالسطح التي يمكن الوصول إليها أو المأخوذ على كامل السطـح في حالـة األج            

 في حال مصدرات غاما وبيتا ومـصدرات ألفـا          ٢سم/باكريل) ٤١٠×٤(مساحـة ال يتجـاوز    
  .ألخرى  في حال مصدرات ألفا ا٢سم/باكريل ) ٣١٠×٤(منخفضة السمية، وال يتجاوز 

إذا كان المعدل الوسطي للتلوث الثابت مضافاً إليه التلوث غير الثابت على مساحة ال تقـل              ) ٣(
ـ  يمكن الوصول إليها أو المأخوذ على كامل الـسطح         الذيح  و من السط  ٢ سم  )٣٠٠ ( عن ي ف

  في حال مصدرات غامـا وبيتـا       ٢سم/ باكريل  )٤١٠×٤ ( األجسام األصغر مساحة ال يتجاوز    
 في حال مـصدرات ألفـا       ٢سم/باكريل) ٣١٠×٤(وال يتجاوز   .  ألفا منخفضة السمية   ومصدرات

 .األخرى 
  
  ) SCO-II ( ٢– السطح ملوث جسم. ب
  

ـ               وعة ـويصنف في هذه المجموعة جميع األجسام التي يزيد تلوث سطوحها عن حدود المجم
  : بشرط مراعاة الحدود التالية ) SCO-I( األولى 
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 مـن   ٢سـم ) ٣٠٠(لوسطي للتلوث غير الثابت على مساحة ال تقل عـن           إذا كان المعدل ا   ) ١(
 حالة األجسـام األصغـر    فيالسطوح التي يمكن الوصول إليها أو المأخوذة على كامل السطح           

ات ألفـا   ر في حال مصدرات غاما وبيتـا ومـصد        ٢سم/باكريل  ) ٤٠٠(مساحـة ال يتجـاوز    
 .  حال مصدرات ألفا األخرى في ٢سم/باكريل) ٤٠(منخفضة السمية وال يتجاوز 

 مـن   ٢سـم ) ٣٠٠(إذا كان المعدل الوسطي للتلوث الثابت على مساحـة ال تقـل عـن            ) ٢(
كامل السطح في حالـة األجـسام األصـغر       يمكن الوصول إليه أو المأخوذة على      الذيالسطح  

 ١٠×٨(مساحة ال يتجاوز    
 في حال مصدرات غاما وبيتـا ومـصدرات ألفـا           ٢سم/ باكريل  )٥

  . في حال مصدرات ألفا األخرى٢سم/باكريل ) ٤ ١٠×٨( السمية، وال يتجاوز   منخفضة

  إذا كان المعدل الوسطي للتلوث الثابت زائد التلوث غير الثابت على مساحة ال تقـل عـن               ) ٣(
 األجـسام  يمكن الوصول إليه أو المأخوذة على كامل السطح في           الذي من السطح    ٢سم  ) ٣٠٠(

 في حال مصدرات غاما وبيتـا ومـصدرات    ٢سم/باكريل) ٥١٠×٨(يتجاوز  األصغر مساحة ال    
  . في حال مصدرات ألفا األخرى ٢سم/باكريل) ٤١٠×٨(وال يتجاوز . ألفا منخفضة السمية

  
 :Consignment اإلرسالية

 يقـدمها   ،الطرد أو الطرد الجامع أو مجموعة الطرود أو أي حمولة من المـواد المـشعة                  
  . نقلها إلى جهة ما من أجللسالمر

  
 : Exclusive Use  االستخدام الحصري

 بحيـث   ، المتعلق بمرسل واحد يستخدم وسيلة نقل أو حاوية شحن كبيرة           المنفرد االستخدام    
 والتحميل األولية والمتوسطة والنهائية المتعلقة بها إالّ وفـق          التنزيلال تجري أي من عمليات      

   ٠تعليمات المرسل أو المرسل إليه
  
   :تصميم الطرود 

تقـارير   ، والذي يتضمن المواصفات والرسومات الهندسـية أو أي        للطردالوصف الكامل       
  . بالمتطلبات الرقابية أو وثائق أخرى ذات عالقةااللتزامتثبت 

  
  : Packaging  التغليف

      عـاء حتواء المادة المشعة بكاملها، ويمكن أن تكون من و        المجموعة المكونات الضرورية        
أكثر ومواد ماصة للرطوبة، وفواصل بين المواد، وتدريع معدات مساعدة من أجل المـلء               أو

والتفريغ والتهوية وتخفيف الضغط، وأجهزة تبريد، وامتـصاص الـصدمات وأدوات التنـاول        
ون التغليف  ـيمكـن أن يك  ،  والربط والعزل الحراري، واألجهزة المساعـدة المكملة للطـرد      

  .أو وعاء أو قد يكون حاوية شحن أو صهريج أو حاوية) Drum(و برميـال أصندوقاً 
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  : Contamination التلوث
امـا  غمـصدرات   ل ٢سم/كريلاب) ٠,٤(تتجـاوز   وجود مواد مشعة على سطح بكميات            

 ٢سـم /باكريـل ) ٠,٠٤(وبيتا وألفا المنخفضة السمية منفردة أو مجتمعة وعنـد تجاوز القيمة           
  .صدرات ألفا األخرىجميع مل
  

 : Non-Fixed Contamination التلوث غير الثابت
قل تلقائياً أو يمكن إزالته بسهولة من السطح الملـوث خـالل   نالتلوث الذي يمكن أن يزول أو ي      

  . العاديةفروظالنقل في ال
  

 : Freight Container حاوية شحن
ون مغلفة أو غير مغلفة، بإحدى طرق       هي وسيلة لتيسير نقل البضائع، التي يمكن أن تك               

يجـب أن تكـون     و. الجوي وبدون إعادة تحميل خالل عملية النقـل        وأالمائي   وأالنقل البري   
حاوية الشحن مغلقة بشكل دائم وصلبة وقوية تصلح لالستخدام المتكرر، وأن تكـون مـزودة               

.  لتغيير نوع النقل   بوسائل تسهل التعامل معها وعلى األخص تحويلها من وسيلة إلى أخرى أو           
متراً أو إذا كان حجمها الـداخلي       ) ١,٥(تعتبر حاوية الشحن صغيرة عندما ال تتجاوز أبعادها         

  .، وغير ذلك تعتبر حاوية الشحن كبيرة٣م) ٣(أقل من 
  

  :Tank الصهريج
أي حاوية على هيئة صهريج، أو صهريج نقال، أو صهريج على مركبة أو علـى عربـة                    

لتراً إذا كان مخصصاً لنقل السوائل أو       ) ٤٥٠( وعاء ال تقل سعة أي منها عن         سكك حديدية أو  
أو األجـسام   ) Slurries(  أو الحبيبــات أو الموائــع اللزجــة         (Powders)المساحيق  

الصلبة التي جرى تحميلها أصالً في حالة غازية أو سائلة ثم تصلبت، وال تقـل سـعته عـن                   
يجب أن يتصف الصهريج عموماً بإمكان حمله       .  الغازات لتر إذا كان مخصصاً لنقل    ) ١٠٠٠(

بوسـائل   ويجب أن يكون مجهزاً   .براً وبحراً وإمكان ملئه وتفريغه دون نزع أي جزء من بنيته          
  .خارجية كما يجب أن يكون قابالً للرفع وهو مملوء ربط ووصالت تثبيت

  
 : Package الطرد
  .مشعة كما هو معد للنقلويقصد به التغليف مع محتواه من المادة ال    

  
 : Over Pack الطرد الجامع

        واحـد كوحـدة واحـدة يـسهل        ٍلسمجموعة مغلفة في صندوق أو حقيبة تستخدم من مر            
  . أو عدة طرودد سواء كانت مؤلفة من طر، وحملهاوترقيمهاالتعامل معها 

  
 :, IP-2  ,  IP-3 Industrial Packages IP-1  الطرود الصناعية

 تـستخدم  د  وهناك ثالثة أنواع من هذه الطرو ,   LSA SCOوهي تستخدم في نقل مواد     
 يفي العديد مـن الطرود العاديـة المستخدمة فـي الصناعـة مثــل           ،)٣(وفقاً للجدول رقم    

  .الفوالذية بمتطلبات هذه الطرود) Drums( البراميـل 
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   :Exempted Packages الطرود المعفاة

    مـنخفض بحيـث ال      إشعاعيمستوى   طرود يمكن أن تحتوي على مواد مشعة ذات          وهي    
ال توجد متطلبات الختبار هذه الطرود، لذلك يتوقـع انتـشار           . تشكل أخطاراً كامنة ذات شأن    

  .المحتويات المشعة من الطرد في أي حادث
  

  :Type A  Packages, A الطرود من نوع
واقتصادية لنقل كميات قليلة نسبياً ولكن ملموسة من المـواد        توفر وسيلة آمنة      التي الطرود    

ظروف النقل العادية المتوقع حدوثها كالـسقوط   ) A(يجب أن تقاوم الطرود من النوع       . المشعة
  .من المركبة، والتعرض للمطر أو االصطدام بأداة حادة أو تحميل بضائع أخرى فوقها

  
                الخارجيـة  أغلب العوامل التي تتحمل رودالط: Type B  Packages ,B الطرود من النوع

 عامـة النـاس أو   دون تسرب محتوياتها أو زيادة المستوى اإلشعاعي إلى حدود خطرة علـى   
 تاالختبـارا تتضمن معايير التصميم إجراء سلسلة مـن         .األشخاص المعنيين بعمليات اإلنقاذ   

أكثـر مـن     ولكن ال يشترط أن يتحمل الطرد     الميكانيكية والحرارية واختبار أثرها التراكمي،      
يمكن للطرد   و .ليس بالضرورة إعادة استخدام الطرد بعد وقوع حادث ما         وبالتالي حادث واحد 

 أو يحصل على موافقة تعددية،      B(U)أن يحصل على موافقة أحادية، وعندها يرمز له بالرمز          
  .B(M)وعندها يرمز له بالرمز 

  
   : Radioactive  Material المادة المشعة

ات مشعة يتجاوز تركيزها ونشاطها اإلشعاعي حدود اإلعفـاء       نويد التي تحتوي على         المادة
  ).١( رقم الجدولالمذكورة في 

  
 :Consignor  المرسل

  . الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يعد اإلرسالية للنقل، ويسمى مرسالً في وثائق النقل    
  

  : Consignee المرسل إليه
  . الذي يستقبل اإلرساليةاالعتباريالشخص الطبيعي أو     

  
  :Vessel  المركب

   ٠ للنقل البحري أو سفينة طرق مائية داخلية مخصصة لنقل البضائع وسيلة أي     
  

   :Vehicle المركبة
  . وسائط النقل البري بما فيها التراكتورات والمقطورات وعربات السكك الحديدية    

  
   :Radiation Level شعاعيالمستوى اإل

  ساعة/معدل الجرعة معبراً عنها بالميلي سيفرت     
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أقصى نشاط إشعاعي لمادة مشعة ذات شكل خاص يسمح بنقلها في طـرد مـن               : A1المقدار  
  .Aالنوع 

  
أقصى نشاط إشعاعي لمادة مشعة ليست ذات شكل خاص يسمح بنقلها في طـرد              : A2 المقدار

  .Aمن النوع 
 

  :  Low Specific Activity Material النشاط اإلشعاعي النوعي المنخفضالمواد ذات
     مواد نشاطها اإلشعاعي النوعي منخفض بطبيعته، أو مواد مشعة تنطبـق عليهـا حـدود               

 LSAيراعى أن ال تؤخذ مواد التدريع المحيطة بـالمواد          (النشاط اإلشعاعي النوعي الوسطي     
 يرمـز لهـذه المـواد بـالرمز         ٠)رات الفعالية النوعية الوسطى   بعين االعتبار عند تحديد تقدي    

)LSA.(  
  : تقسم هذه المواد إلى ثالث مجموعات     و

  LSA - I. أ
    خامات اليورانيوم، والثوريوم وتجمعات من هذه الخامات وخامـات أخـرى تحتـوي             ) ١(   

  . على مواد مشعة طبيعية

م      يورانيـوم المـستنفد أو الثوريـوم أو مركبـاته         اليورانيوم الصلب غير المشعع أو ال     ) ٢(   
 .لسائلة أو الصلبة أو خالئط منهاا

 .A2مواد مشعة غير محدودة المقدار ) ٣(   
      النـشاط اإلشـعاعي وال يتجــاوز معـدل نـشاطها           مواد مشعة أخـرى موزعـة     ) ٤(   

 مـن  ٤دد في المـادة   المعفى والمحياإلشعاعضعفاً من قيمة تركيز النشاط   ) ٣٠( اإلشعـاعي
 .هذه التعليمات

 LSA - II. ب
   .لتر/تيرا باكريل ) ٠,٨(بتركيز ال يتجاوز ) H3(وم يماء ملوث بالتريت) ١(   

  

ــشاطها ) ٢( ــشاط اإلشــعاعي وال يتجــاوز معــدل ن            مــواد مــشعة أخــرى موزعــة الن
       غـم /A2×٥-١٠ و  ، غم بالنـسبة للمـواد الـصلبة والغـازات    / A2× ٤– ١٠   اإلشعـاعي

  . بالنسبة للسوائل

  

 LSA-III  . ج
  : وهي مواد صلبة باستثناء المساحيق بحيث تحقق الشروط التالية 

             أن تكون المواد المشعة موزعـة فـي جـسم صـلب أو مجموعـة أجـسام صـلبة أو                   ) ١(
ت والـسيراميك   مثل اإلسـمن  (المشعة موزعة أساساً بشكل متجانس في بنية صلبة          ةتكون الماد 
  )وغيرها
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          أن تكون المواد المشعة غير قابلة للذوبان بالمـاء نـسبياً أو أن تكـون محتـواه داخـل                  ) ٢(
         بنية غير قابلة للذوبان بالماء، بحيث أنه إذا فقد التغليـف فـإن فقـدان المـادة المـشعة مـن             

            مـن القيمـة   ) ٠,١(تجـاوز   الطرد بالترشيح عندما يوضع في الماء لمـدة سـبعة أيـام ال ي             
A2. 

ة بـدون مـادة     ـالـصلب  اط اإلشعاعي النـوعي للمـادة       ـأن ال يتجـاوز معـدل النش     ) ٣(
 . غم/A2×٣-١٠×  ٢ع ــالتدري

   Special form Radioactive Material:   مواد مشعة ذات شكل خاص
  . و مصدر مشع مغلقأ)  Indispensable( إما مادة مشعة صلبة عديمة االنتشار     

  
    :)  Unilateral Approval ( موافقة أحادية

  .موافقة السلطة المختصة في بلد تصميم الطرد فقط    
  

  : Multilateral Approval موافقة تعددية
موافقة السلطة المختصة في بلد تصميم الطرد وفي كل بلد آخر تشحن اإلرسـالية إليـه أو                   

  .اً فوق البلدباستثناء العبور جو، عبره
  
   : Low Dispersible Radioactive Material المواد المشعة منخفضة االنتشار 
       أو مواد مشعة صلبة موجودة ضـمن كبـسولة مغلقـة وإمكانيـة           ،إما مواد مشعة صلبة        

  .انتشارها محدودة وليست قطعاً على شكل مسحوق
    

    :Low Toxicity Alpha Emitters مصدرات جسيمات ألفا منخفضة السمية 
 اليورانيـوم  المـستنفد، والثوريـوم الطبيعـي        اليورانيـوم مواد اليورانيـوم الطبيعيـة           
 ، عندما تكون ضمن     ٢٣٠ والثوريوم   ٢٢٨ والثوريوم   ٢٣٢ والثوريوم   ٢٣٨واليورانيوم  ٢٣٥

 مـن  فلزاتها أو ضمن ركازات فيزيائية أو كيميائيـة، ومصدرات ألفا ذات عمر النصف األقل           
  . أيام) ١٠(
  
   :Carrier الناقل 

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يقوم بعملية نقل المواد المشعة بأي وسيلة من وسائل                  
  .النقل

  
  : Transport  النقل 
 تـصميم  ويشمل ذلك ،جميع العمليات والظروف المرتبطة أو المساهمة بحركة المواد المشعة     

تصليحه، إضافة إلى تهيئة المواد المشعة أو الطـرود وإرسـالها           التغليف وصناعته وصيانته و   
وإنزالها واسـتالمها فـي الوجهـة       ) الترانزيت(وتحميلها وحملها وتخزينها في حاالت العبور       

  . النهائية
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
-٧-  

  :Conveyance وسيلة النقل 
أو  مركب مـائي أو سـفينة   أو،   مركبة تسير على الطرق أو السكك الحديدية       أو طائرة   أي    

 . مقطورة أو منطقة محددة من ظهر المركب المائي مخصص للتخزين
  

  )٢(المادة 

  

      تسري تعليمات النقل على الطرود التالية ، شواء كان النقـل داخـل الدولـة أو عبـر                           
  :حدودها

  .الطرود المعفاة. أ
  .الطرود الصناعية . ب
  .Aالطرود من نوع . ج
  .U (B(الطرود نوع . د
  .M (B( نوع الطرود. ه
 

  :ةتسري هذه التعليمات على المواد التالي  وال
  .المواد المشعة التي تعتبر جزءاٌ ال يتجزأ من وسيلة النقل. أ
  .المواد المشعة المنقولة داخل المنشأة الواحدة. ب
 أو صالمواد المشعة المزروعة أو الموجودة داخل شخص أو حيوان حي ألغراض التشخي. ج

  . العلميالعالج أو البحث
المواد المشعة الموجودة ضمن منتجات استهالكية حائزة على مواصفة المجلس عقب بيعها . د

  .للمستفيد النهائي
  .المواد والخامات الطبيعية التي تحتوي على نويدات مشعة موجودة بصورة طبيعية. ه

  
  

  )٣(المادة 

  :مجال التطبيق 
  
  واد المشعة بكل وسائل النقل البرية أو البحريـة تبين تعليمات النقل معايير تصنيف ونقل الم   . ١

   .أو الجوية داخل دولة قطر أو عبر حدودها
  :د بأنواعها التالية وتشمل هذه التعليمات النقل بالطر. ٢
   .الطرود المعفاة.   أ
  .الطرود الصناعية. ب
  .A الطرود من نوع .ج
  .U (B( الطرود نوع .  د

  . M (B(الطرود من نوع .هـ
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، أو المواد    طي هذه التعليمات نقل المواد المشعة المرتبطة بدورة الوقود النووي         غال ت      . ٣

ـ  الناتجة من تشغيل المفاعالت النووية، أو الناتجة من عمليات معالجة النفايات المشعة،            ال ا  كم
   .انشطارية أو الطرود التي تحتوي على مواد Cتشمل النقل بالطرود من نوع 

  :بق تعليمات النقل هذه على ما يلي ال تنط      .٤
  .المواد المشعة التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من وسيلة النقل.  أ     
  .المواد المشعة المنقولة داخل المنشأة الواحدة. ب    
 المواد المشعة المزروعة أو الموجودة داخـل شـخص أو حيـوان حـي ألغـراض                . ج    

  .التشخيص أو العالج أو البحث العلمي
المواد المشعة الموجودة ضمن منتجات استهالكية حائزة على موافقة المجلـس عقـب            .  د    

  .بيعها للمستفيد النهائي
  .ات مشعـة موجودة بصورة طبيعيةنويدة التي تحتوي على يالمواد والخامات الطب. هـ   
  

  )٤(المادة 

  
أسـاس توصـيف المـواد      ) ١( رقـم    الجدولالمعرفة في   )  A2( و  ) A1( تعد المقادير        

 المشعة عند نقلها ووضع حدود النشاط اإلشعاعي لها في هذه التعليمات، حيث يستخدم المقـدار  
)A1 (         للمواد المشعة ذات الشكل الخاص بينما يستخدم المقدار)A2 (     للمواد المـشعة األخـرى

   .جميعها
  ٠)١( رقم الجدوللمواد مشعة منفردة في ) A2( و ) A1( عطي حدود تُو

   :  مشعة كما يلينويداتلمزيج معروف التركيب من ) A2(و ) A1( حسب قيم تُكما 
 

∑
=

i m

m

iA
ifA

)(
)(

1
 

  
 : حيث   

Am :  تأخذ إحدى القيمتين)A1 ( و)A2 (للمزيج.   
Am(i) : ويدة تأخذ إحدى القيمتين المقابلتين للن(i)ي المزيج ف.   
f(i ) :  للنويدةالنشاط اإلشعاعي النسبي) i (في المزيج.   

  
) A2(و  ) A1( مشعة تعتمـد قيمـة       نويداتبالنسبة لمزيج غير معروف التركيب من           و 

   .)٢(المبينة في الجدول رقم 
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  )٥(مادة 

  
 اإلرساليات التي يكون فيها تركيز المادة المشعة، مهما كان نشاطها اإلشعاعي الكلي             ىتعف     

 رقـم  الجـدول  دون الحدود المعطاة في ،نشاطه يز أو النشاط اإلشعاعي الكلي، مهما كان ترك    
)١(.   

ن حدود تركيز النـشاط     إات مشعة، ف  ويدالنسبة لإلرساليات التي تحتوي على مزيج من ن       وب    
  :تحسب كما يلي ) X(اإلشعاعي المعفى أو النشاط اإلشعاعي الكلي المعفى 

  

∑
=

i iX
ifX

)(
)(

1
 

  
  :حيث أن 

f (i)=  للنويـدة ) أو تركيز النشاط اإلشـعاعي النـسبي  ( ي النسبي النشاط اإلشعاع        
)i (في المزيج المشع.   

X(i) =  (للنويدة) شعاعيإلأو تركيز النشاط ا(شعاعي إلعفاء النشاط اإحد i (٠   
     احتوت اإلرسالية على مزيج مشع غير معروف التركيب فتستخدم القـيم األساسـية             إذاف     

  .)٢( النشاط اإلشعاعي أو حد النشاط اإلشعاعي المذكورة في الجدول رقم المقابلة لحد تركيز
  

  ثاني الالفصل
  بهاتغليف المواد المشعة والحدود المسموح 

  

  )٦(مادة 

ـ اء ال ـواد المشعة باستثن  ـل الم ـال يسمح بنق       ـ ة النـشاط اإلشع   ـواد منخفـض  م اعي ــ
 إالّ ضمن تغليف مناسب يفي      – )SCO-I(، واألجسام ملوثة السطوح      ) LSA–I(ي  ـوعـالن

   .بمتطلبات تعليمات النقل
  

  )٧(مادة 

  : بدون تغليف مع مراعاة ما يلي ) SCO-I(و ) LSA – I(يسمح بنقل مواد     
ضمان عدم تسرب المادة المشعة من وسيلة النقل وعدم اإلخالل بالتدريع خـالل ظـروف            . ١

   .) إالّ على مواد مشعة طبيعيةباستثناء الفلزات التي ال تحتوي(النقل العادية 
   .ن يكون النقل حصري االستخدامأ. ٢
 شـرط االسـتخدام   االستثناء مـن نه يمكن إبشكل غير مغلف، ف) SCO-I(عند نقل المواد  . ٣

ضعاف الحدود المذكورة في الفقـرة      أ  عشرة  إذا كان التلوث اإلشعاعي ال يتجاوز      ،  الحصري
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 أخذ تـدابير  ود، شك بوجود تلوث ثابت يتجاوز هذا الحد، ويجب عند ال)١٠( من المادة  األولى
   .كافية لضمان عدم إطالق مواد مشعة في وسيلة النقل

  )٨(مادة 

  -:يجب عند نقل المواد المشعة التي تتطلب التغليف وضعها في أحد أنواع الطرود التالية     
   .الطرود المعفاة.  أ
  ) IP-1 ، IP-2، IP-3(الطرود الصناعية . ب
  .)A(الطرود من نوع . ج
  .U (B(الطرود من نوع .  د

  .M (B(الطرود من نوع .هـ
       يجب تصميم الطرود وصناعتها واختبارهـا وتوثيقهـا وصـيانتها والتفتـيش عليهـا                  و

 وفقاً للتعليمات الدولية المذكورة في منشورات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة              ،واستعمالها
      .١ – رقم س ت األمانقل اآلمن للمواد المشعة، سلسلة معايير  تعليمات النالمسماة

(Regulations for Safe Transport of Radiuotive Mater,ials, IAEA                
Safety saves No. ST-1) 

  
يجب أن ال يحتوي الطرد على أي بضائع أو مواد أخرى عدا ما يلزم مـن وثـائق                       كما  

   .مع المواد المشعةومعدات للتعامل 

  )٩(مادة 

  
تستخدم الطرود المعفاة لنقل المواد المشعة أو المعدات واألدوات الملوثة أو التي تحتـوي                  

   .)٣(على مواد ملوثة ال يتجاوز نشاطها اإلشعاعي الحدود المبينة في الجدول رقم 
      فـضة النـشاط  لنقـل المـواد منخ  )  IP-1 ، IP-2، IP-3(تستخدم الطرود الـصناعية  و    

 حــوثة السط ـام مل ـ، واألجس ) LSA-III(و) LSA-II(و  ) LSA-I(ي النوعي   ـاإلشعاع
)SCO-I (  و)SCO-II (       كما هو مبين في الجدول رقم)وتحدد كميـة المـادة المـشعة        .)٤ 

نقلها في الطرد الواحد بحيث ال يتجاوز المستوى اإلشعاعي الناتج عنها علـى بعـد        بالمسموح  
  .الساعة/ ميلي سيفرت)١٠(تار بدون أي تدريع ثالثة أم

     المـذكورة  A2  أو    A1  القيمة  عندما ال يتجاوز النشاط اإلشعاعي حدود      Aتستخدم الطرود       
لمواد الحاويـة علـى مـزيج    لأو القيم المستنتجة ) ٢(أو في الجدول رقم ) ١( رقم   الجدولفي  

  . مشعةنويداتمعروف التركيب من 
      عندما يتجاوز النشاط اإلشعاعي للمواد الحدود المسموح بها للطـرود          Bود    تستخدم الطر     

A. الموافق عليها من السلطة المختصة في بلد التصميمةالتصميمي وال يسمح بتجاوز الحدود .  
ـ            و ـ ) LSA( ي ـعند نقل مواد متدنية النشاط اإلشـعاعي النوع طوح ـة الـس ـأو ملوث

)SCO (    دون تغليف ال يجوز أن يتجاوز النـشاط اإلشـعاعي الكلـي            في طرود صناعية أو ب
 .)٥(المحمول في أية وسيلة نقل مفردة الحدود المذكورة في الجدول رقم 
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  )١٠(مادة 

  
جب أن يبقى التلوث غير الثابت للسطوح الداخلية والخارجية للطرود والطرود الجامعـة                  ي

غه عملياً وبحيـث ال يتجـاوز الحـدود         وحاويات الشحن والصهاريج عند أدنى حد يمكن بلو       
  : التالية

  .نخفضة السمية لمصدرات غاما وبيتا ومصدرات ألفا م٢سم/كريلاب ٤  -أ
  .لفا األخرىأ لجميع مصدرات ٢سم/كريلا ب)٠,٤ (-ب

تحدد مستويات التلوث الثابت بالمستوى اإلشعاعي المسموح به للطرود ووسـائل النقـل                 و
  .)٢١( المبينة في المادة وبمتطلبات إزالة التلوث

  

  )١١(المادة 

  
  :حدود المستوى اإلشعاعي للمواد المشعة التي تُعد للنقل بدون تغليف 

  
سم مـن   ) ١٠( بعد   علىالساعة  /ميلي سيفرت ) ٠,١( يجب أن ال يتجاوز المستوى اإلشعاعي       

اإلشعاعي أي نقطة على السطح الخارجي للمعدات واألدوات غير المغلفة والتي يكون نشاطها             
  .دون حدود الطرود المعفاة

  : حدود المستوى اإلشعاعي للطرود أو الطرود الجامعة . ٢
 علـى  الـساعة  /ميكرو سيفرت) ٥(يجب أن ال يتجاوز المستوى اإلشعاعي للطرود المعفاة       . أ

  .سطح الطرد
ن ال يتجاوز المستوى اإلشعاعي لكل الطرود غير المعفـاة والطـرود الجامعـة،              أيجب  . ب
 مـن الـسطح   الساعة عند أي نقطة  /ميلي سيفرت ) ٢(استثناء إرساليات االستخدام الحصري،     ب

   .متر من السطح الخارجي) ١( على مسافة الساعة/ ميلي سيفرت) ٠,١(الخارجــي و
 اإلشعاعي لحاويـات   المستوى يجب أن ال يتجاوز    :حدود المستوى اإلشعاعي لوسائل النقل    . ٣

ميلـي  ) ٢(الطـرود الجامعـة علـى أي وسـيلة نقـل مفـردة       الشحن وأكوام من الطرود و    
متـر مـن    ) ٢(الساعة على بعـد     /ميلي سيفرت ) ٠,١( و   يهاالساعة عند أي نقطة عل    /سيفرت
  . الخارجيهاسطح

يجب أن ال يتجاوز المستوى اإلشعاعي عنـد  : النقل البري إلرساليات االستخدام الحصري  . ٤
الساعة عند أي نقطـة علـى       /ميلي سيفرت ) ١٠(ري  ري إلرساليات االستخدام الحص   بالنقل ال 

ميلـي  ) ٢( وال يـسمح بتجـاوز مـستوى    .السطح الخارجي ألي طرد مفرد أو طرد جـامع   
  :الساعة إال إذا توافرت الشروط التالية /سيفرت

أن تكون المركبة مزودة بسياج أثناء النقل في الظـروف العاديـة بحيـث يمنـع دخـول                  . أ
  .لى داخل السياجاألشخاص غير المخولين إ

أن تتخذ االحتياطات الكافية لحماية الطرد أو الطرد الجامع بحيث يبقى ثابتاً مكانه داخـل               . ب
  .المركبة أثناء ظروف النقل العادية

  .أن ال تجري أي عملية تحميل أو تنزيل بين نقطتي االنطالق والوصول. ج
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  )١٢(المادة 

     LSA-Iجـامع أو حاويـة شـحن أو مـواد      لكل طرد أو طـرد      ) TI(يعرف دليل النقل        
  : غير مغلفة على النحو التالي SCO-Iأو
   ) ١(دليل النقل للطرد والطرد الجامع هو حاصل ضرب أقصى مستوى أشعاعي على بعـد               . أ

أي أقصى مستوى   ) ١٠٠(الساعة بالرقم   /متر من السطح الخارجي مقدراً بوحدة ميلي سيفرت       
عشرية   وبعد تدويره إلى أقرب خانة     ١٠٠× الساعة  /ي سيفرت   ميل( متر   ١أشعاعي على بعد    

 أما بالنسبة لخامات اليورانيوم والثوريوم فتحدد قيمـة     . )١,٣ تصبح   ١,١٢مثالً  (وإلى األعلى   
   :المستوى اإلشعاعي األقصى على النحو التالي

  .يوموالثور مالساعة للخامات والمركزات المادية لليورانيو/ميلي سيفرت) ٠,٤   (-١

   . ميلي سيفرت في الساعة للمركزات الكيميائية للثوريوم)٠,٣   (-٢

              ميلــي ســيفرت فــي الــساعة للمركــزات الكيميائيــة لليورانيــوم باســتثناء)٠,٠٢  (-٣
   .)UF6( سادس فلوريد اليورانيوم 

ـ  غيـر المغل   SCO-I و   LSA-Iالنسبة للصهاريج وحاويات الـشحن ومـواد        ب. ب        فـإن  ،ةف
   .)٦(أعاله تضرب في المعامل المناسب من الجدول رقم ) ١(البند القيمة الناتجة في 

    فتهمل ويعتبـر دليـل النقـل يـساوي        ) ٠,٠٥(ذا كانت القيمة الناتجة تساوي أو أقل من         إ. ج
  .صفراً

  
     يحدد دليل النقل لكل طرد جامع أو حاوية شحن أو مركبة نقل إما كمجموع أدلـة نقـل                 و     

رود الجامعة غيـر  ـ باستثناء الط،لجميع الطرود داخلها، أو بقياس المستوى اإلشعاعي مباشرة 
فيكون دليل النقل لها مساوياً لمجموعة أدلة النقل للطرود الفرديـة   ) non-rigid( ة  ـالمتماسك
  .داخلها
خدام يجب نقله وفق شـروط االسـت  ) ١٠(كل طرد أو طرد جامع يزيد دليل النقل له عن       و

  .الحصري
  

        حدود أدلة النقل لحاويات الشحن ووسائل النقل في حالـة النقـل  ) ٧(الجدول رقم      كما يبين 
  .تحت ظروف غير ظروف االستخدام الحصري

  .LSA-Iال توجد حدود لمجموع أدلة النقل إلرساليات المواد      و
      تخدام الحصري على وسـيلة نقـل       ال توجد حدود لمجموع أدلة النقل إلرساليات االس        كما    
  .مفردة

  

  )١٣(مادة 

  :تصنف الطرود والطرود الجامعة في الفئات التالية      
  )White -I   ( -١البيضاء  : الفئة األولى .أ
  ) Yellow -II   (-٢ الصفراء: الفئة الثانية .ب
  )Yellow -III    (-٣ الصفراء: الفئة الثالثة.ج
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ب دليل النقل أو المستوى اإلشعاعي على السطح الخارجي للطـرد وفـق    وذلك حس            

  .)٨(الشروط المحددة في الجدول رقم 
تصنف الطرود والطرود الجامعة التي يتم نقلها ضمن ترتيبات خاصة بـشكل عـام                       و

  .في الفئة الثالثة الصفراء
  

   الثالثالفصل
  

  أحكام توصيف اإلرساليات

  ) ١٤(المادة 

  
ـ ـيجب على المرسل وضع العالمات التعريفية على كل طرد يحوي مواد مـشع                 ق ـة وف
   .من هذه التعليمات) ١٥(ادة ـالم

 طرد أو طرد جامع أو حاوية شحن كما          كل يجب على المرسل وضع ملصقات نقل على           و
   .من هذه التعليمات) ١٦(هو مبين في المادة 

 الشحن الكبيرة التي تحوي طروداً غيـر معفـاة          يجب وضع لوحات نقل على حاويات         كما  
  .من هذه التعليمات) ١٧(والصهاريج كما هو مبين في المادة 

  

  )١٥(مادة 

جب على المرسل وضع العالمات التعريفية التالية على السطح الخارجي ألي طرد بشكل                 ي
  :واضح وثابت 

   .رسل أو المرسل إليه أو كليهما معامهوية ال  -أ
  .".U N"ن بالحرفين ـمسبوقي) ٩(األمم المتحدة المذكور في الجدول رقم رقم  -ب
    وال يلـزم ) ٩(المعرف في الجـدول رقـم   )  Proper Shipping Name( اسم الشحن  -ج

  .ةكتابة أسم الشحن للطرود المعفا
 نـوع  X حيـث " TYPE  X" : يوضع نوع الطرد بالشكل التالي ة،باستثناء الطرود المعفا -د

   .من هذه التعليمات) ٨(من المادة ) ١(د كما هو مبين في الفقرة الطر
     مـن  ١ فإنه إضافة إلى ما ذكر في الفقرة         M ( B(  أو   B ) U(   من فئة  دوبالنسبة للطر     

  : هذه المادة، يجب وضع العالمات التعريفية التالية على السطح الخارجي للطرد
  .تضعها السلطة المختصة في بلد التصميمالعالمة المميزة لتصميم الطرد التي  -أ
  .الرقم المتسلسل للطرد -ب
، توضع علـى الـسطح      )١(شارة األشعة ثالثية الوريقات كما هي مبنية في الملحق رقم            إ -ج

   .الخارجي وبحيث ال تتأثر بالحريق أو بالماء
    ثابـت  كغم الوزن القائم بشكل واضـح و ٥٠يكتب على كل طرد يزيد وزنه اإلجمالي عن       -د

  .على السطح الخارجي للغالف
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 بشكل غير مغلف ضمن االستخدام الحصري وفقـاً  SCO-I أو LSA –I نقل مواد دعن -هـ
السطح الخارجي للوعـاء أو الغطاء عالمـات         فإنه يفضل أن توضع على     ،)٧(ألحكام المادة   

ـ  " أجـسام  (  أو )Radioactive LSA-I" (يـمواد مشعة منخفضة النشاط اإلشـعاعي النوع
  .على التوالي)  Radioactive SCO-I) ( ملوثـة للسطـح إشعاعيـاً 

  

  )١٦(مادة 

  
يجب أن يوضع على كل طرد غير معفى أو طرد جامع أو حاوية شحن ملـصقاً مناسـباً               

) ١(المبينة في الملحق رقم     ) ٤(و) ٣(،  ) ٢(لفئة الطرد وحسب النماذج الموجودة في األشكال        
  : لي وعلى النحو التا

   .توضع الملصقات على جانبين متقابلين من الجسم الخارجي للطرد أو الطرد الجامع -أ
توضع الملصقات على الجوانب األربعة للجسم الخـارجي بالنـسبة لحاويـات الـشحن               -ب

   .والصهاريج
   تستخدم الملصقات الكبيرة المقاس في حالة الصهاريج وحاويات الشحن الكبيـرة، وفـي               -ج

  ).١٧(ادة ـورة في المـات المذكـلحالة ال يطلب وضع اللوحهذه ا
  :تمأل الملصقات بالمعلومات التالية     
 أو النويدات األكثر ضرراً في حالة كون المـادة المنقولـة        ة المشع نويدةأسم ال : المحتويات   -أ

 ذلـك   يلي )  Ra-226مثالً   (الجدول األول  مشعة على الشكل المذكور في       نويداتمزيجاً من   
، وفيما يخـص المـواد   SCO-II أو SCO-I أو LSA-II أو LSA IIIصنف المواد المشعة 

  . المشعةالنويدات ، فال داع لذكر أسم LSA-Iالمصنفـة 
   .)Bq( باكريل بالأقصى نشاط إشعاعي للمواد المشعة أثناء عملية النقل مقدراً  -ب
  ط اإلشـعاعي الكلـي للمحتويـات       بالنسبة للطرود الجامعة وحاويات الشحن يذكر النـشا        -ج

ات مختلفة فيمكن أن يستعاض عـن       نويد أما الطرود الجامعة أو الحاويات التي تضم         .المتماثلة
  .)أنظر وثائق النقل( ذلك بعبارة 

  . تُزال أو تطمس أي ملصقات ال تخص محتويات الطرد-د
  

  )١٧( المادة 

  
   :ن الكبيرةوضع لوحات النقل على الصهاريج وحاويات الشح: ًأوال
 غيـر   اًيجب وضع لوحات على الصهاريج وعلى حاويات الشحن الكبيرة التي تضم طرود           . ١

وتثبـت  ) ١(في الملحق   ) ٥( توضع أربع لوحات مطابقة للنموذج المبين في الشكل رقم           .معفاة
  .رأسياً على الجدران الجانبية للحاويات أو الصهاريج

  .بالمحتوياتتُزال أو تطمس أي لوحات ال تتعلق . ٢
ق ـفي الملح ) ٤(و) ٣(،  ) ٢(يسمح باستخدام ملصقات كبيرة كالموضحة في األشكال رقم         . ٣

وحدها واالستغناء عن االستخدام المشترك للوحات والملصقات العادية على أن تكون           ) ١(رقم  
  .من الملحق نفسه) ٥(إبعاد الملصقات كما هي مبينة في الشكل رقم 
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  :ت على مركبات النقل وضع اللوحا: ًثانيـا
 أو طرد جامع أو حاوية شحن وتحمل حكماً أياً مـن            ىعند النقل البري ألي طرد غير معف      . ١

أو عند نقـل إرسـاليات      ) ١(في الملحق رقم    ) ٤(،   )٣(،   )٢(الملصقات المبينة في األشكال     
الملحـق  مـن   ) ٥(االستخدام الحصري براً فيجب دوماً وضع لوحات كالمبينة في الشكل رقم            

نفسه على كل من الجدارين الجانبين الخارجين في حال عربة سـكك حديديـة أو الجـدارين                 
  .الجانبيين الخارجيين والجدار الخلفي الخارجي في حال المركبات األخرى

ا جوانـب  هيمكن أن تثبت اللوحات على الحمولة مباشرة في حال النقل على مركبات ليس ل   . ٢
  .وءةشريطة أن تكون واضحة ومقر

في حالة النقل البري لحاويات الشحن الكبيرة والصهاريج ، فـيمكن االكتفـاء باللوحـات               . ٣
  .المثبتة عليها

فـيمكن تـصغير    إذا لم تتوفر مساحة كافية على المركبة لتثبيت اللوحات الكبيرة عليهـا ،       . ٤
  . ملم١٠٠إلى ) ١(في الملحق رقم ) ٥(األبعاد المذكورة في الشكل رقم 

  . أو تطمس أي لوحات ال تتعلق بالمحتوياتتزال. ٥
عندما تكون اإلرساليات في حاوية الشحن أو الصهريج أو في مركبة النقل أو عليهـا               : ثالثـاً

  غير مغلفة أو إرسالية استخدام حصري لمـواد مـشعة            LSA-I أو   SCO-Iمكونة من مواد    
المتحدة بـاللون األسـود وأن ال       نفس رقمه األمم المتحدة ، فيجب كتابة رقم األمم             مغلفة لها 

  :ملم في أي من األماكن التالية ) ٦٥(يقل طول الرقم الواحد عن 
مـسبوقة  ) ١(في الملحق رقـم     ) ٥(النصف األسفل من اللوحة الموضحة في الشكل رقم         . ١

  .على خلفية بيضاء" .UN" بالحرفين 
ة اإلضـافية  حا تلصق اللووعنده) ١(في الملحق رقم ) ٦(اللوحة الموضحة في الشكل رقم  . ٢

بجوار اللوحة الرئيسية إما على الجدارين الجانبين الخارجين لعربة السكك الحديدية أو علـى               
  .الجدارين الجانبين والجدار الخلفي الخارجي للمركبات األخرى

  
   الرابعالفصل

  
  تعليمات الشحن

  )  ١٨(مادة  

  
  :  يل اإلرساليةتفاص يجب على المرسل أن يرفق مع اإلرساليات وثائق

   : على النحو التالييجب أن تحتوي وثائق النقل على المعلومات التالية وفق الترتيب المبين و
   ٠) ٩(أسم الشحن المذكور في الجدول رقم . أ
   ٠وهو رقم تصنيف األمم المتحدة للمواد المشعة في قائمة المواد الخطرة "٧"الرقم . ب
   ٠) ٩(الوارد في الجدول رقم " UN" لحرفين رقم األمم المتحدة مسبوقاً با. ج
 المشعة ، أو وصف كاف للمادة المشعة في حـال كونهـا             النويدات أو   نويدةأسم أو رمز ال   . د

   ٠ عدة نويداتمزيجاً من 
مواد " وصف الشكل الفيزيائي والكيمائي للمادة وإذا كانت ذا شكل خاص توضع العبارة             .  هـ

   ٠"  Special form radioactive material: مشعة ذات شكل خاص 
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   ٠كريل أو مضاعفاتها العشرية اأقصى نشاط إشعاعي للمواد المشعة معبراً عنه بوحدة الب. و
ة الصفراء حسب الجـدول  ـة الصفراء أو الثالث   ـاء أو الثاني  ـى البيض ـاألول: ة الطرد ـفئ. ز

   .)٨(رقم 
   .ة الصفراء فقطدليل النقل للفئتين الثانية الصفراء أو الثالث. ح
   .خانة أو حقل فارغ من أجل أية إضافات .    ط
أرقام الشهادات المتعلقة باإلرسالية والصادرة عن الهيئة الرقابية أو السلطة المختصة فـي             . ي

   .الدول المعنية األخرى
في حال إرساليات الطرود ضمن طرود جامعة أو حاويات شـحن، يجـب إرفـاق بيـان              . ك

 وعند تفريغ جـزء مـن   .ود الموجودة داخل الطرد الجامع أو حاوية الشحن     تفصيلي بكل الطر  
   ٠طرود الطرد الجامع أو حاوية الشحن فينبغي إرفاق وثائق النقل الجزئية الالزمة 

   ”Exclusive  Use“استخدام حصري "يوضع على إرساليات االستخدام الحصري عبارة . ل
 يـذكر النـشاط اإلشـعاعي     SCO-II و SCO-I و LSA-IIIو   LSA-IIبالنسبة للمواد   . م

  .A2الكلي لإلرسالية بمضاعفات المقدار 
  :تصريح المرسل . ٢

  : يطلب من المرسل تقديم اإلقرار التالي 
  

 اإلرسالية       أنا الموقع أدناه أقر بأن محتويات هذه      
 المواد المـشعة          تتوافق مع كل شروط شحن    

ف ، والتوصيف   والتغلي      من حيث أسم الشحن ،    
 بشكل مناسب للنقل بواسطة                وأنها معدة 

وفقـاً  )  وسائل النقل المـستخدمة               تذكر( 
  واللـوائح  النقل الدولية والتشريعات         لقواعد  

  .المعمول بها في دولة قطر 

I, The undersigned , hereby declare that 
the contents of this consignment are 
fully and accurately described above by 
the proper Shipping name and are 
classified ,packed ,marked and labeled, 
and are is all respects in proper 
condition for transport by  (insert 
modes of transport involved) according 
to the international and Qatari 
Regulations .  

 
  

  :تعليمات للناقل 
يجب على المرسل أن يرفق مع وثائق النقل الشروط الخاصة بنقل اإلرسـالية وباللغـة التـي               

  -:يفهمها الناقل أو الجهات ذات العالقة بحيث تتضمن على األقل النقاط التالية 
والطـرود الجامعـة     أية متطلبات إضافية لتحميل وتخزين واسـتعمال وتنزيـل الطـرود          . ١

   .لشحن، بما في ذلك أية احتياطات خاصة لتصريف الحرارة بشكل آمن وحاويات ا
   .أية قيود على وسيلة أو أية تعليمات ضرورية تتعلق بمسار النقل. ٢
   .ترتيبات الطوارئ المالئمة لإلرسالية . ٣
ال يفترض إرفاق شهادات الهيئات الرقابية أو السلطات المختصة فـي البلـدان األخـرى               . ٤

  . وثائق النقل ،ولكن على المرسل إبرازها إلى الناقل عند التحميل أو التنزيل المعينة مع
  

   )١٩( مادة 
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يجب عزل الطرود والطرود الجامعة وحاويات الشحن خالل عمليات النقل والتخزين فـي                 
مع مراعـاة   ) ١٠(المواد الخطرة األخرى المحددة في الجدول رقم         مستودعات الترانزيت عن  

أماكن تواجد األشخاص وعن أفالم أو ألواح التصوير        ، أو    المواد الخطرة بشكل عام    قواعد نقل 
بحيث ال يتجاوز التعرض اإلشعاعي للفلم أثناء عمليـة     ) المحمضة(الفوتوغرافي غير المظهرة    

  . ميلي سيفرت لكل إرسالية)٠,١(النقل 
ن أي احتياطـات     الطرود أو الطرود الجامعة ضمن إرساليات عامـة بـدو          تحميليمكن      و

الرقابية أو السلطات المختـصة فـي البلـدان         السلطة  خاصة باستثناء ما قد تنص عليه شهادة        
 وأال تكـون    ٢م/ط وا ١٥األخرى بشرط أن ال يتجاوز معـدل التـدفق الحـراري الـسطحي              

   .اإلرساليات المحيطة مباشرة بالطرد أو الطرد الجامع ضمن أكياس أو حقائب 
  

  )٢٠(مادة 

يسمح بنقل الطرود والطرود الجامعة التي تحمل ملصقات الفئـة الثانيـة الـصفراء أو               ال      
الثالثة الصفراء في المقصورات المشغولة بالمسافرين باستثناء األشخاص المخصصين لمرافقة          

   .هذه الطرود أو الطرود الجامعة 
ن بالتواجـد فـي     في حال النقل على الطرق البرية ال يسمح لغير الـسائقين والمـساعدي                و

المركبات التي تحمل طروداً أو طروداً جامعة أو حاويات شحن تحمل ملصقات الفئـة الثانيـة          
   .الصفراء أو الثالثة الصفراء 

  ) ٢١(المادة     

يجب التأكد بشكل دوري من مستويات التلوث في وسـائل النقـل والمـواد التـي يتكـرر                    
   . في نقل المواد المشعة  استخدامها

      الـساعة علـى    / ميكروسـيفرت  )٥(جب إزالة التلوث عند تجاوز المستوى اإلشـعاعي         يكما  
 وال يـسمح    ،من قبل أشخاص مدربين ومـؤهلين     ) ١١(السطح أو الحدود المذكورة في المادة       

  بإعادة
  

 إذا كان التلوث الثابت وغير الثابت أقل من حدود التلـوث            ال استخدام وسائل النقل والمعدات إ    
   .ليهاإالمشار 

  )٢٢(المادة 

 إذا تـوفرت     ،    نقل الطرود الفارغة التي كانت تحوي مواد مشعة كطـرود معفـاة                يجوز
  :الشروط التالية 

  .أن تكون الطرود محفوظة جيداً ومغلفة بشكل آمن -١
أن يكون السطح الخارجي للطرود التي كانت تحوي يورانيوم أو ثوريوم محميـاً بغـالف         -٢

  . أو من أية مادة متينةمن معدن غير نشط
أن ال تتجاوز مستويات التلوث الداخلية غير الثابتة مائة ضعف القيم المحددة فـي المـادة                 -٣
)١١(.  
  .أن تطمس الملصقات الموضوعة مسبقاً على الطرود -٤
  .أن تستوفى متطلبات الطرود المعفاة المذكورة في تعليمات النقل -٥
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  )٢٣(المادة 

   عند نقل مواد مشعة لها مخاطر أخرى غير إشعاعية ، أو عند نقل مواد مشعة مـع مـواد          
  .خطرة أخرى فيجب تطبيق تعليمات نقل المواد الخطرة إضافة إلى هذه التعليمات

 بما فـي ذلـك حـاالت        ئيجب على المرسل والناقل إعداد تفاصيل إجراءات الطوار           كما  
  .ال انعطاب الطرود أو تسرب المواد منهاالتدهور والسقوط والحريق واحتم

 درطيحظر إجراء العمليات الجمركية التي تنطوي على فحص المحتويات المشعة في أي                 و
راف أشخاص  ـائل الكافية لمراقبة التعرض لإلشعاعات وتحت إش      سإال في مكان تتوافر فيه الو     

كية إلى حالته األصلية قبـل   ويجب إعادة أي طرد جرى فتحة بناء على تعليمات جمر      .مؤهلين
يجب أن تحفظ في مكان آمن وأن يـتم  ففي حال تعذر تسليم إرسالية ما ،    و. شحنه للمرسل إليه  

  .إخطار المجلس بأسرع ما يمكن التخاذ اإلجراءات الالزمة
  

  )٢٤(مادة 

 جواً ، ال يـسمح أن  لالشتعال الصلبة وغير القابلة LSA-III  و  LSA-IIعند نقل مواد     
  .)A2× ٣٠٠( يتجاوز النشاط اإلشعاعي في أي طرد مفرد القيمة 

،  أو إرساليات االستخدام الحصري في طائرة ركـاب        M (B(ال يسمح بنقل طرود نوع          و
 )٢(يسمح بنقل طرود أو طرود جامعة يتجاوز مستوى النشاط اإلشعاعي على سطحها             ال   كما

  .وافق عليها المجلس ي الساعة جواً إال ضمن ترتيبات خاصة/ميلي سيفرت
  

  ) ٢٥(مادة 

     يمكن نقل إرساليات الطرود المعفاة التي يكون فيها محتوى المـواد المـشعة أقـل مـن                     
بالبريد العادي الداخلي مع االلتزام بالشروط      ) ٢(الحدود المذكورة في الجدول رقم      ) ٠,١(عشر

  .اإلضافية فيه التي تحددها الشركة الناقلة لإلرسالية
ها محتوى المواد المشعة أقـل      ـاة التي يكون في   ـات الطرود المعف  ـيمكن نقل إرسالي     كما   

بالبريد الدولي مع االلتزام بـشروط      ) ٢(الحدود المذكورة في الجدول رقم      ) ٠,١(ر  ـمن عش 
   : ةالتالياتحاد البريد العالمي 

  .ل مصرحاً له التعامل مع المواد المشعةأن يكون المرس -أ
  . وسيلة ممكنةبأسرع هان يتم إرسالأ -ب
  :أن توضع عليها عبارة -ج

“Radioactive Material – Quantities Permitted for Movement By Post “ 
    
ل عنـد تعـذر     رسل إضافة إلى طلب اإلعادة للم     رس أن تحمل من الخارج أسم وعنوان الم       -د

التسليم للمل إليهرس.  
  .ل وعنوانه وتفاصيل الشحنةرسأسم المأن تحمل داخل الغالف  -هـ
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  خامسالفصل ال

  
  ختاميةأحكــام 

  ) ٢٦(مادة 

 وما طـرأ    )ST-1(  منشور الوكالة الدولية للطاقة الذرية     تطبق الشروط الدولية الواردة في        
  . واختبارها وإصدار الشهادات الالزمة لهاعليه من تعديالت على تصميم الطرود ، 

 أو الطرود المعفاة إلى شهادة      IP-3 أو   IP-2 أو   IP-1 أو   Aرود من النوع    ال تحتاج الط      و
 ويجب على الجهة التي تصمم      ،ن كانت تخضع لالختبارات الخاصة بكل منها      إتصميم خاصة و  

طرداً من هذه األنواع االحتفاظ بالوثائق التي تبين االلتزام بالشروط المشار إليها فـي الفقـرة                
  .إبرازها عند الطلب ومن هذه المادة األولى
   يجب الحصول على موافقة من كل الجهات التي يجري نقل اإلرسالية منها وإليهـا أو                   كما

 M (B(عند تصميم الطرود من النوع      ) موافقة تعددية (عبرها باإلضافة إلى موافقة بلد المنشأ       
موافقـة  (يم  فى بموافقة السلطة المختصة فـي بلـد التـصم         كتَ فيB ) U(أما الطرود من نوع     

   .)أحادية
  

  ) ٢٧(مادة 

 إذا كـان  M (B(يجب الحصول على موافقة تعددية عند كل عملية شحن لطرد من النوع                 
حسب ما  ) A2 × ٣٠٠( أو  ) A1 × ٣٠٠(النشاط اإلشعاعي الكلي لمحتويات الطرد أكبر من        

  .تيرا باكريل) ١٠٠٠(ينطبق أو أكبر من 
  

  )٢٨(مادة 

د تمر به أو إليه     لإبالغ المجلس إضافة إلى السلطات المختصة في كل ب        يجب على المرسل        
   :ة من المواد التاليأي كانت تحوي إذا اإلرسالية قبل أسبوع على األقل من الشحن

اإلشعــاعي   التـي تحتـوي على مواد مشعة يزيـد نشاطـها       B(U) الطرود من النوع     -أ
  . تيرا باكريل١٠٠٠طبق أو يزيد عن  حسب ما ين)A2 × ٣٠٠٠(  أو )A1 × ٣٠٠٠(عن 
اإلشعــاعي    التي تحتوي على مواد مشعـة يزيــد نشاطها       B(M) الطرود من النوع     -ب

 . تيرا باكريل١٠٠٠ حسب ما ينطبق أو يزيد عن )A2 × ٣٠٠٠(  أو )A1 × ٣٠٠٠(عـن 
  . اإلرساليات ذات الترتيبات الخاصة-ج

  : يجب أن يتضمن اإلبالغ     و
ات التعريفية بالطرد، بما في ذلك أرقام الشهادات والعالمـات المميـزة لتـصميم               المعلوم -أ

  . الطرد
 . تاريخ الشحن والتاريخ المتوقع للوصول والطريق المقترح اتباعه-ب
  . وصف الشكل النهائي الكيميائي والفيزيائي للمحتويات-ج
  . النشاط اإلشعاعي األقصى الكلي للمحتويات خالل النقل-د
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  )٢٩(ة الماد

  :مسؤول المرسل 
 فتقع مسؤولية إعدادها للنقل     ٢٨ أو المادة    ٢٧فيما يخص الطرود غير المذكورة في المادة        . ١

 ويحق للمجلس التأكد من تطبيق تعليمات نقل المواد باألسلوب الذي يـراه             لسعلى عاتق المر  
 . مناسباً

لمرسل إليه تتيح لـه اسـتالم        التأكد من وجود رخصة ممارسة مالئمة لدى ا        لسعلى المر . ٢
وفي حالة نقل المواد خارج الدولة يجب التأكد من وجود التراخيص التـي تـسمح               . اإلرسالية

 .بإدخال اإلرسالية إلى البلد المعني وإلى أي بلد تمر فيه الشحنة
  

    )٣٠(مادة 

 غيـر    المـشعة  نويدات لل A2 و   A1يجب الرجوع إلى المجلس عند اللجوء إلى حساب قيم              
  . المرفق بهذه التعليمات)١( رقم الجدولالمذكورة في 
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  الجداول
  

  حدوده للنويدات األساسية  وتركيز النشاط A1 ،  A2قيم ) : ١(جدول رقم 

  
حد النشاط لإلرسالية 

 المستثناة
تركيز النشاط 
 A2 A1 للمادة المستثناة

 اكريلتيرا ب تيرا باكريل غم/باكريل باكريل
 النويدة وعددها الذري

  ٨٩اكتنيوم 
1x104 1x101 6x10-3 8x10-1 Ac-225 )أ(  
1x103 1x10-1 9x10-5 9x10-1 Ac-227) أ( 
1x106 1x101 5x10-1 6x10-1 Ac-228 

 ٤٧–فضة 
1x106 1x102 2x100 2x100 Ag-105 

1x106) ب(   1x101)ب( 7x10-1 7x10-1 Ag-108 M) أ(  
1x106 1x101 4x10-1 4x10-1 Ag-110 M )أ(  
1x106 1x103 6x10-1 2x100 Ag-111 

 ١٣– ألومنيوم
1x105 1x101 1x10-1 1x10-1 A1-26 

 ٩٥-أميريشيوم 
1x104 1x100 1x10-3 1x101 Am-241 

 1x104) ب( 1x100) ب(  1x10-3 1x101 Am-242m) أ(  
1x103  1x100) ب( 1x10-3 5x100 Am-243) أ(  

 ١٨-أرجون 
1x103 1x106 4x101 4x101 Ar-37 
1x104 1x107 2x101 4x101 Ar-39 
1x109 1x102 3x10-1 3x10-1 Ar-41 

 ٢٣–زرنيخ 
1x105 1x101 3x10-1 3x10-1 As-72 
1x107 1x103 4x101 4x101 As-73 
1x106 1x101 9x19-1 1x100 As-74 
1x105 1x102 3x10-1 3x10-1 As-76 
1x106 1x103 7x10-1 2x101 As-77 

 ٨٥–ستايتن 
1x107 1x103 5x10-1 2x101 )أ(At-211 

  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
-٢٢-  

  
  
  
  
  
  

حد النشاط لإلرسالية 
 المستثناة

تركيز النشاط 
 A2 A1 للمادة المستثناة

 تيرا باكريل تيرا باكريل غم/باكريل باكريل
 النويدة وعددها الذري

 ٧٩-ذهب 
1x107 1x102 2x100 7x100 Au-193 
1x106 1x101 1x100 1x100 Au-194 
1x107 1x102 6x100 1x101 Au-195 
1x106 1x102 6x10-1 1x100 Au-198 
1x106 1x102 6x10-1 1x101 Au-199 

 ٥٦-باريوم 
1x106 1x102 2x100 2x100 Ba-131) أ(  
1x106   1x102 3x100 3x100 Ba-133 
1x106   1x102 6x10-1 2x101 Ba-133m 

  )أ (3x10-1 5x101 Ba-140 )ب(1x105 1x102)ب(
  ٤-ليوم بري

1x107 1x103 2x101 2x101 Be-7 
1x106 1x104 6x10-1 4x101 Be-10  

 ٨٣-بسموث 
1x106 1x101 7x10-1 7x10-1 Bi-205 
1x105 1x101 3x10-1 3x10-1 Bi-206  
1x106 1x101 7x10-1 7x10-1 Bi-217  
1x106 1x103 6x10-1 1x100 Bi-210  
1x105 1x101 2x10-2 6x10-1 Bi-210m) أ(  

1x105 )ب( 1x101  )ب(  6x10-1 7x10-1 Bi-212) أ( 
 ٩٧-بركليوم 

1x104 1x100 8x10-4 8x100 Bk-247 
1x106 1x103   3x10-1 4x101 Bk-249) أ(  

  ٣٥-بروم 
1x105 1x101 4x10-1 4x10-1 Br-76 
1x106 1x102 3x100 3x100 Br-77 
1x106 1x101 4x10-1 4x10-1 Br-82 

  ٦-كربون 
1x106 1x101 6x10-1 1x100 C-11 
1x107 1x104 3x100 4x101 C-14 
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حد النشاط لإلرسالية 
 المستثناة

تركيز النشاط 
 للمادة المستثناة

A2 A1 

 تيرا باكريل تيرا باكريل غم/باكريل باكريل
 النويدة وعددها الذري

 ٢٠-كالسيوم 
1x107 1x105 غير محدود   غير محدود  Ca-41 
1x107 1x104 1x100 4x101 Ca-45 
1x106 1x101 3x10-1 3x100 Ca-47) أ(  

  ٤٨-كاديوم
1x106 1x104 2x100 3x101 Cd-109 
1x106   1x103 5x10-1 4x101 Cd-113m 
1x106   1x102 4x10-1 3x100 Cd-115) أ(  
1x106 1x103 5x10-1 5x10-1 Cd-115m  

  ٥٨-سيريوم
1x106 1x102 2x100 7x100 Ce-139 
1x107 1x102 6x10-1 2x101 Ce-141  
1x106 1x102 6x10-1 9x10-1 Ce-143 

1x105 ) ب(  1x102 ) ب(  2x10-1 2x10-1 Ce-144) أ(  
 ٩٨ – ورنيومفكالي

1x104 1x101 6x10-3 4x101 Cf-248  
1x103 1x100 8x10-4 3x100 Cf-249  
1x104 1x101 2x10-3 2x101 Cf-250  
1x103 1x100 7x10-4 7x100 Cf-251  
1x104  1x101    3x10-3 5x10-2 Cf-252 
1x105  1x102    4x10-2 4x101 Cf-253) أ(  
1x103  1x100    1x10-3 1x10-3 Cf-254  

 ١٧–كلور 
1x106 1x104 6x10-1 1x101 Cl-36 
1x105 1x101   2x10-1 2x10-1 Cl-38  

  ٩٦–كوريوم 
1x105 1x102 2x10-2 4x101 Cm-240 
1x106 1x102 1x100 2x100 Cm-241 
1x105 1x102 1x10-2 4x101 Cm-242 
1x104 1x100 1x10-3 9x100 Cm-243 
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حد النشاط لإلرسالية 
 المستثناة

تركيز النشاط 
 A2 A1 للمادة المستثناة

 تيرا باكريل تيرا باكريل غم/باكريل باكريل
 النويدة وعددها الذري

1x104 1x101 2x10-3 2x101 Cm-244 
1x103 1x100 9x10-4 9x100 Cm-245 
1x103 1x100 9x10-4 9x100 Cm-246 
1x104 1x100 1x10-3 3x100 Cm-247) أ(  
1x103 1x100 3x10-4 2x10-2 Cm-248 

  ٢٧-كوبلت 
1x106 1x101 5x10-1 5x10-1 Co-55 
1x105   1x101 3x10-1 3x10-1 Co-56 
1x106   1x102 1x101 1x101 Co-57  

1x106 1x101 1x100 1x100 Co-58  
1x107 1x104 4x101 4x101 Co-58m  
1x105 1x101 4x10-1 4x10-1 Co-60  

  ٢٤-كروم 
1x107 1x103 3x101 3x101 Cr-51 

  ٥٥-سيزيوم 
1x105 1x102 4x100 4x100 Cs-129 
1x106 1x103 3x101 3x101 Cs-131 
1x105  1x101   1x100 1x100 Cs-132  
1x104 1x101 7x10-1 7x10-1 Cs-134  
1x105 1x103 6x10-1 4x101 Cs-134m  
1x107 1x104 1x100 4x101 Cs-135  
1x105 1x101 5x10-1 5x10-1 Cs-136  

1x104 ) ب(  1x101 ) ب( 6x10-1 2x100 Cs-137) أ(  
 ٢٩-نحاس 

1x106 1x102 1x100 6x100 Cu-64 
1x106 1x102 7x10-1 1x101 Cu-67  

 ٦٦-ديسبر وسيوم
1x107 1x103 2x101 2x101 Dy-159 
1x106 1x103 6x10-1 9x10-1 Dy-165  
1x106  1x103    3x10-1 9x10-1 Dy-166) أ (  
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 لإلرسالية النشاط حد
  المستثناة

تركيز النشاط 
 A2 A1 للمادة المستثناة

 تيرا باكريل تيرا باكريل غم/باكريل باكريل

النويدة وعددها 
 الذري

  ٦٨-أربيوم 
1x107 1x104 1x100 4x101 Er-169 
1x106 1x102 5x10-1 8x10-1 Er-171 

  ٦٣-يوروبيوم 
1x106 1x102 2x100 2x100 Eu-147 
1x106   1x101 5x10-1 5x10-1 Eu-148 
1x107   1x102 2x101 2x101 Eu-149  
1x106 1x103 7x10-1 2x100 Eu-150 قصير العمر   
1x106 1x101 7x10-1 7x10-1 Eu-150ويل العمر ط  
1x106 1x101 1x100 1x100 Eu-152 
1x106 1x102 8x10-1 8x10-1 Eu-152m   
1x106 1x101 6x10-1 9x10-1 Eu-154 
1x107   1x102  3x100 2x101 Eu-155  
1x106 1x101 7x10-1 7x10-1 Eu-156 

 ٩-فلور 
1x106 1x101 6x10-1 1x100 F-18 

 ٢٦ -حديد 
1x106 1x101 3x10-1 3x10-1 Fe-52) أ(  
1x106 1x104 4x101 4x101 Fe-55  
1x106 1x101 9x10-1 9x10-1 Fe-59 
1x105  1x102    2x10-1 4x101 Fe-60) أ (  

 ٣١-جاليوم 
1x106  1x102    3x100 7x100 Ga-67 
1x105  1x101    5x10-1 5x10-1 Ga-68  
1x105  1x101   4x10-1 4x10-1 Ga-72 

  ٦٤-غادلينيوم 
1x106 1x101 5x10-1 5x10-1 Gd-146) أ (  
1x104 1x101 2x10-3 2x101 Gd-148 
1x107 1x102 9x100 1x101 Gd-153 
1x106 1x103 6x10-1 3x100 Gd-159 
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 لإلرسالية النشاط حد
  المستثناة

تركيز النشاط 
 A2 A1 للمادة المستثناة

 تيرا باكريل تيرا باكريل غم/باكريل باكريل
 النويدة وعددها الذري

 ٣٢-مانيوم رج
1x105 1x101 5x10-1 5x10-1 Ge-68)أ(  
1x108 1x104 4x101 4x101 Ge-71 
1x105 1x101 3x10-1 3x10-1 Ge-77  

  ٧٢ -هافنيوم 
1x106 1x101 6x10-1 6x10-1 Hf-172) أ(  
1x106   1x102 3x100 3x100 Hf-175 
1x106   1x101 5x10-1 2x100 Hf-181  
1x106 1x102 غير محدود غير محدود Hf-182  

  ٨٠-زئبق 
1x106 1x101 1x100 1x100 Hg-194)أ (  
1x106 1x102 7x10-1 3x100 Hg-195m) أ (  
1x107 1x102 1x101 2x101 Hg-197 
1x106   1x102   4x10-1 1x101 Hg-197m  
1x105   1x102   1x100 5x100 Hg-203  

 ٦٧-هلميوم 
1x105 1x103 4x10-1 4x10-1 Ho-166  
1x106 1x101 5x10-1 6x10-1 Ho-166m  

  ٥٣-يود 
1x107 1x102 3x100 6x100 I-123 
1x106 1x101   1x100 1x100 I-124  
1x106 1x103 3x100 2x101 I-125  
1x106 1x102 1x100 2x100 I-126  
1x105 1x102 غير محدود  غير محدود I-129  
1x106 1x102 7x10-1 3x100 I-131 
1x105 1x101 4x10-1 4x10-1 I-132 
1x106 1x101 6x10-1 7x10-1 I-133 
1x105 1x101 3x10-1 3x10-1 I-134 
1x106 1x101 6x10-1 6x10-1 I-135) أ (  
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حد النشاط لإلرسالية 
 المستثناة

تركيز النشاط 
 A2 A1 للمادة المستثناة

 تيرا باكريل لتيرا باكري غم/باكريل باكريل
 النويدة وعددها الذري

  ٤٩ -نديوم إ
1x106 1x102 3x100 3x100 In-111 
1x106 1x102 2x100 4x100 In-113m 
1x106 1x102 5x10-1 1x101 In-114m) أ (  
1x106 1x102 1x100 7x100 In-115m 

  ٧٧-إيرديوم 
1x107 1x102 1x101 1x101 Ir-189)أ (  
1x106   1x101 7x10-1 7x10-1 Ir-190 
1x104   1x101 6x10-1  1x100  ) ج( Ir-192  
1x105 1x102 3x10-1 3x10-1 Ir-194  

  ١٩-بوتاسيوم 
1x106 1x102 9x10-1 9x10-1 k-40 
1x106 1x102 2x10-1 2x10-1 K-42  
1x106 1x101 6x10-1 7x10-1 K-43 

 ٣٦-كربتون 
1x107 1x104 4x101 4x101 Kr-81 
1x104 1x105 1x101 1x101 Kr-85  
1x1010 1x103 3x100 8x100 Kr-85m  
1x109 1x102 2x10-1 2x10-1 Kr-87  

 ٣٧-النثانم 
1x107 1x103 6x100 3x101 La-137 
1x105 1x101   4x10-1 4x10-1 La-140  

  ٧١-لوتيتيوم 
1x106 1x101 6x10-1 6x10-1 Lu-172 
1x107 1x102 8x100 8x100 Lu-173 
1x107 1x102 9x100 9x100 Lu-174 
1x107 1x102 1x101 2x101 Lu-174m 
1x107 1x103 7x10-1 3x101 Lu-177 

 ١٢–مغنسيوم 
1x105 1x101 3x10-1 3x10-1 Mg-28) أ (  
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 لإلرسالية النشاط حد
  المستثناة

تركيز النشاط 
 A2 A1 للمادة المستثناة

 تيرا باكريل تيرا باكريل غم/باكريل باكريل
 النويدة وعددها الذري

 ٢٥ -منغنيز 
1x105 1x101 3x10-1 3x10-1 Mn-52 
1x109 1x104 غير محدود   غير محدود  Mn-53 
1x106 1x101 1x100 1x100 Mn-54 
1x105 1x101 3x10-1 3x10-1 Mn-56  

  ٤٢-مولبدنوم 
1x108 1x103 2x101 4x101 Mo-93 
1x106   1x102 6x10-1 1x100 Mo-99) أ ( 

  ٧-نيتروجين 
1x109 1x102 6x10-1 9x10-1 N-13 

 ١١-صوديوم 
1x106 1x101 5x10-1 5x10-1 Na-22  
1x105 1x101 2x10-1 2x10-1 Na-24  

 ٤١-نيوبيوم 
1x107 1x104 3x101 4x101 Nb-93m 
1x106 1x101   7x10-1 7x10-1 Nb-94  
1x106 1x101 1x100 1x100 Nb-95  
6x106 1x101 6x10-1 9x10-1 Nb-97  

  ٦٠-نيودينيوم 
1x106 1x102 6x10-1 6x100 Nd-147 
1x106 1x102 5x10-1 6x10-1 Nd-149 

 ٢٨–نيكل 
1x108 1x104 غير محدود غير محدود Ni-59 
1x108 1x105 3x101 4x101 Ni-63 
1x106 1x101 4x10-1 4x10-1 Ni-65 

 ٩٣–نبتونيوم 
1x107 1x103 4x101 4x101 Np-235 
1x107 1x103 2x100 2x101 Np-236قصير العمر   
1x105 1x102 2x10-2 9x100 Np-236طويل العمر   

1x103 ) ب (  1x100 )  2  ) بx10-3 2x101 Np-237 
1x107 1x102 4x10-1 7x100 Np-239 
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 لإلرسالية النشاط حد
  المستثناة

تركيز النشاط 
 A2 A1 للمادة المستثناة

 تيرا باكريل يرا باكريلت غم/باكريل باكريل
 النويدة وعددها الذري

 ٧٦-اوسميوم 
1x106 1x101 1x100 1x100 Os-185 
1x107 1x102 2x100 1x101 Os-191 
1x107 1x103 3x101 4x101 Os-191m  
1x106 1x102 6x10-1 2x100 Os-193  
1x105 1x102 3x10-1 3x10-1 Os-194) أ (  

  ١٥-فسفور 
1x105 1x103 5x10-1 5x10-1 P-32 
1x108   1x105 1x100 4x101 P-33 

  ٩١-وم يبروتاكتين
1x106 1x101 7x10-2 2x100 Pa-230) أ(  
1x103 1x100 4x10-41 4x100 Pa-231  
1x107 1x102 7x10-1 5x100 Pa-233  

 ٨٢-رصاص 
1x106 1x101 1x100 1x100 Pb-201  
1x106 1x103 2x101 4x101 Pb-202  
1x106 1x102 3x100 4x100 Pb-203  
1x107 1x104 غير محدود  غير محدود  Pb-205  

1x104 )ب(  1x101   )ب(   5x10-2 1x100 Pb-210) أ (  
1x105 )ب(  1x101  )ب(  2x10-1 7x10-1 Pb-212) أ (  

 ٤٦-باالديوم 
1x108 1x103 4x101 4x101    Pd-103 ) أ( 
1x108 1x105   غير محدود  غير محدود  Pd-107  
1x106 1x103   5x10-1 2x100 Pd-109  

  ٦١-ميثيوم برو
1x106 1x102 3x100 3x100 Pm-143 
1x106 1x101 7x10-1 7x10-1 Pm-144 
1x107 1x103 1x101 4x101 Pm-145 
1x107 1x104 2x100 4x101 Pm-147 
1x106 1x101 7x10-1 8x10-1 Pm-148m) أ (  
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 لإلرسالية النشاط حد
  المستثناة

تركيز النشاط 
 A2 A1  المستثناةللمادة

 تيرا باكريل تيرا باكريل غم/باكريل باكريل
 النويدة وعددها الذري

1x106 1x103 6x10-1 2x100 Pm-149 
1x106 1x102 6x10-1 2x100 Pm-151 

  ٨٤-م وبولوني
1x104 1x101 2x10-2 4x101 Po-210 

  ٥٩-براسيوديميوم
1x105 1x102 4x10-1 4x10-1 Pr-142 
1x106 1x104 6x10-1 3x100 Pr-143  

 ٧٨-بالتين 
1x106 1x101 8x10-1 1x100 Pt-188)أ (  
1x106 1x102 3x100 4x100 Pt-191  
1x107 1x104 4x101 4x101 Pt-193  
1x107 1x103 5x10-1 4x101 Pt-193m 
1x106 1x102 1x10-1 1x101 Pt-195m  
1x106  1x103    6x10-1 2x101 Pt-197 
1x106  1x102   6x10-1 1x101 Pt-197m  

 ٩٤-بلوتونيوم 
1x104 1x101 3x10-3 3x101 Pu-236 
1x107 1x103 2x101 2x101 Pu-237 
1x104 1x100 1x10-3 1x101 Pu-238 
1x104 1x100 1x10-3 1x101 Pu-239 
1x103 1x10 1x10-3 1x101 Pu-240 
1x105 1x102   6x10-2 4x101 Pu-241) أ (  
1x104 1x100 1x10-3 1x101 Pu-242 
1x104 1x100 1x10-3 4x10-1 Pu-244 )أ (  

  ٨٨-راديوم 
 1x105 )ب( 1x102)ب( 7x10-3 4x10-1 Ra-223) أ (  

1x105)ب( 1x101)ب( 2x10-2 4x10-1 Ra-224)أ( 
1x105 1x102 4x10-3 2x10-1 Ra-225)أ( 

1x104)ب( 1x101)ب( 3x10-3 2x10-1 Ra-226)أ( 
1x105)ب( 1x101)ب( 2x10-2 6x10-1 Ra-228)أ( 
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 لإلرسالية النشاط حد
  المستثناة

تركيز النشاط 
 A2 A1 للمادة المستثناة

 تيرا باكريل تيرا باكريل غم/باكريل باكريل
 النويدة وعددها الذري

  ٣٧-روبيديوم 

1x106 1x101 8x10-1 2x100 Rb-81 
1x106 1x102 2x100 2x100 Rb-83) أ (  
1x106 1x101 1x100 1x100 ٌRb-84 
1x105 1x102 5x10-1 5x10-1 Rb-86  
1x107 1x104 غير محدود غير محدود Rb-87  
1x107 1x104 غير محدود  غير محدود Rb ) طبيعي(  

   ٧٥–رينيوم 

1x106 1x101 1x100 1x100 Re-184 
1x106 1x102 1x100 3x100 Re-184m  
1x106 1x103 6x10-1 2x100 Re-186  
1x109 1x106 غير محدود غير محدود Re-187  
1x105 1x102 4x10-1 4x10-1 Re-188  
1x106 1x102 6x10-1 3x100 Re-189) أ (  
1x109 1x106 غير محدود غير محدود Re) طبيعي (  

  ٤٥-روديوم 
1x106 1x101 2x100 2x100 Rh-99 
1x107 1x102 3x100 4x100 Rh-101 
1x106 1x101 5x10-1 5x10-1 Rh-102 
1x106 1x102 2x100 2x100 Rh-102m  
1x108 1x104 4x101 4x101 Rh-103m  
1x107 1x102 8x10-1 1x101 Rh-105  

 ٨٦-رادون 
1x108 )ب(  1x101 )ب(  4x10-3 3x10-1 Rn-222) أ  (

 ٤٤-روتينيوم 

1x107 1x102 5x100 5x100 Ru-97  

1x106 1x102 2x100 2x100 Ru-103) أ (  
1x106 1x101 6x10-1 1x100 Ru-105 

1x105 )ب(  1x102 )ب( 2x10-1 2x10-1  Ru-106) أ (  
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حد النشاط لإلرسالية 
 المستثناة

تركيز النشاط 
 A2 A1 للمادة المستثناة

 تيرا باكريل تيرا باكريل غم/باكريل باكريل
 النويدة وعددها الذري

  ١٦-كبريت 
1x108 1x105 3x100 4x101 Sb-35 

   ٥١-مون انتي
1x104 1x102 4x10-1 4x10-1 Sb-122 
1x106 1x101 6x10-1 6x10-1 Sb-124  
1x106 1x102 1x100 2x100 Sb-125  
1x105 1x101 4x10-1 4x10-1 Sb-126  

  ٢١-سكانديوم 

1x105 1x101 5x10-1 5x10-1 Sc-44 
1x106 1x101 5x10-1 5x10-1 Sc-46 
1x106 1x102 7x10-1 1x101 Sc-47 
1x105 1x101 3x10-1 3x10-1 Sc-48  

 ٣٤-سيلينيوم 
1x106   1x102   3x100 3x100 Se-75   
1x107   1x104   2x100 4x101 Se-79  

 ١٤-كون يسل
1x106 1x103 6x10-1 6x10-1 Si-31 
1x106 1x103 5x10-1 4x101 Si-32  

 ٦٢-سماريوم 

1x107 1x102 1x104 1x101 Sm-145 
1x104   1x101  غير محدود  دودغير مح Sm-147  
1x108   1x104   1x101 4x101 Sm-151 
1x106   1x102   6x10-1 9x100 Sm-153 

 ٥٠–قصدير 
1x107   1x103   2x100 4x100 Sn-113) أ (  
1x106   1x102   4x10-1 7x100 Sn-117m 
1x107   1x103   3x101 4x101 Sn-119m 
1x107   1x103   9x10-1 4x101 Sn-121m) أ( 
1x106   1x103   6x10-1 8x10-1 Sn-123 
1x105   1x102   4x10-1 4x10-1 Sn-125 
1x105   1x101   4x10-1 6x10-1 Sn-126)أ (  
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حد النشاط لإلرسالية 
 المستثناة

تركيز النشاط 
 A2 A1 للمادة المستثناة

 تيرا باكريل تيرا باكريل غم/باكريل باكريل
 النويدة وعددها الذري

  ٣٨-مسترونشيو
1x105 1x101 2x10-1 2x10-1 Sr-82)أ( 
1x106 1x102 2x100 2x100 Sr-85  
1x107 1x102 5x100 5x100 Sr-85m 
1x106 1x102 3x100 3x100 Sr-87m  
1x106 1x103 6x10-1 6x10-1 Sr-89  

1x104 )ب( 1x102 )ب(  3x10-1 3x10-1 Sr-90)أ (  
1x105 1x101 3x10-1 3x10-1 Sr-91) أ(  
1x106 1x101 3x10-1 1x100 Sr-92) أ (  

   ١-تريتيوم 
1x109 1x106 4x101 4x101 T( H-3) 

 ٧٣-تانتالم
1x106 1x101 8x10-1 1x100 Ta-178طويل العمر   
1x107 1x103 3x101 3x101 Ta-179  
1x104 1x101 5x10-1 9x10-1 Ta-182  

  ٦٥-تربيوم 
1x107 1x104 4x101 4x101 Tb-157 
1x106 1x101 1x100 1x100 Tb-158 
1x106 1x101 6x10-1 1x100 Tb-160 

  ٤٣-تكنيشيوم 
1x106 1x101 2x100 2x100 Tc-95m) أ (  
1x106 1x101 4x10-1 4x10-1 Tc-96 
1x107 1x103 4x10-1 4x10-1 Tc-96m )  أ(  
1x108 1x103 غير محدود  غير محدود Tc-97  
1x107   1x103   1x100 4x101 Tc-97m  
1x106 1x101 7x10-1 8x10-1 Tc-98  
1x107 1x104 9x10-1 4x101 Tc-99  
1x107 1x102 4x100 1x101 Tc-99m 
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حد النشاط لإلرسالية 
 المستثناة

تركيز النشاط 
 A2 A1 للمادة المستثناة

 تيرا باكريل تيرا باكريل غم/باكريل باكريل
 النويدة وعددها الذري

  ٥٢-تليريوم 
1x106 1x101 2x100 2x100 Te-121 
1x105 1x102 3x100 5x100 Te-121m  
1x107 1x102 1x100 8x100 Te-123m 
1x107 1x103 9x10-1 2x101 Te-125m  
1x106 1x103 7x10-1 2x101 Te-127  
1x107 1x103 5x10-1 2x101 Te-127m) أ (  
1x106 1x102 6x10-1 7x10-1 Te-129  
1x106 1x103 4x10-1 8x10-1 Te-129m) أ (  
1x106 1x101 5x10-1 7x10-1 Te-131m)أ (  
1x107 1x102 4x10-1 5x10-1 Te-132)أ (  

 ٩٠-ثوريوم 
1x104 1x101 5x10-3 1x101 Th-227  

1x104 )ب( 1x100 )ب(  1x10-3 5x10-1 Th-228) أ (  
1x103 )ب(  1x100 )5 )بx10-4 5x100 Th-229  

1x104 1x100 1x10-3 1x101 Th-230  
1x107 1x103 2x10-2 4x101 Th-231  
1x104 1x101 غير محدود غير محدود Th-232  

1x105 )ب( 1x103 ) ب( 3x10-1 3x10-1 Th-234) أ (  
1x103 )ب(  1x100 )غير محدود غير محدود  )ب Th طبيعي   

 ٢٢-تيتانيوم 
1x105 1x101 4x10-1 5x10-1 Ti-44) أ (  

 ٨١-ثاليوم 
1x106 1x101 9x10-1 9x10-1 Tl-200 
1x106 1x102 4x100 1x101 Tl-201 
1x106 1x102 2x100 2x100 Tl-202  
1x104 1x104 7x10-1 1x101 Tl-204  

 ٦٩-ثوليوم 
1x106   1x102   8x10-1 7x100 Tm-167  
1x106 1x103 6x10-1 3x100 Tm-170  
1x108 1x104 4x101 4x101 Tm-171  
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حد النشاط لإلرسالية 
 المستثناة

 النشاط تركيز
 A2 A1 للمادة المستثناة

 تيرا باكريل تيرا باكريل غم/باكريل باكريل
 النويدة وعددها الذري

  ٩٢-يورانيوم 
1x105 )ب(  1x101 )ب(  1x10-1 4x101 U-230) ب) (أ) (١(  

1x104 1x101 4x10-3 4x101 U-230)هـ) (أ) (٢(  
1x104 1x101 3x10-3 3x101 U-230) و) (أ) (٣(  

1x103 )ب( 1x100 )ب(  1x10-2 4x101 U-232) د) (١ (  
1x104  1x101   7x10-3 4x101 U-232) هـ) (٢(  
1x104 1x101 1x10-3 1x101 U-232) و) (٣(  
1x104 1x101 9x10-2 4x101 U-233) د) (١(  
1x105 1x102 2x10-2 4x101 U-233) هـ) (٢(  
1x105 1x101 6x10-3 4x101 U-233) و) (٣(  
1x104 1x101 9x10-2 4x101 U-234) د) (١(  
1x105 1x102 2x10-2 4x101 U-234) هـ) (٢(  
1x103 1x101 6x103 4x101 U-234) و) (٣ (  

1x104 )ب( 1x101 )ب(   غير محدود غير محدود U-235 )و) ( هـ()د) (أ) (٤(   
1x104 1x101 غير محدود  غير محدود U-236) د) ( ١ (  
1x105 1x102 2x10-2 4x101 U-236) هـ) (٢ (  
1x104 1x101 6x10-3 4x101 U-236) و) (٣ (  

1x104 )ب(  1x101 )ب(  غير محدود  غير محدود U-238) و) (ه) (د) (٤ (  
1x103 )ب(  1x100  )غير محدود غير محدود  ) ب  U طبيعي   

1x103 1x100 غير محدود غير محدود U  أو أقل% ٢٠متري حى  
1x103 1x100 ير محدودغ غير محدود U مستنفد   

 ٢٣ -ناديوم اف
1x105 1x101 4x10-1 4x10-1 V-48  
1x107 1x104 4x101 4x101 V-49  

  ٧٤-تنغسيتن 
1x106 1x101 5x100 9x100 W-178) ١ (  
1x107   1x103 3x101 3x101 W-181  
1x107 1x104 8x10-1 4x101 W-185 
1x106 1x102 6x10-1 2x100 W-187 
1x105 1x102 3x10-1 4x10-1 W-188 ) ١ (  

  
    إمتصاص متوسط بالرئتين ) ٢(        امتصاص سريع بالرئتين ) ١(
 جميع أنواع اإلمتصاص بالرئتين) ٤(        إمتصاص بطىء بالرئتين ) ٣(
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حد النشاط لإلرسالية 
 المستثناة

تركيز النشاط 
 للمادة المستثناة

A2 A1 

 تيرا باكريل تيرا باكريل غم/باكريل باكريل

النويدة وعددها 
 الذري

  ٥٤-زينون 
1x109   1x102   4x10-1 4x10-1 Xe-122 ) أ (  
1x109 1x102 7x10-1 2x100 Xe-123  
1x105 1x103 2x100 4x100 Xe-127  
1x104  1x104   4x101 4x101 Xe-131m  
1x104  1x103   1x101 2x101 Xe-133  
1x1010 1x103 2x100 3x100 Xe-135  

 ٣٩-يتيريوم 
1x106 1x101 1x100 1x100 Y-87)  أ (  
1x106 1x101 4x10-1 4x10-1 Y-88  
1x105 1x103 3x10-1 3x10-1 Y-90  
1x106 1x103 6x10-1 6x10-1 Y-91  
1x106 1x102 2x100 2x100 Y-91m  
1x105 1x102 2x10-1 2x10-1 Y-92  
1x105  1x102    3x10-1 3x10-1 Y-93  

 ٧٩-يتربيوم 
1x107 1x102 1x100 4x100 Yb-169  
1x107 1x103 9x10-1 4x101 Yb-175  

 ٣٠-خارصين 
1x106 1x101 2x100 2x100 Zn-65  
1x106  1x104   6x10-1 3x100 Zn-69  
1x106  1x102    6x10-1 3x100 Zn-69m) أ (  

 ٤٠-زركونيوم 
1x106 1x102 3x100 3x100 Zr-88 

1x107 )ب( 1x103 )دودغير مح غير محدود   )ب Zr-93  
1x106 1x101 8x10-1 2x100 Zr-95 ) أ (  

1x105  )ب(  1x101 )ب( 4x10-1 4x10-1 Zr-97) أ (  
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  . إسهامات النويدات الوليدة بأعمار نصفية تقل عن عشرة أيامA2  أو  A1 تتضمن المقادير. أ
  : التاليةالنويدات األم وذرياتها الموجودة في توازن أبدي واردة في القائمة.ب

Sr-90 Y-90 
Zr-93 Nb-93 m 
Zr-97 Nb-97 

Ru-106 Rh-106 
Cs-137 Ba-137m 
Ce-134 La-134 
Ce-144 Pr-144 
Ba-140 La-140 
Bi-212 Tl-208 (0.36) , Po-212(o.64) 
Pb-210 Bi-210, Po-210 
Pb-212 Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64) 
Rn-220 Po-216 
Rn-222 Po-218, Pb-214,  Bi-214, Po-214 
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 

Ra- 224 Rn-220,Po-216, Pb-212,  Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64). 
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210. 
Ra-228 Ac-228 
Th-226 Ra-222, Rn-218, Po-214 
Th-228 Ra-224,Rn-220, Po-216,Pb-212,Bi-212,Tl-208(0.36),Po-212(0.64) 
Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 
Th-nat Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212 Tl-

208(0.36),Po-212(0.64) . 
 Pa-234 

U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36),  

Po-212(0.64). 
U235 Th-231 

U-238 Th-234,Pa-234m 
U-nat Th-234, Pa234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214,Bi-

214. 
Po-214 Pb-210, Bi-210,Po-210 
U-240 Np-240m 

Np-237 Pa-233 
Am-242m Am-242 

Am-243 Np-239 
يمكن تعيين الكمية من قياس معدل التفكك أو قيس المستوى اإلشعاعي عند مسافة محـددة               . ج

  .من المصدر
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 Uf6 ،  UO2تطبق هذه القيم فقط، علىمركبات اليورانيوم التي تتخد الصورة الكيميائيـة  . د
F2 ،UO2(NO3)2  ظروف النقل العادية وفي الحوادث  ، في.  
  ,  UCl4 تطبق هذه القيم فقط ، على مركبات اليورانيوم التي تتخذ الصورة الكيميائيـة  . هـ

UF4  , UO3 والمركبات سداسية التكافؤ في ظروف النقل العادية وفي الحوادث .  
، ) د(ة في الفقرات     تكل الوارد  بخالفتطبق هذه القيم فقط ، على جميع مركبات اليورانيوم          . و
  .بأعاله) هـ(
  .تطبق هذه القيم فقط، على اليورانيوم غير المشعع. ز
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  القيم األساسية للنظائر المشعة غير المعروفة أو المزيج غير معروف التركيب:)٢(جدول رقم 

 A1(TBq) A2(TBq)  المحتوى المشع

حدود تركيز النشاط 
شعاعي للمواد إلا

  (Bq/g )ة المعفا

نشاط حدود ال
شعاعي إلا

لإلرساليات 
  (Bq/g )المعفاة

 1x 101 1x 10 4 0.02  0.1  مصدرات بيتا وغاما فقط
 9x10 -5 1x10-1 1x103  0.2  مصدرات ألفا فقط
 9x10 -5 1x10-1 1x103  0.001  ال توجد معلومات

 
  ةحدود النشاط اإلشعاعي في الطرود المعفا) ٣(الجدول رقم 

 
وثة أو التي تحوي مواد د األدوات والمعدات الملوطر

 مشعة
 حدود الطرد ككل حدود المفردات

حدود طرود المواد 
 المسموحة

 الفيزيائية ةلالحا
 للمحتويات

 االجسام الصلبة .١ 
10-2 A1 A1 10-3 A1 ذات شكل خاص. أ 
10-2 A2 A2 10-3 A2 أشكال أخرى . ب 
10-3 A2 10-1 A2 10-4 A2 السوائل. ٢ 

  الغازات . ٣ 
2 x 10-2 A1 2 x 10-1 A2 2 x 10-2 A2 التريتيوم . أ 

10-3 A1 10-2 A1 10-3 A1 شكل خاص .ب 
10-3 A2 10-2 A2 10-3 A2 أشكال أخرى . ج 

  

  SCOو   LSAمتطلبات الطرود الصناعية لنقل المواد) ٤(الجدول رقم 

 
 المشعة المحتويات  الصناعي الالزم لنقلهاالطرد نوع

 حصري استخدام لحصري االستخدام اماعدا
LSA – I:  

 IP - 1 IP – 1 )١(صلب  
 IP – 2 IP – 1 سائل  

LSA – II: 
 IP - 2 IP – 2 صلب  
 IP - 3 IP – 2 سائل  

LSA – III IP – 3 IP – 2 
 SCO-I)١(  IP – 1 IP – 1 

SCO – II IP - 2 IP - 2 
    الشروط المذكورةبدون تغليف ضمن  ) (SCO-1 , LSA-Iيمكن نقل مواد ) ١ (

   .)٧(في المادة رقم 
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  فـي LSA , SCOحد النشاط اإلشعاعي المحمول في وسائط النقل عند نقل مـواد ) ٥(الجدول رقم 
   .طرود صناعية أو بدون تغليف

 
 نوع المادة حد النشاط اإلشعاعي في وسيلة النقل

  LSA –I   مواد  بدون حد
 

 بدون حد
100 A2 

     LSA –III, LSA-Iمواد
  إذا كانت صلبة وغير قابلة لالشتعال - 
 عدا ذلك  - 

100 A2   موادSCO 
 

  معامالت الضرب لإلرساليات ذات األبعاد الكبيرة) ٦(الجدول رقم 

  معامل الضرب  ية لإلرساليةسطحأكبر مساحة م
  ١  ٢م١ أو تساوي  منأصغر

  ٢  ٢م٥أو تساوي من  و أصغر ١أكبر من 
  ٣  ٢م٢٠و تساوي أمن  وأصغر ٥أكبر من 
  ١٠  ٢ م٢٠أكبر من 

  

حدود معامالت النقل لحاويات الشحن ووسائل النقل التي ليست ضمن االسـتخدام            ) : ٧(الجدول رقم   
  الحصري

  حدود مجموع أدلة النقل   الشحن أو وسيلة النقل حاويةنوع 
  ٥٠  حاوية شحن صغيرة 
  ٥٠  حاوية شحن كبيرة 

  ٥٠  مركبة 
   :طائرة

  ركاب طائرة.  أ  
  حن شطائرة . ب  

  
٥٠  
٢٠٠  

   :سفينة بحرية
  عنبر أو مساحة معينة على ظهر السفينة . أ  

  ٠د جامعة أو حاويات صغيرةوطرود أو طر) ١(   
  ٠حاوية كبيرة ) ٢(   
  
  كامل السفينة . ب 

  ٠طرود أو طرود جامعة أو حاويات صغيرة) ٣(   
   ٠حاويات كبيرة) ٤(   

  
  
٥٠  
٢٠٠  
  
  
٢٠٠  
  حدبدون 

  

  فئات الطرود والطرود الجامعة) : ٨(الجدول رقم 

  الشروط الفئة
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أقصى مستوى إشعاعي عند أي 
  دليل النقل نقطة من السطح الخارجي

 ميلي ٠,٠٠٥ال يتجاوز  White-Iاألولى البيضاء 
 .ساعة/سيفرت

  )١٢مع مراعاة المادة (صفر

  Yellow-IIالثانية الصفراء 
   وال يتجاوز٠,٠٠٥أكبر من 
 ساعة/ميلي سيفرت٠,٥

 ١كبر من صفر وال يتجاوز أ

  Yellow-IIIالثالثة الصفراء 
ميلي   ٢ وال يتجاوز ٠,٥ أكبر من

 ساعة/سيفرت
 ١٠ وال يتجاوز ١كبر من أ

  ميلي١٠ال يتجاوز و ٢أكبر من  Yellow-IIIالثالثة الصفراء 
 ةساع/سيفرت

وتنقل في  ( ١٠أكبر من 
 )شروط االستخدام الحصري

  

  رقم األمم المتحدة وأسم الشحن ) ٩(لجدول ا

  رقم األمم

  ١أسم الشحن والوصف  المتحدة

2910 

 كمية -ىمواد مشعة طرد معف
  ٠محدودة من المواد

RADIOACTIVE MATERIAL 
EXEMPTED PACKACE-
LIMITED QUANTITY OF 
MATERIAL. 

2911 
 -ى طرد معف–مواد مشعة 

  أدوات أو معدات 
RADIOACTIVE MATERIAL, 

EXCEPTED PACKAGE 
INSTRUMENTS OR ARTICLES  

2909 

 -مواد مشعة ، طرد معفى
معدات مصنوعة من اليورانيوم 

  المستنفدالطبيعي أو اليورانيوم
  ي أو الثوريوم الطبيع)المستهلك(

  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE- 
ARTICLES MANUFACTURED 
FROM NATURAL URANIUM 
OR DEPLETED URANIUM OR 
NATURAL THORIUM.  

 
  URANIUM            OR                                                               

NATURAL 
THORIUM 

2908 
 –مواد مشعة، طرد معفى 

  حاوية فارغة
RADIOACTIRE MATERIAL 

EXCEPTED PACKAGE –
EMPTY PACKAGING. 

2912 
عاعي مواد مشعة ، نشاط إش

  LSA-Iنوعي منخفض 
RADIOACTIVE MATERIAL,        

LOW SPECCIFIC 
 ACTIVITY (LSA-I) . 

3321 
، نشاط إشعاعي  مواد مشعة

  LSA-IIنوعي منخفض 
RADIOACTIVE MATERIAL,        

LOW SPECIFIC 

                                                
 فهناك أكثر من UN2911 وUNوجود في العمود األيسر ، وفيما يخص رقمي األمم المتحدة اسم الشحن م ٣

  .أسم شحن يجب اختيار أحدها حسب محتوى الطرد
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 ACTIVITY (LSA-II) . 

3322 
مواد مشعة ، نشاط إشعاعي 

  LSA-IIIنوعي منخفض 
RADIOACTIVE MATERIAL,     

LOW                SPECIFIC 
 ACTIVITY (LSA-III) . 

2913 

 ملوثة    مواد مشعة ، اجسام
   SCO-II أو SCO-Iالسطوح 

RADIOACTIVE MATERIAL,  
   SURFACE CONTAMINATED 

OBGECTS        (SCO-I-OR 
SCO-II). 

 
2915 

  مواد مشعة ، طرد من النوع
A  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE. 

2916 
  مواد مشعة ، طرد من النوع

U(B)  
RADIOACTIVE MATERIAL, 

TYPE B (U) PACKAGE. 

 مواد مشعة ، طرد من النوع  2917
M(B)  

RADIOACTIVE MATERILA, 
TYPE B (M) RACKAGE. 
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  التصنيف الدولي للمواد الخطرة) : ١٠(الجدول رقم 

  

  المواد الخطرة  الرتبة

  تفجرات الم  ١

  .اإلنخفاض الغازات المضغوطة أو السائلة تحت ضغط مرتفع أو تحت درجة حرارة بالغة  ٢

   .السوائل الملتهبة القابلة لإلشتعال   ٣

المواد الصلبة الملتهبة ، والمواد القابلة لالحتراق التلقائي ، والمواد التي تطلق غازات   ٤
   .ملتهبة عند مالمسة الماء 

  كسدة والمواد فوق المؤكسدة المواد المؤ  ٥

  .المواد السامة والمواد المعدية   ٦

  المواد المشعة   ٧

  (Corrosive Materials) المواد األكلة   ٨

  المواد الخطرة األخرى   ٩
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  )١(الملحق رقم 

  .ملم)  ٤ ( عن"× " إشارة األشعة ثالثية الوريقات، يجب أن ال تقل قيمة :١شكل رقم 

الصقة الفئة األولى البيضاء، يجب أن يكون لون الخلفية أبيض بينما يكون لون إشارة              : ٢شكل رقم   

  .أحمر" I"األشعة أسود ولون داللة الفئة األولى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
-٤٥-  

 الخلفية  في النصف األعلى من الالصقة الصقة الفئة الثانية الصفراء، يجب أن يكون لون:٣شكل رقم 
 " II" أصفر وفي النصف األسفل أبيض، بينما يكون لون إشارة األشعة أسود ولون داللة الفئة الثانية              

  .أحمر

الصقة الفئة الثالثة الصفراء، يجب أن يكون لون الخلفية  في النصف األعلى من الالصقة :٤شكل رقم 
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 " III" فر وفي النصف األسفل أبيض بينما يكون لون إشارة األشعة أسود ولون داللة الفئة الثالثة             أص
  .أحمر

  

 
 ملم وأن يكون لون الخلفية في ٢٥عن  " 7"  ال يقل ارتفاع الرقم أنلوحات النقل، يجب : ٥شكل رقم 

  .األسفل أبيض بينما يكون لون إشارة األشعة أسودالنصف األعلى من اللوحة أصفر، وفي النصف 

 
اللوحة المخصصة لعرض رقم األمم المتحدة بشكل منفصل، لون الخلفية برتقالي، بينما            : ٦شكل رقم   

  .األمم المتحدة مكان كتابة رقم**** يحدد . يكون لون اإلطار ورقم األمم المتحدة أسود
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