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 ةــدمــمق
 
اـمان الشـاحنين ويتحـت  علـى امن البلدان وعبـر الحـدود الدوليـة. لطائفة م تلفة من األسباب نقل المواد المعدية تُ 

فــي  هامقصــدالمــواد وتيســير وصــولها إلــى للحفــاظ علـى ســًمة وفـاء ظــرو  التعبئــة والشــحن بالمتطلبــات التنظيميــة 
 الوقت المناسب.

 
وقد يسـاور مـوظفي قطـا  النقـل البريـدي والجـوي وسـائر قطاعـات النقـل القلـق إزاء احتمـال إصـابته  بالعـدوى نتيجـة 

. علــى النحــو الواجــب ةأعبــممكســورة أو مســربة أو غيــر مــواد مــن  تســربهالكائنــات دقيقــة معديــة يحتمــل لتعراــه  
احتمــال التلــ   ــًل يقلــل إلــى أدنــى حــد ميمًا   عبــوات المــواد المعديــة ألغــراض النقــل تصــويجــب بالتــالي أن تصــمَّ 

فــي معالجــة  توقيــتالدقــة وحســن اليجــب أن تكفـل العبــوة ســًمة المــواد ممــا ياــمن بـدوره النقـل. وعــًوة علــى ذلــ ، 
 .العينات

 
واـــمان تعبئتهـــا المأمونـــة.  هـــانقلبهـــد  المعلومـــات لتصـــني  المـــواد المعديـــة وتتاـــمن المبـــاده التوجيهيـــة التاليـــة 

اـمان نقـل والمرسـل إليـ  بغيـة أي المرسـل والناقـل  ينالمعنيـ األشـ اصتطوير عًقة عمل بين وتشدد على أهمية 
 مأمون وسريع.بشكل هذه المواد 

 
  لنقـــل المـــواد المعديـــة إرشـــادات عمليـــة لتيســـير االمتثـــال للـــوائح الدوليـــة المعمـــول بهـــا وتقـــد  هـــذه المبـــاده التوجيهيـــة

السـارية اعتبـارًا وتشـمل التعـديًت  ،علـى الصـعيدين الـوطني والـدوليالنقـل  وسائطباست دا  جميع المراى  وعينات
وتحل محل المباده التوجيهية الصـادرة عـن منظمـة الصـحة العالميـة )المنظمـة( . 2015يناير  كانون الثاني/ 1من 

لــــوائح النقــــل  عـــنهــــذا المنشــــور ســـتعاض بيُ ومــــع ذلــــ ، ال (. WHO/CDS/IHR/2012.12)الوثيقـــة  2013فـــي عــــا  
 الوطنية والدولية.

 
وتجمـع العـال .  صـقا شحن يوميـًا فـي جميـع أوهي تُ شحن آال  عينات المواد المعدية  ينبغيوفي الوقت الحاار، 

جـــراء ألســـباب م تلفـــة تشـــمل العينـــات البشـــرية والحيوانيـــة وتشـــحن  التجـــارب الســـريرية ودراســـات تحـــري األمـــراض وا 
لـى آ ـره. وا تبـارات مكافحـة المنشـطاالترصد  منتظمـة وغيـر منتظمـة  ةشـاحنجهـات سـل  وتت والتحاليـل الروتينيـة وا 

ومرافـق الرعايـة الصـحية دوائـر صـناعة المستحاـرات الصـيدالنية المواد المعدية للنقـل يوميـًا. وتشـمل هـذه الجهـات 
 األفراد المراى.واألطباء الممارسين و وم تبرات التش يص والبحث 

 
مأمون وفعال ومشـرو  وفـي  بشكلبد من نقل العينات البشرية والحيوانية ال الصحة العمومية العالمية،وحرصًا على 

ينبغـي حالـة عـدوى المـريض المفتراـة، الوقت المناسب من مكان جمعها إلـى مكـان تحليلهـا. وبصـر  النظـر عـن 
وقــد العــدوى. اإلصــابة بالمعنيــين بنقلهــا مــن  طــر قــي األشــ اص ت بطريقــةتعبئــة العينــات البشــرية والحيوانيــة ونقلهــا 

تقليلهـا أنـ  يمكـن إال  المـوظفين المعنيـين بالنقـل فـي صـفو بالعـدوى صـابة اإل م ـاطريتسنى القااء التا  علـى  ال
ًً عــن ذلــ ، . بالتأكيــدإلــى أدنــى حــد  المرســلة ألداء مهــا  العينــات  وصــول اســتبعادتلــ  العبــوات أياــًا  ييعنــوفاــ

 في الوقت المناسب. هادمقصعاجلة مثل إجراء التحاليل إلى 
 

ـــى الشـــاحن ـــى ات ـــاذ قـــرارات مًئمـــة، يجـــب عل ـــأن  ينوســـعيًا إل ـــى   حـــاجته وادركي ـــة إل ـــات التنظيمي اإللمـــا  بالمتطلب
د زوَّ يجميع الموظفين المعنيين بالنقل للتـدريب المناسـب. وسـ  او الباائع ال طرة  الئحةوتفرض بذل .   والتزامه

الًز  من اإللما  بالمتطلبات المعمول بها مـن  ـًل التـدريب والتعلـي  المًئمـين والمتناسـبين مـع  مستوىالشاحن بال
بريـــد والتبطاقـــات التعريـــ  واـــع وواـــع العًمـــات و الهويـــة والتصـــني  والتعبئـــة  تحديـــدمســـائل بتنـــاول مســـؤوليات  

عداد المستندات  لنقل المواد المعدية. الًزمة وا 
 

 المواد المعدية.الحالية لشحن  طيةالدولية والنموستجعل هذه الوثيقة القاره يل  بالمتطلبات 
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 دوليةــح الــاللوائ
 

لجنــة ال بــراء لنقـل إلــى التوصــيات الصـادرة عــن ا طة مــن وســائاســطو تسـتند اللــوائح الدوليــة لنقـل المــواد المعديــة بـأي 
ـــة بنقـــل الباـــائع ال طـــرة  تقـــدَّ  و قتصـــادي واالجتمـــاعي لممـــ  المتحـــدة. التابعـــة للمجلـــ  اال)لجنـــة ال بـــراء( المعني

وتتجلى الئحة األم  المتحـدة التنظيميـة النموذجيـة فـي القـانون الـدولي التوصيات في شكل الئحة تنظيمية نموذجية. 
اإللكترونيــة للحصــول علــى معلومــات إاــافية فــي المواقــع شــارة إلــى روابــط الدوليــة )تــرد اإلالنمطيــة عبــر االتفاقــات 

 ( 1الملحق 
 

الصـــادرة عـــن منظمـــة  التعليمـــات التقنيـــة مـــن أجـــل أمـــن النقـــل الجـــوي للباـــائع ال طـــرة  النقل الجوي
اتحـاد وتصـدر عـن قانونـًا. الدولية الملزمـة  الًئحةهي يكاو( اإلالطيران المدني الدولي )

تـدم  أحكـا  اإليكـاو وقـد تاـي  قيـودًا التـي الباائع ال طـرة  الئحةالنقل الجوي الدولي 
وتنطبـــق قواعـــد درج هـــذه القيـــود عنـــد االقتاـــاء فـــي هـــذه المبـــاده التوجيهيـــة(. أ ـــرى )تُـــ

الـرحًت الجويـة الوطنيـة مثـل في حالة أما الرحًت الجوية الدولية. اإليكاو على جميع 
، فتطبق سلطات الطيران المدني الوطني عليهـا التشـريع معين دا ل بلد الرحًت الجوية

. وتنشـــر عــديًتالــوطني الــذي يســـتند عــادة إلـــى أحكــا  اإليكـــاو غيــر أنـــ  قــد يتاـــمن ت
الباـائع  ئحـةفي التعليمات التقنية الصادرة عن اإليكاو وفي الل والمشغّ الدولة  عديًتت

 .الدولياتحاد النقل الجوي ال طرة الصادرة عن 
 

ـــة  :النقل بالسكك الحديدية ـــوائح المتعلق ـــق الل ـــدةتنطب ـــدولي للباـــائع ال طـــرة بالســـك  الحدي ـــى بلـــدان  بالنقـــل ال عل
فــي االتحــاد  دا ليوتســري أياــًا علــى النقــل الــأوروبــا والشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. 

 .EC/2008/68توجي  مجل  أوروبا  عبراألوروبي 
 

 علـــى  األوروبــي المتعلــق بالنقــل الـــدولي للباــائع ال طــرة بــالطرق البريــة االتفــاقينطبــق   النقل البري
اـافة إلــى ذلـ ، ُتسـت د  صــيي االتفاقيـة المعدلــة فـي بلـدان 48 أمريكــا  توجــد فـي بلـدًا. وا 

الجنوبية وجنوب شرق آسيا. وينطبـق هـذا االتفـاق أياـًا علـى النقـل الـدا لي فـي االتحـاد 
 .EC/2008/68عبر توجي  مجل  أوروبا األوروبي 

 
الصـــادرة عـــن المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة هـــي  المدونـــة البحريـــة الدوليـــة للباـــائع ال طـــرة :النقل البحري

لســًمة األرواح فــي المتعاقــدة فـي االتفاقيــة الدوليـة لــز  بتطبيقهـا جميــع األطـرا  تُ مدونـة 
 .البحار

 
يجســد توصــيات األمــ  الصــادر عــن االتحــاد البريــدي العــالمي  دليــل  دمــة بريــد الرســائل  النقل عبر البريد

 جراءات الشحن.المتحدة باست دا  أحكا  اإليكاو كأسا  إل
 

 وتعمل منظمة الصحة العالمية بصفة استشارية مع لجنة ال براء واإليكاو.
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 اللوائح الوطنية
 

ع ال طـرة بينمـا تشريع وطني لهـا يتعلـق بالباـائكتعتمد عدة بلدان الئحة األم  المتحدة التنظيمية النموذجية بكاملها 
 بعض البلدان تعديًت على هذه الًئحة. وينبغي للسلطات الوطنية توفير التفاصيل عن متطلباتها الوطنية. د ليُ 
 

 نقــل لتوصــيات األمــ  المتحــدة بشــأن عــة المنقحــة الثامنــة عشــرة تســتند هــذه المبــاده التوجيهيــة إلــى الطب  مالحظــة
التعليمـات مثـل ) 2015الدوليـة الصـادرة فـي عـا  النمطيـة التي يتجسد نصـها فـي طبعـات اللـوائح  الباائع ال طرة

 ، الطبعــة AN/905 9284 او، الوثيقــةــــــن اإليكـــــــع الصــادرةالتقنيــة مــن أجــل أمــن النقــل الجــوي للباــائع ال طــرة 
المعمـول بـ  اعتبـارًا مـن  االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للباائع ال طـرة بـالطرق البريـة؛ و 2015-2016

، 2014ديسـمبر  وفي كـانون األول/( وفي عدة مجموعات من التشريعات الوطنية. 2015يناير  كانون الثاني/ 1
حيــز وال تــد ل هــذه التعــديًت عشــرة. الطبعــة التاســعة  إلعــدادوافقــت لجنــة ال بــراء علــى إد ــال تعــديًت إاــافية 

ذا أُ 2017التنفيــذ حتــى عــا   د لــت تعــديًت إاــافية علــى قســ  توصــيات األمــ  المتحــدة الــذي يتنــاول المــواد . وا 
 ث مباده المنظمة التوجيهية بناء على ذل .حدّ فستُ المعدية وعينات المراى في المستقبل، 
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 فــــاريــالتع
 

اللغة اإلنكليزية تعبيرين مترادفين في إطار في " infectious materials" و"infectious substancesيعتبر التعبيران "
 "infectious substances" التعبيـر اإلنكليـزيالتعبيـر "المـواد المعديـة" مقابـل تـدابير سـًمة النقـل. ويسـت د  وصـ  

 عن الئحة األم  المتحدة التنظيمية النموذجية بالحرو  المائلة. نقولويكتب النص الم في هذه الوثيقة.
 

 المواد المعدية
مســببات علــى معقولــة أنهــا تحتــوي  ألســبابتوقــع عــر  أو يُ يُ مــواد ألغــراض النقــل علــى أنهــا  المــواد المعديــة  تعــرّ 

والطفيليـات والفطريـات(  والريكتسـياتوالفيروسـات  الجـراثي األمراض. ومسببات األمـراض هـي كائنـات دقيقـة )تشـمل 
ويطبـق التعريـ  علـى كـل العينـات مـا  نسان أو الحيـوان.اإل لدى مرضاليمكن أن تسبب كالبريونات  وعوامل أ رى
 ة بصراحة )انظر أدناه(.االمعفعدا العينات 

 
 المزارع
هذا التعريـ  عينـات  وال يشمل. مسببات األمراضالتي تهد  بصفة متعمدة إلى تكاثر عملية الة حصيلهي  المزار 

 أدناه. تحددكما المراى من البشر أو الحيوانات 
 

 عينات المرضى
تشـمل ولكـن ال تقتصـر علـى ، حيـوانالأو  اإلنسـان، مأ وذة مباشرة مـن مواد بشرية أو حيوانيةعينات المراى هي 

فرازاتــ ، المنقولـة ألغــراض  الجســ  جـزاءالنســيجية، وأ والـد  ومكوناتــ ، ومسـحات األنســجة والسـوائل فاـًت الجسـ  وا 
 .منها والوقايةاألمراض  وعًج حريوالتش يص والتالبحث 

 
 المنتجات البيولوجية

تاـعها الســلطات الوطنيــة  لمتطلبــاتوز  وفقـاً صـنع وتـُـتُ هـي منتجــات مشـتقة مــن كائنـات حيــة  المنتجـات البيولوجيــة
ســت د  للوقايــة مــن األمــراض أو معالجتهــا أو تش يصــها  اصــة للتــر يص، وتُ متطلبــات قــد تقتاــي التــي المناســبة 

منتجـات ال شـملوهـي ت .التجارب أو الفحوص المتصلة بهـاإجراء أو الحيوان، أو ألغراض التطوير أو  اإلنسان لدى
 ولكنها ال تقتصر على هذه المنتجات. كاللقاحات الجاهزةأو غير  جاهزةال
 

 والكائنات المعدلة جينيا   الكائنات الدقيقة المعدلة جينيا  
)مــواد وســلع  طــرة  9تعريــ  المــواد المعديــة اــمن الرتبــة  يفســتو التــي ال ت الكائنــات الدقيقــة المعدلــة جينيــاً تصــن  

 والكائنـــات المعدلـــة جينيـــاً  المعدلـــة جينيـــاً دقيقـــة الكائنـــات ال ال ت اـــعو متنوعـــة، بمـــا فـــي ذلـــ  المـــواد ال طـــرة بيئيـــاً(. 
نقـل وتُ  المقصـد.بلـد العبـور و بلـد عندما تأذن باست دامها السـلطة الم تصـة فـي بلـد المنشـأ و لًئحة الباائع ال طرة 

 الحيوانات الحية المعدلة جينيًا بموجب أحكا  السلطة الم تصة في بلد المنشأ وبلد المقصد وشروطها.
 

 النفايات الطبية أو السريرية
 .بيولوجيةهي نفايات ناشئة عن العًج الطبي للحيوانات أو البشر أو عن األبحاث ال النفايات الطبية أو السريرية
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 التصنيف
 

علــى الم ــاطر التــي  المبنــيتصــنيفها  حســبالرســمية لشــحن اوأســماء المتحــدة تعــين للباــائع ال طــرة أرقــا  األمــ  
 أو المادة ال طرة بواوح. السلعةعلى تعر  لل الرسميةوتست د  أسماء الشحن  تركيبها.حسب تنطوي عليها و 

 
، 3373أو  3291أو  2900أو  2814ويعــين لهــا رقــ  األمــ  المتحــدة  2-6تصــن  المــواد المعديــة فــي الشــعبة و 

 حسب االقتااء.
 
 تقس  المواد المعدية إلى الفئات التالية و 
 

 (A) الفئة ألف
 السـلي  أو الحيـوان نسـاناً لإلمميت للحياة أو اً هددمرااً مأو دائمة شكل يمكن أن يسبب إعاقة بنقل مادة معدية تُ أي 
 .لمواد التي تستوفي هذه المعاييررشادية على اأمثلة إ 2الوارد في الملحق  يتامن الجدول. و االتعرض لـه قبل
 

مــادي حصــول احتكــا  ة الواقيــة، ممــا يــؤدي إلــى عبــو مــادة معديــة  ــارج ال عنــدما تنتشــريحــدث التعــرض حظــة: مال
 أو الحيوان. إلنسانبا
 

دى للمــواد المعديــة التــي تســتوفي هــذه المعــايير وتســبب المــرض لــ 2814رقــ  األمــ  المتحــدة يعــين  ( أ)
للمواد المعدية التـي تسـبب  2900رق  األم  المتحدة . ويعين معاً  والحيوان دى اإلنسانأو ل اإلنسان
 .فقط لحيواندى االمرض ل

 
لمصـدر البشـري أو لإلى السجل الطبي المعرو   2900أو  2814يستند تعيين رق  األم  المتحدة  ( ب)

المتعلـق  هنـيالمرأي المتوطنة، أو الـالمحلية المراية  الحاالت، أو هذا المصدر راضعأو الحيواني 
 .يلحيواناأو  صدر البشريبالظرو  الفردية للم

 
تصــــيب اإلنســــان"  معديــــة "مــــادةهــــو  2814لــــرق  األمــــ  المتحــــدة  رســــمياســــ  الشــــحن الإن  :1حظــــة مال
"(INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS.)"  لـرق  األمــ   رسـمياســ  الشـحن الأمـا

 INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING)" "طفق الحيوانتصيب  معدية "مادةهو ف 2900المتحدة 

ANIMALS only .)" 
 

بمــا فيهــا مســببات  ،المواد المعديــةفــ. وافيــاً  جامعــاً  جــدوالً  2فــي الملحــق  واردالــالجــدول لــي   :2حظــة مال
فــي تصــن   هانفســلكنهــا تســتوفي المعــايير و التــي ال تظهــر فــي الجــدول  مســتجدة،ض الجديــدة أو الامــر األ

مــدى اســتيفائها أو عــد   يكــون هنــا  شــ  فــيأي مــادة فــي الفئــة ألــ   ، تــدرجاــافة إلــى ذلــ ا  الفئــة ألــ . و 
 لمعايير.ل استيفائها

 
إلـى الجـراثي   2الـوارد فـي الملحـق فـي الجـدول تشـير الكائنـات الدقيقـة المكتوبـة بـال ط المائـل  :3حظـة مال

 .الفطريات وأ الريكتسياتأو المفطورات أو 
 

 (B) الفئة باء
للمـــواد المعديـــة  3373رقـــ  األمـــ  المتحـــدة دراجهـــا فـــي الفئـــة ألـــ . ويعـــين إلمعـــايير المـــادة معديـــة ال تســـتوفي أي 

 .الفئة باء المدرجة في
 

 BIOLOGICAL"مــادة بيولوجيــة، الفئــة بــاء" )"هــو  3373لــرق  األمــ  المتحــدة  رســمياســ  الشــحن ال إن حظــة:مال

SUBSTANCE, CATEGORY B.)" 
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 اءاتـــاإلعف
مـــواد معديـــة أو المـــواد التـــي ال يحتمـــل أن تســـبب علـــى وي تـــالمـــواد التـــي ال تحالباـــائع ال طـــرة لًئحـــة ال ت اـــع 

 لحيوان، ما ل  تستو  معايير اإلدراج في رتبة أ رى.اأو  دى اإلنسانمرض لال
 
أو  علــى كائنــات دقيقــة غيــر مســببة للمــرض لــدى اإلنســانوي تــالمــواد التــي تحالباــائع ال طــرة ال ت اــع لًئحــة و 
 أ رى.لحيوان، ما ل  تستو  معايير اإلدراج في رتبة ا
 
أي مســببات أمــراض موجــودة أو  اســتعدالتكــون فــي شــكل تــ  فيــ  التــي  المــوادالباــائع ال طــرة ال ت اــع لًئحــة و 

 ما ل  تستو  معايير اإلدراج في رتبة أ رى.إبطال مفعولها بحيث ال تعود تشكل  طراً صحياً، 
 

 :وال ت اـع لًئحـة  مستوفية لمتطلبات هـذه الفقـرةأنها المعدات الطبية المفرغة من السوائل السائبة تعتبر  مالحظة
 .الباائع ال طرة

 
 طـراً  شـكلال ت اع لًئحة الباائع ال طرة العينات البيئية )بما فيها عينات األغذية والمياه( التي ال تعتبر أنهـا ت

 ما ل  تستو  معايير اإلدراج في رتبة أ رى.لعدوى، با إلصابةلكبيرًا 
 

  الباائع ال طرة بقع الد  الجافة التي تجمع بواع نقطة د  على مادة ماصة.ال ت اع لًئحة و 
 

  ال ت اع لًئحة الباائع ال طرة عينات ا تبارات فحص الد  ال في في البراز.و 
 

  الـد  أو مكونـات الـد  ألغـراض نقـل الـد  أو إلعـداد منتجـات الـد  ما يُجمع مـن ال ي اع لًئحة الباائع ال طرة و
ي أنســجة أو أعاــاء يعتــز  اســت دامها فــي عمليــات زر  األعاــاء أأو زر  األعاــاء و نقــل الــد   المســت دمة فــي

 وكذل  العينات التي تؤ ذ من أجل هذه األغراض.
 

  التـــي يقـــل إلـــى أدنـــى حـــد )عينـــات المراـــى( ال ت اـــع لًئحـــة الباـــائع ال طـــرة العينـــات البشـــرية أو الحيوانيـــة و
نُقلـت العينـة فـي عبـوة تمنـع أي تسـرب وُواـعت عليهـا عبـارة "عينـة بشـرية  احتمال وجود مسببات أمراض فيهـا إذا

 العبوة بالشروط التالية  نبغي أن تفيمعفاة" أو "عينة حيوانية معفاة"، حسب االقتااء. وي
 

 اصر نينبغي أن تتكون العبوة من ثًثة ع ( أ)
 مانع للتسرب؛ (أكثر )أووعاء أولي     (1)
 عبوة ثانية مانعة للتسرب؛    (2)
  وكتلتهــا واالســت دا  المــراد منهــا، علــى أن يكــونعبــوة  ارجيــة ذات متانــة تتناســب مــع ســعتها    (3)

 م  كحد أدنى؛ x 100 100 المقا د سطوحها على األقل ألح
 

مــادة ماصــة بكميــة تكفــي المتصــاص كامــل المحتويــات بــين واــع  نبغــيالســوائل، يفيمــا ي ــص      ( ب)
أو تســـرب للمــــادة  انســــكابأي  صـــلالثانيـــة بحيــــث ال يالوعـــاء األولـــي )األوعيــــة األوليـــة( والعبــــوة 

 مادة التوسيد؛سًمة ب الاررالعبوة ال ارجية وال يلحق إلى السائلة أثناء النقل 
 

تغليــ  كــل منهــا علــى حــدة أو  ينبغــي ،حــدةاو عنــدما تواــع عــدة أوعيــة أوليــة هشــة فــي عبــوة ثانيــة     )ج(
 فصلها على نحو يمنع تًمسها.

 
هـذه الفقـرة. وينبغـي أن  بموجـبمعفـاة  عينـةما إذا كانت مادة ممهني لتحديد  رأيإلى  من االستنادبد ال :1مالحظة 

ة، فرديـوظروفـ  ال ذا المصـدرهـ وأعراضحيواني البشري أو اللى السجل الطبي المعرو  للمصدر إ رأيهذا ال ستندي
عينـات العينات التي يجـوز نقلهـا بموجـب هـذه الفقـرة األمثلة على وتشمل . المتوطنة المحلية الحاالت المرايةلى ا  و 
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أو ســــتيرول أو مســــتويات غلوكــــوز الــــد  أو مســــتويات الهرمونــــات يأو البــــول لرصــــد مســــتويات الكولالــــد   ا تبــــارات
الكبــد أو وظــائ  القلــب وظــائ  األعاــاء مثــل  رصــدالًزمــة ل واال تبــارات؛ (PSA) روســتاتةبالب ال ــاص اــدستالم
واال تبــارات التــي العًجيــة؛  دويــةأو لرصــد األ نســان أو الحيــوان غيــر المصــاب بــأمراض معديــة،اإل لــدىالكلــى أو 

وا تبـــارات الحمـــل؛ لكشـــ  عـــن وجـــود الم ـــدرات أو الكحـــول؛ ألغـــراض التـــأمين أو التوظيـــ  وتهـــد  إلـــى ا تجـــرى
الحيـوان فـي حالـة عـد  أو  نسـاناإل لـدى اداداألعن كش  ا تبارات الوال زعات المأ وذة للكش  عن السرطان؛ و 

 وغيـرالمناعـة الذاتيـة،  داء)مثـل تقيـي  المناعـة التـي يسـتحثها اللقـاح، وتشـ يص وجود أي قلق بشأن حـدوث عـدوى 
 ذل (.

 
واردة فــي الفقــرات مــن )أ( إلــى )ج( فــي بموجــب هــذه الفقــرة الشــروط الــ عفــاةعبــوات العينــات الم يتســتوف :2مالحظــة 

 حال النقل الجوي.
 

 باستثناء 
 (؛3291النفايات الطبية )رق  األم  المتحدة  ( أ)
أو  2814بمـــواد معديـــة مـــن الفئـــة ألـــ  )رقـــ  األمـــ  المتحـــدة األجهـــزة أو المعـــدات الطبيـــة الملوثـــة  ( ب)

 ؛( أو المحتوية عليها2900
أو بباــائع  طـــرة أ ــرى تســتوفي تعريـــ  رتبــة  طــر أ ـــرى األجهــزة أو المعــدات الطبيـــة الملوثــة     )ج(

 ،يهاعل محتويةال
 

احتواؤهـا علـى بمواد معديـة أو  هالوثتحتمل مالاألجهزة أو المعدات الطبية ال ت اع ألحكا  الئحة الباائع ال طرة 
عبئـت فـي انـت قـد كبغرض التطهير أو التنظي  أو التعقي  أو اإلصًح أو تقيي  المعـدات، إذا  المنقولةو  هذه المواد

كســـرها أو ثقبهـــا أو تســـرب محتوياتهـــا. العاديـــة دون  ومصـــنوعة بطريقـــة تحـــول فـــي ظـــرو  النقـــلعبـــوات مصـــممة 
 وهذا أمر ال ينظر في  مجددًا في إطار هذه المباده التوجيهية. -متطلبات الصنع ال اصة يتلبلوتصم  العبوات 

 
 نظر فيها مجدداً في إطار هـذه المبـاده التوجيهيـةالتي ال يُ العامة التعبئة تستوفي هذه العبوات متطلبات ينبغي أن و 
متــر. ويجــوز تطبيــق  1.2األجهــزة والمعــدات الطبيــة عنــدما تســقط مــن ارتفــا  الحفــاظ علــى تكــون قــادرة علــى أن و 

 متطلبات إاافية في حال النقل الجوي.
 
عًمــة "( أو USED MEDICAL DEVICEأن تواــع علــى العبــوات عًمــة "أجهــزة طبيــة مســتعملة" )" نبغــيوي

أن  نبغـية، يشـامل"(. وفـي حـال اسـت دا  عبـوات USED MEDICAL EQUIPMENT"معـدات طبيـة مسـتعملة" )"
 تواع عليها عًمات بالطريقة نفسها، إال في الحاالت التي تظل فيها العبارة مقروءة.

 
 المنتجات البيولوجية
 إلى المجموعتين التاليتين  النقلألغراض تقس  المنتجات البيولوجية 

ـــاً  نتجـــاتالم ( أ) ـــة ت لمتطلبـــاالتـــي تصـــنع وتعبـــأ وفق ـــة الم تصـــة وتنقـــل ألغـــراض التعبئ الســـلطات الوطني
الطبيـــين أو  مهنيـــينال مـــن جانـــبفـــي الرعايـــة الصـــحية الش صـــية  هاالنهائيـــة أو التوزيـــع، والســـت دام

 .الباائع ال طرة لًئحةمواد هذه المجموعة ال ت اع و األفراد. 
مـواد علـى عتقـد ألسـباب معقولـة أنهـا تحتـوي الم  أو و عر المفي الفقرة )أ( و  ةرجالمندغير المنتجات    ( ب)

معــايير اإلدراج فــي الفئــة ألــ  أو الفئــة بــاء. ويعــين لمــواد هــذه المجموعــة رقــ  ل ةســتوفيوالممعديــة 
 حسب االقتااء. 3373أو  2900أو  2814األم  المتحدة 
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ض أنحاء العـال . وفـي هـذه اً إال في بعبيولوجيبعض المنتجات البيولوجية المر ص بها  طراً مثل يقد ال   حظةالم
المواد المعديـة للمتطلبـات المحليـة ال اصـة بـ بيولوجيةهذه المنتجات ال امتثالالسلطات الم تصة  قتايقد ت ،الحالة

 أو تفرض قيودًا أ رى.
 

 الكائنات الدقيقة المعدلة جينيا  والكائنات المعدلة جينيا  
ال تســتوفي تعريــ  التــي للكائنــات الدقيقــة المعدلــة جينيــاً أو الكائنــات المعدلــة جينيــاً  3245يُعــيَّن رقــ  األمــ  المتحــدة 

 3245شـحن هـذه الكائنـات الدقيقـة والكائنـات التـي يعـين لهـا رقـ  األمـ  المتحـدة وتُ  .المـواد المعديــةالسامة أو المواد 
نظــر فيـ  مجــددًا فــي إطــار وهــذا أمــر ال يُ  -(PI959اتحــاد النقــل الجــوي الـدولي  )اإليكـاو/ P904تبعـًا لتوجيــ  التعبئــة 

 هذه المباده التوجيهية.
 

" الكائنـــــــات الدقيقـــــــة المعدلـــــــة جينيـــــــاً " هـــــــو 3245 لـــــــرق  األمـــــــ  المتحـــــــدة رســـــــمياســـــــ  الشـــــــحن الإن مالحظـــــــة: 
("GENETICALLY MODIFIED MICROORGANISMS") ــاً " وأ  GENETICALLY"" )الكائنــات المعدلــة جيني

MODIFIED ORGANISMS".) 
 

 النفايات الطبية أو السريرية
 2900أو  2814رقـ  األمـ  المتحـدة مواد معدية من الفئة ألـ  على وي تيُعيَّن للنفايات الطبية أو السريرية التي تح

ألســباب عتقــد يُ  أو مــن الفئــة بــاءمــواد معديــة علــى وي تــلنفايــات الطبيــة أو الســريرية التــي تحا مــاأ .حســب االقتاــاء
شــحن تبعــًا لتوجيــ  وتُ  3291رقــ  األمــ  المتحــدة هــا يُعــيَّن لفمــن فض احتمــال احتوائهــا علــى مــواد معديــة أن  معقولــة
نظـر فيـ  مجـددًا فـي إطـار هـذه المبـاده وهـذا أمـر ال يُ  -(PI622اتحاد النقـل الجـوي الـدولي  )اإليكاو/ P621التعبئة 

الدوليـة أو اإلقليميــة النفايـات وفيمـا يتعلــق بتعيـين رقـ  األمــ  المتحـدة، يجـوز أن تؤ ــذ فـي الحسـبان قــوائ   التوجيهيـة.
 أو الوطنية. 

 
 علــى نحــو آ ــر غيــر محــددة ،هــو "نفايــات ســريرية 3291المتحــدة  لــرق  األمــ  رســمياســ  الشــحن الإن   حظــةمال
"(CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S. )" غيـر محـددة علـى نحـو آ ـر ،(بيولوجيـةطبيـة )أو "نفايـات "
"((BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S. )" غيـر محـددة علـى نحـو آ ـر" ةيـمينظ ااـعة للـوائح تأو "نفايـات طبيـة 
"(REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S.)". 
 
مـواد معديـة  سـابقاً علـىوي تـالتـي كانـت تح ةطهـر مالنفايات الطبية أو السريرية اللًئحة الباائع ال طرة ال ت اع و 

 ما ل  تستو  معايير إدراجها في رتبة أ رى.
 
 انظــر فيهــال يُ ( وفقــًا ألحكــا  3291)رقــ  األمــ  المتحــدة  2-6ســمح بنقــل ســوائب النفايــات المدرجــة فــي الشــعبة يُ و 

 .مجددًا في إطار هذه المباده التوجيهية
 

 الحيوانات المصابة بالعدوى
معديـــة إال إذا كـــان مـــن غيـــر الممكـــن إيـــدا  هـــذه المـــادة بـــأي وســـيلة ســـت د  الحيوانـــات الحيـــة كمســـتود  لمـــادة ال تُ 

علــى مــواد  أنهــا تحتــويفــي عــر  أو يشــتب  التــي أصــيبت بالعــدوى بشــكل مقصــود ويُ نقــل الحيوانــات الحيــة أ ــرى. وتُ 
 .فقط معدية وفقًا للشروط والظرو  التي تقرها السلطة الم تصة

 
فقـط زار  الفئـة ألـ  فـي المـ حتمل إدراجها فـيالمصابة بمسببات أمراض من الفئة أل  أو الملمواد الحيوانية ل نويعيَّ 
حسب االقتااء. أما المواد الحيوانية المصابة بمسببات أمـراض مـن الفئـة بـاء  2900أو  2814األم  المتحدة  رق 

 .3373رق  األم  المتحدة  لها نيعيَّ ف مزار درج في الفئة أل  إذا كانت في التي تُ  الموادغير 
 

( 3373و 2900و 2814  األمــ  المتحــدة ارقــأ) المحتويــة علــى مــواد معديــة المــواد الحيوانيــةوُيســمح بنقــل ســوائب 
 .مجددًا في إطار هذه المباده التوجيهية انظر فيهال يُ وفقًا ألحكا  
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 التحضير العام لشحنات النقل
 

 2814التــي تنطـوي عليهــا المـواد المعديــة مــن الفئـة ألــ  )رقمـا األمــ  المتحــدة فــوارق فـي الم ــاطر  نظـرًا إلــى وجـود
(، ت تلـــ  متطلبـــات التعبئـــة وواـــع بطاقـــات 3373( والمـــواد المعديـــة مـــن الفئـــة بـــاء )رقـــ  األمـــ  المتحـــدة 2900و

عداد المستندات  التعري  وتحدد لجنـة ال بـراء متطلبـات التعبئـة المبينـة فـي توجيـ  التعبئـة ال اصة بهاتين الفئتين. وا 
P620  وتوجيــــ  التعبئــــةP650  وت اــــع المتطلبــــات للتعــــديل علــــى التــــوالي.  4والملحــــق  3الــــواردين فــــي الملحــــق

 ويرد أدناه وص  متطلبات التعبئة الحالية.والتحسين المنتظ  من جانب المنظمات المشار إليها. 
 

ونقـل  اليـدوي للمـواد المعديـة مـن الفئـة ألـ  والفئـة بـاءالنقـل منعًا باتًا  شركات النقل الجوي الدولي عتمن :1مالحظة 
 .هذه المواد في حقائب دبلوماسية

 
عبــوات دا ليــة تحتـوي علــى أنــوا  مــن الباــائع  مــععبــوات دا ليــة تحتــوي علــى مـواد معديــة  تجمـعال  :2مالحظــة 

 غير متصلة بها.
 
 تعــرض والفــي حالــة جيــدة  هاصــل إلــى مقصــدت بحيــثطــرود إعــداد ال التأكــد مــن المــواد المعديــة يشــاحنل نبغــييو 

 أثناء النقل.لل طر الحيوان  اإلنسان أو
 

 نظام التعبئة الثالثي األساسي
 ثًث طبقات على النحو التالي ن من ويتكوّ ست د  هذا النظا  لتعبئة جميع المواد المعدية. يُ 

  مـادة ماصـة بكميـة واـع بأ الوعـاء يحتـوي علـى العينـة. ويعبَّـلتسـرب اللمـاء و مـانع وعاء أولي  وعـاء أولـي
 في حال حدوث كسر أو تسرب.بالكامل تكفي المتصاص السوائل 

 محتويـة علـى الوعـاء األولـي )األوعيـة األوليـة( وواقيـة  لتسـرباللمـاء و مانعـة متينـة و   عبـوة ثانيـة عبوة ثانية
ولكـن ينبغـي اسـت دا  مـادة ماصـة إاـافية في عبوة ثانيـة واحـدة موسدة ويجوز واع عدة أوعية أولية ل . 

 في حال حدوث كسر أو تسرب.بالكامل بكمية كافية المتصاص السوائل 
  توســيد مًئمــة. وتقــي العبــوة  ةبمــادعبــوة  ارجيــة  تواــع العبــوة الثانيــة فــي عبــوة  ارجيــة للشــحن مــزودة

أصــغر يكــون ينبغــي أن و العبــور. ال ارجيــة محتوياتهــا مــن أي تــأثير  ــارجي مثــل األاــرار الماديــة أثنــاء 
 س . x 10 10 ارجي إجمالي للعبوة  مقا 

 
 طــردال ارفــق هــذويمكتمــل  طــردعلــى كــل الصــحيحة العًمــات وبطاقــات التعريــ  عــادة أن تواــع ومــن المفــروض 

 ويرد أدناه وص  المتطلبات ال اصة بهذه الجوانب.بمستندات الشحن المًئمة )حسب االقتااء(. 
 

عداد المستندات  متطلبات التعبئة ووضع بطاقات التعريف وا 
 الخاصة بالمواد المعدية من الفئة ألف

 
 ةـــالتعبئ

 2-6إال في عبوات تفي بمواصفات األم  المتحدة ال اصة بالرتبة ال يجوز نقل المواد المعدية من الفئة أل  
وتشمل صارمة ال ألداءا( مما يامن استيفاء معايير 1الشكل و ؛ 3)انظر الملحق  P620وتمتثل لتوجي  التعبئة 

وا تبار وا تبار الاغط االنثقاب أمتار وا تبار  9سقوط من ارتفا  الا تبار ا تبارات االمتثال لهذه المعايير 
التي تشير إلى اجتياز ( 2األم  المتحدة للعبوات )الشكل عًمة مواصفات على العبوة ال ارجية واع تو التنايد. 
  تبارات األداء بما يراي السلطة الم تصة.العبوة ال
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وال تشير كيلوباسكال.  95ال يقل عن الاغط في رق اعلى تحمل ف اً قادر يكون الوعاء األولي أو العبوة الثانية و 
عًمة مواصفات األم  المتحدة للعبوات وحدها إلى إجراء ا تبار في هذا الصدد وينبغي لمست دمي العبوات أن 

 المكتمل لهذه المتطلبات. طردمورديه  عن مدى استيفاء ال لدى يستفسروا
 

البحث على اإلنترنت باست دا   إال أن P620ثل لتوجي  التعبئة متتتي بموردي العبوات القائمة شاملة  توجدوال 
ًطً  على اللوائح الوطنية. الفرصة لعادة المعلومات المناسبة و يتيح محر  مًئ  للبحث الدولي أو الوطني 

وتسمح عبارات البحث مثل عبارة "عبوات األم  المتحدة" وعبارة "عبوات األم  المتحدة للمواد المعدية" بالحصول 
توفير التفاصيل عن الجهات أن يتمكن الناقلون ووكًء اإلرسال أياًا من نبغي ويعلى نتائ  بحث مستفياة. 

 الموردة المحلية أو الشركات المحلية القادرة على إتاحة هذه المعلومات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مثــال علــى نظــا  التعبئــة الثًثــي ال ــاص بتعبئــة المــواد المعديــة مــن الفئــة ألــ  وواــع بطاقــات  :1الشــكل 
 (، كندامونتريـال ، بتقديم اتحاد النقل الجوي الدولي  تعريفها )شكل تكرّ 

 
  

 سدادة

 مادة ماصة

سجل العينات )يحتوي على قائمة 
 ببنود المحتويات(

 العبوة ال ارجية

وس  اتجاه العبوة )غير 
إلزامي حينما ال تتجاوز 
سعة الوعاء األولي 

 (ميليلتر 50

 عًمة مواصفات األم  
 المتحدة

 العبوة الثانوية )كتيمة للماء(

 الوعاء األولي )أنبوب ا تبار(
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4G/Class 6.2/10/GB/2470 

 تشمل هذه العًمة ما يلي 
 رمز األم  المتحدة للعبوات 
 إشارة إلى نو  العبوة ( صندوق كرتون ليفي(4G)في هذا المثال ) 
  إشارة إلى  او  العبوة ال تبار  اص لامان استيفائها للمتطلبات

 ((Class 6.2)2-6ال اصة بالمواد المعدية من الفئة أل  )الرتبة 
  في هذا المثال( 2010آ ر رقمين من سنة صنع العبوة )سنة 
 دولة  سلطة الدولة الم تصة التي ر صت بت صيص العًمة(GB  في

 هذا المثال أي بريطانيا العظمى(
 ( ( في هذا 2470) 2470رمز الصانع الذي تحدده السلطة الم تصة

 المثال(
عداده للنقل. عليماتد المست دمون بتيزوَّ و   وااحة بشأن طرق ملء الطرد وا 

 
 

)رقمــا األمــ  المتحــدة عًمــة مواصــفات األمــ  المتحــدة ال اصــة بــالمواد المعديــة مــن الفئــة ألــ  : 2الشــكل 
 (2900و 2814

 
 

على النحو  هيلنقل الجوي ففي حال النقل البري. أما الحدود لكل طرد في حال الكل طرد د كمية قصوى وال تحدَّ 
 التالي 
 50 غرامًا على متن طائرة للركاب 50ليلترًا أو يم 
 4  كيلوغرامات على متن طائرة للشحن. 4لترات أو 

 
وسائل اإلغًق إلى العبوة ال ارجية بحيث توج   علىلترًا ميلي 50ويحدد اتجاه أي وعاء أولي تزيد سعت  على 

 متقابلين من العبوة ال ارجية.تعري  االتجاه )أسه  نحو "األعلى"( على جانبين لوتواع بطاقات األعلى. 
 

 وضع العالمات
ومعايير التعبئة المطبقة. وطبيعة ال طر تواع عًمات على الطرود لتوفير المعلومات عن محتويات الطرد 

يامن إبرازها بواوح وعد  تغطيتها بأي على نحو وتواع جميع العًمات على الطرود أو العبوات الشاملة 
 لعبوة ال ارجية أو العبوة الشاملة.على اعلى كل طرد المعلومات التالية تظهر و بطاقة تعري  أو عًمة أ رى. 

 
  اس  الشاحن )المرسل( وعنوان 
  ل  دراية بالشحنةرق  هات  ش ص مسؤول 
  اس  المرسل إلي  وعنوان 
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  تصيب اإلنسان معدية مادة" 2814)رق  األم  المتحدة  رسمييلي  اس  الشحن الالذي رق  األم  المتحدة" 
ولي  من الاروري "، حسب االقتااء(. طالحيوان فقتصيب  معدية "مادة 2900رق  األم  المتحدة أو 

 األسماء التقنية على الطرد.  أن تظهر
  ا تيارية(بابط درجة الحرارة الت زين متطلبات( 
  لمادة التبريد ورق  األم  المتحدة المناسب والكمية الصافية في حال است دا  الجليد الجا  االس  التقني

 أو النتروجين السائل.
 

 بطاقات التعريفوضع 
)منحر   ˚45ة يبزاو مرسو  بطاقات تعري  ال طر في شكل مربع هنا  نوعان من بطاقات التعري   )أ( 

بالنسبة إلى معظ  الباائع ال طرة المدرجة في جميع الرتب؛ )ب( وبطاقات  واعها يستوجبالتي الشكل( 
ما ماافة إلى بطاقات تعري   يستوجبالتي التعري  ال اصة بالمناولة في أشكال م تلفة  واعها إما وحدها وا 
ات( محددة لتعري  ال طر  ارج كل طرد بطاقة )بطاقوتواع ال طر بالنسبة إلى بعض الباائع ال طرة. 

وبطاقات تعري  ال طر بالتحديد(.  واعهاع  من )ما ل  يُ التي ينبغي شحنها جميع الباائع ال طرة  بالنسبة إلى
 بالنسبة إلى المواد المعدية من الفئة أل   هي بطاقات مهمة 7إلى  3ن المبينة في األشكال م

 
 
 مادة معدية اس  بطاقة التعري   

 المقا  األدنى 
 )الطرود الصغيرة 

100 x 100  م 
50 x 50 ) م 

 1 عدد بطاقات التعري  لكل طرد 
 أسود وأبيض اللون 

 
"في حالة  نصإدراج الفي بعض البلدان  وُيفرضتبيَّن العبارة "مادة معدية". 

 أو التسرب تبلي سلطات الصحة العمومية فورًا" في بطاقة التعري . تل ال
 

بطاقة لتعري  ال طر ت ص المواد المعدية من الفئة أل  والكائنات الدقيقة المعدلة جينيًا  :3الشكل 
 من الفئة أل والكائنات المعدلة جينيًا التي تستوفي تعري  المادة المعدية 

 
 
 
 مواد  طرة متنوعة اس  بطاقة التعري   

 المقا  األدنى 
 )الطرود الصغيرة 

100 x 100  م 
50 x 50 ) م 

 1 عدد بطاقات التعري  لكل طرد 
 أسود وأبيض اللون 

 
 

بعض الكائنات الدقيقة المعدلة جينيًا والكائنات المعدلة جينيًا غير بطاقة لتعري  ال طر ت ص  :4الشكل 
)الجليد الجا ( )رق  األم  المتحدة وثاني أكسيد الكربون الصلب ( 3245)رق  األم  المتحدة المعدية 
بالمبردات( بطاقة التعري  هذه المواد المعبأة في الجليد الجا  )انظر الجزء المتعلق  حمل(؛ ت1845
بالمواد  والمتصلة 3المبينة في الشكل مثل بطاقة التعري  األساسي )إلى بطاقة تعري  ال طر إاافة 

 وال اصة بالمواد المعدية من الفئة باء( 10المعدية من الفئة أل ، والعًمة المبينة في الشكل 
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 غاز غير لهوب وغير سا  اس  بطاقة التعري   
 المقا  األدنى 

 )الطرود الصغيرة 
100 x 100  م 
50 x 50 ) م 

 1 عدد بطاقات التعري  لكل طرد 
 أو أ ار وأسود وأبيضأ ار  اللون 

 
 

المــواد المعبــأة فــي النتــروجين الســائل  حمــلتبطاقــة لتعريــ  ال طــر ت ــص النتــروجين الســائل؛  :5الشــكل
األساســي )مثــل  بطاقــة التعريــ  هــذه إاــافة إلــى بطاقــة تعريــ  ال طــر)انظــر الجــزء المتعلــق بــالمبردات( 
والمتصلة بـالمواد المعديـة مـن الفئـة ألـ ، والعًمـة المبينـة فـي الشـكل  3بطاقة التعري  المبينة في الشكل 

 وال اصة بالمواد المعدية من الفئة باء( 10
 
 
 
 سائل قّري اس  بطاقة التعري   

 م  A7 74 x 105المقا  المعياري  المقا  األدنى 
 1 لكل طرد عدد بطاقات التعري  

 أ ار وأبيض  اللون 
 

 
 

 قـواريرأوعيـة أو تواـع بطاقـة التعريـ  هـذه علـى بطاقة تعري   اصـة بمناولـة السـوائل القّريـة؛  :6الشكل
 5و 3مسـت دمة كعبــوات  ارجيـة إاـافة إلــى بطاقـات التعريـ  أو العًمــات المبينـة فـي األشــكال معزولـة 

شــديدة التبريــد( )انظــر غــازات مســّيلة يــة )باســت دا  ســوائل قرّ  حســب االقتاــاء فــي حــال النقــل الجــوي 10و
 الجزء المتعلق بالمبردات(

 
 
 بطاقة تعري  االتجاه اس  بطاقة التعري   

 م  A7 74 x 105المقا  المعياري  المقا  األدنى 
 قابلينتبطاقتان تواعان على جانبين م عدد بطاقات التعري  لكل طرد 

 وأبيضر حموأبيض أو أأسود  اللون 
العبارة "هذا الجانب إلى األعلى" أو العبارة "هذا أن تظهر يجوز أياًا 

 غطاء الطرد العلوي. على الطر  إلى األعلى"
 

للداللــة علــى مواــع وســائل اإلغــًق فــي األوعيــة األوليــة؛ تواــع بطاقــة بطاقــة تعريــ  االتجــاه  :7الشــكل
بتوجيــ  األســه  فــي االتجــاه الصــحيح إاــافة إلــى الطــرد جوانــب علــى جــانبين متقــابلين مــن التعريــ  هــذه 

 المدرجـة فـيفي حال النقل الجوي لكميـات مـن المـواد المعديـة السـائلة  3بطاقة التعري  المبينة في الشكل 
 لترًا لكل وعاء أوليميلي 50تزيد على الفئة أل  

 
 التعري  على العبوات الشاملة في الجزء المتعلق بالعبوات الشاملة.وترد التوجيهات ال اصة بواع بطاقات 
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 إعداد المستندات
 من المفروض توفير مستندات الشحن التالية.

 
  هي ويوقع عليها اينبغي للشاحن أن يعدهالمستندات التي ف
  مثااًل على اإلعًن( 8النقل الجوي )يبين الشكل  في حالال طرة  ئعلباالإعًن الشاحن 
 /والتفاصـيل عـن المحتويـات والـوزن المرسـل إليـ  وعـدد الطـرود عنـوان تتاـمن تحديـد فاتورة مبدئية  قائمة تعبئة

 تحدَّد قيمة دنيا إذا كانت السلع موردة بالمجان في حال النقل الدولي ألغراض جمركية(والقيمة )مًحظة  
 أو التصدير عند اللزو  أو إعًن لًستيراد و/ و/ تصريح 
 

  هي والمستندات التي ينبغي للشاحن أو وكيل الشاحن أن يعدها
 
 النقل الجوي أو ما يماثل  من مستندات للشحن البري والبحري وبالسك  الحديدية. في حالالجوي  سند الشحن 
 

األمــ   ن لهــا رقمــاوتواــع قائمــة ببنــود المحتويــات بــين العبــوة الثانيــة والعبــوة ال ارجيــة فيمــا ي ــص المــواد التــي يعــيَّ 
 .2900و 2814المتحدة 

 
األســماء  أن تظهــرباالســ  التقنــي. ولــي  مــن الاــروري  رســميل اســ  الشــحن الوألغــراض إعــداد المســتندات، يكّمــ

التـــي معـــايير ليشـــتب  فـــي اســـتيفائها ل ولكــننقلهـــا مجهولـــة المـــراد وعنـــدما تكـــون المــواد المعديـــة التقنيــة علـــى الطـــرد. 
معديـة مشـتب   ةتبـيَّن العبـارة "مـادلهـا،  2900أو  2814إدراجها في الفئـة ألـ  وتعيـين رقـ  األمـ  المتحـدة تستوجب 

 النقل ولي  على العبوات ال ارجية.مستند على  رسميالشحن الاس   بعد هًلينفيها عائدة للفئة أل " بين 
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 ال طرة ئعمثال على إعًن الشاحن المستكمل للباا: 8الشكل 
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عداد المستندات  متطلبات التعبئة ووضع بطاقات التعريف وا 
 الخاصة بالمواد المعدية من الفئة باء

 
 التعبئة

غيـر أنـ  لـي  مـن المفـروض تـوفير  .المحلـي يظل نظا  التعبئة الثًثي منطبقـًا، بمـا فـي ذلـ  فـي حـال النقـل البـري
د البحـث عـن مـورّ الحصول على العبوات على الصعيد المحلي بداًل مـن  حتمليكون من الم وقدمستندات اال تبار. 

)انظــر  P650مصــرح لــ  شــريطة أن يــتمكن صــانع العبــوات والشــاحن مــن االمتثــال التــا  لمتطلبــات توجيــ  التعبئــة 
 (.9؛ والشكل 4الملحق 

 
إال أن  ،P620كمـا فـي حـال توجيـ  التعبئـة  P650وال توجد قائمة شاملة بموردي العبوات التـي تمتثـل لتوجيـ  التعبئـة 

البحــث علــى اإلنترنــت باســت دا  محــر  مًئــ  للبحــث الــدولي أو الــوطني يتــيح عــادة المعلومــات المناســبة والفرصــة 
لًطــً  علــى اللــوائح الوطنيــة. وتســمح عبــارات البحــث مثــل عبــارة "عبــوات األمــ  المتحــدة" وعبــارة "عبــوات األمــ  

عديــة" بالحصــول علــى نتــائ  بحــث مستفياــة. وينبغــي أن يــتمكن النــاقلون ووكــًء اإلرســال أياــًا المتحـدة للمــواد الم
 من توفير التفاصيل عن الجهات الموردة المحلية أو الشركات المحلية القادرة على إتاحة هذه المعلومات.

 
األشــ اص الــذين يعــدون  صــانعو العبــوات والموزعــون الًحقــون المرســل أو مــديواــمانًا للتحاــير الصــحيح للنقــل، 

 غًقها.بتعليمات وااحة بشأن طرق ملء العبوات وا   الطرود )مثل المراى(
 

 على النحو التالي  تكون الكمياتوال تحدَّد كمية قصوى لكل طرد في حال النقل البري. أما في حال النقل الجوي ف
  فــي لتــرات ) 4ال ارجيــة علــى أكثــر مــن ال تزيــد ســعة أي وعــاء أولــي علــى لتــر واحــد ويجــب أال تحتــوي العبــوة

 السوائل( حالة
  المــواد الصــلبة( باســتثناء الطــرود فــي حالــة كيلوغرامــات ) 4يجــب أال تحتــوي العبــوة ال ارجيــة علــى أكثــر مــن

 األجسا  بالكامل.أجزاء الجس  أو األعااء أو المحتوية على 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مثــال علــى نظــا  التعبئــة الثًثــي ال ــاص بتعبئــة المــواد المعديــة مــن الفئــة بــاء وواــع بطاقــات تعريفهــا  :9الشــكل 
 (، كندامونتريـال ، بتقديم اتحاد النقل الجوي الدولي)شكل تكّر  

الوعاء األولي )مانع لتسرب 
 السوائل أو المساحيق(

رفوفي )ستايروفو ، حامل 
 إسفن (

قائمة ببنود المحتويات 
 )سجل العينات(

 عبوة  ارجية صلبة

 االس  المست د  في النقل

 رق  األم  المتحدة

 سدادة كتيمة للمياه

 مواد تعبئة ماصة

العبوة الثانوية )مانعة 
لتسرب السوائل أو 

 المساحيق(

 وسو  المرِسل 
 والمرَسل إلي 
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ويتاــمن  .P650فــرض أي متطلبــات أ ــرى للنقــل شــريطة اســتيفاء جميــع المتطلبــات الــواردة فــي توجيــ  التعبئــة وال تُ 
 كل المتطلبات الًزمة لشحن المواد المعدية من الفئة باء.  P650توجي  التعبئة 

 
 اتـــع العالمـــوض

 
 كل طرد  علىالمعلومات التالية تظهر 
   هاتف  في حال النقل الجوي ورق اس  الشاحن )المرسل( وعنوان 
 في حال النقل الجوي رق  هات  ش ص مسؤول ل  دراية بالشحنة 
  ورق  هاتف  اس  المرسل إلي  وعنوان 
 حر  منال مربعالشكل ال ذاتالعًمة  بجوار ("مادة بيولوجية، الفئة باء") رسمياس  الشحن ال

 10المبينة في الشكل 
  ا تيارية(بابط درجة الحرارة متطلبات الت زين(. 

 
 لشحن المواد المعدية من الفئة باء. 10وُتست د  العًمة المبينة في الشكل 

 
    المربع شكل الذي ي ط الال يقل سم  المقا  األدنى

ليمترات. يم 6مترين وارتفا  الحرو  واألرقا  عن ميليعن 
يبلي طول كل الع من الو   ،في حال النقل الجويو 

 األقل ليمترًا علىيم 50المربع 
   العًمة على  واعغير محدد على شرط أن تاللون

فوق  لفية ذات لون السطح ال ارجي للعبوة ال ارجية 
  بواوح ومقروءة مرئيةمغاير وتكون 

 باست دا   "مادة بيولوجية، الفئة باء"العبارة  تظهر
 العًمة. بجوارليمترات يم 6حرو  ال يقل ارتفاعها عن 

 
  عًمة المواد المعدية من الفئة باء :10الشكل 

 
 

 في حال النقل الجوي  مالحظة:
  يست د  الجليد الجا  )ثاني أكسيد الكربون الصلب(  ماعند 4تواع بطاقة التعري  المبينة في الشكل

 )انظر الجزء المتعلق بالمبردات( 
  السوائل القّرية )انظر الجزء عندما تست د   6و 5تواع أياًا بطاقتا التعري  المبينتان في الشكلين

 المتعلق بالمبردات(.
 
 داد المستنداتـــإع

 
من المفروض إعداد مستندات الباائع ال طرة )بما فيها إعًن الشاحن( بالنسبة إلى المواد المعدية من الفئة لي  

 توفير مستندات الشحن التالية. ستوجبباء. وي
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 أن يعدها ويوقع عليها هي فالمستندات التي ينبغي للشاحن )المرسل( 
 /المرســل إليــ  وعــدد الطــرود والتفاصــيل عــن عنــوان الشــاحن و فــاتورة مبدئيــة تتاــمن تحديــد عنــوان  قائمــة تعبئــة

ـــات والـــوزن والقيمـــة )مًحظـــة   مـــوردة  مـــوادإذا كانـــت الالتجاريـــة" قيمـــة عديمـــة ال مـــواد" نصيظهـــر الـــالمحتوي
 ةالدوليالشحنات في حال  (بالمجان

 أو التصدير عند اللزو  أو إعًن لًستيراد و/ و/ تصريح. 
 

 التي ينبغي للشاحن أو وكيل الشاحن أن يعدها هي والمستندات 
 
 .سند الشحن الجوي في حال النقل الجوي أو ما يماثل  من مستندات للشحن البري والبحري وبالسك  الحديدية 
 

 .7ينات المراى في الملحق وعويرد بيان م طط مسار يساعد على تصني  المواد المعدية 
 
 

 العبوات الشاملة
 
رسالها إلى المقصد نفس  من جانب شاحن واحدطرود عند جمع عدة العبارة المست دمة  إن هي  في وحدة واحدة وا 

 قواريرأوعية أو من العبوات الشاملة  تكّونأن تالمحتويات، يجوز  وقايةوعندما تست د  المبردات ل. "عبوة شاملة"
ر واع العًمات وبطاقات التعري  الًزمة التي تظهر على العبوة ال ارجية على الطبقة ويجب أن يكرَّ معزولة. 

على المواد المعدية من الفئتين أل  وينطبق هذا الشرط  دمت عبوة شاملة. البرانية من العبوة الشاملة كلما استُ 
 العبوات الشاملة. على عبارة "عبوة شاملة" واعأن تومن المفروض أياًا وباء. 

 
ر واع عًمة مواصفات األم  المتحدة على العبوة الشاملة. مالحظة:  ال يكرَّ

 
 

 إعادة استخدام مواد التعبئة
 

ذا اعتز  الشاحن إعادة است دا  طرد، فيجب تطهير هذا الطرد على يمكن إعادة است دا  طرود الشحن.  نحو الوا 
تجسيد جميع العًمات وبطاقات التعري  طرد أن يتأكد من الل إعادة است دا  بمًئ . ويجب على الشاحن قال

جميع العًمات وبطاقات  نز شحن طرد فارغ، فيجب إذا اعتز  الشاحن أما للمواد الجاري شحنها في الواقع. 
 غير المنطبقة أو تغطيتها.التعري  

 
 

 شحن العبوات الفارغة
 

إلزالة على النحو المًئ  يجب تطهيرها أو تعقيمها قبل إعادة عبوة فارغة إلى الشاحن أو إرسالها إلى مكان آ ر، 
كانت تحتوي على مادة  العبوة أي بطاقة تعري  أو عًمة تشير إلى أن ىويجب أن تُنز  أو تغطأي  طر. 

 معدية.
 
 

 المبردات
 

 المعدية من الفئتين أل  وباء أثناء العبور.يجوز است دا  المبردات لتثبيت المواد 
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 P650أو  P620أن تفي المواد المعدية المعبأة التي تستوجب التبريد وي صص لها توجي  التعبئة  ينبغيو 
 .توجي هذا الالواردة في بالمتطلبات المناسبة 

 
أما ويواع الجليد أو صفائح الجليد أو الجليد الجا   ارج الوعاء الثاني أو دا ل عبوة  ارجية أو عبوة شاملة. 

في حاوية مانعة للتسرب وتكون العبوة ال ارجية أو العبوة الشاملة مانعة للتسرب أياًا. فيواع الجليد الرطب 
ويجب أال يواع الجليد الجا  دا ل الوعاء األولي أو الثاني نظرًا إلى  طر انفجاره. ويجوز است دا  عبوة 

في أكسيد الكربون  بتسرب غاز ثانيمعزولة مصممة  صيصًا الحتواء الجليد الجا . ويجب أن تسمح العبوة 
 (. PI954 اتحاد النقل الجوي الدولي اإليكاو/) P003حال است دا  الجليد الجا . ويراعى توجي  التعبئة 

 
للحفاظ على االتجاه األصلي للطرود امن الطرد ال ارجي في مواع  الوعاء الثاني  نبغي امان بقاءوي

 الدا لية بعد ذوبان المبرد أو تبدده.
 

  ذا است د  الجليد الجا  لشحن المواد المعدية من الفئة أل ، تظهر التفاصيل على إعًن الشاحن للباائع وا 
 تزويدال طرة. أما إذا است د  الجليد الجا  لشحن المواد المعدية من الفئة باء أو العينات المعفاة، فً يلز  

لبرانية بطاقة تعري  ال طر ال اصة بالجليد وفي أي حال، تحمل العبوة اإعًن الشاحن للباائع ال طرة. 
واس  الشحن الرسمي الذي تلي  بما في ذل  رق  األم  المتحدة  ،( والعًمات المناسبة4الجا  )انظر الشكل 

سيد ثاني أك، 1845رق  األم  المتحدة "على سبيل المثال  أي  "(AS COOLANT)" "كمادة تبريد"العبارة 
 "( UN 1845, CARBON DIOXIDE,SOLID, AS COOLANT" )"تبريدالكربون الصلب، كمادة 

شارة إلى صافي كمية الجليد الجا  بالكيلوغرامات.  وا 
 

وتكون األوعية األولية قادرة مع الناقل.  ةمسبقوفي حال است دا  النتروجين السائل كمبرد، تت ذ ترتيبات  اصة 
عداد المستندات ال اصة بالنتروجين شديدة االن فاض وتراعى على تحمل درجات حرارة  متطلبات التعبئة وا 

على العبوة ال ارجية )انظر وبوج   اص، تواع بطاقة تعري  ال طر ال اصة بالنتروجين السائل السائل. 
( 6)انظر الشكل وفي حال النقل الجوي، تواع أياًا بطاقة التعري  ال اصة بمناولة السوائل القّرية (. 5الشكل 

 ال ينظر في  مجددًا في إطار هذه المباده التوجيهية. وهذا أمر -
 

. وال تحتوي "أوعية الشحن "عازلة أوعية شحن"يمكن است دا  وفي حال الشحن باست دا  النتروجين السائل، 
والنتروجين السائل هو بااعة  طرة  ااعة . سائبالعازلة" التي تعد إعدادًا صحيحًا على النتروجين السائل ال

في حين أن "وعاء الشحن العازل" المعد على النحو الواجب لي  وعاء  ااعًا للوائح تنظيمية. للوائح تنظيمية 
 2ُيفرض واع بطاقة تعري  الباائع ال طرة المدرجة في الرتبة  ال لشحن باست دا  "أوعية شحن عازلة"،فعند ا

واع العًمات وبطاقات التعري  على النحو الواجب ويجب على الشاحن سامة(. الوغير لهوبة الغازات غير ال)
وينبغي أن تبين المستندات المناسبة وجود المواد  ارج طرود أوعية الشحن العازلة المحتوية على مواد معدية. 

طرة. أما بالنسبة إلى الفئة باء وبالنسبة إلى الفئة أل ، ُتدرج هذه المعلومات في إعًن الباائع ال المعدية. 
 في سند الشحن الجوي.والطرود المعفاة، فينبغي أن ترد هذه المعلومات 

 
 دريبــالت 
 

 .المعنيين بالنقل للتدريب المناسبجميع الموظفين  او  تفرض الئحة الباائع ال طرة 
 
مما قد  النمطيةمتطلبات للللتدريب وفقًا الموظفين  او  يجب في حال نقل المواد المعدية من الفئة أل ، و 

 االمتحانات.في نجاح الو ينطوي على المشاركة في دورات معتمدة 
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وااحة بشأن است دا  العبوات إلى التوجيهات الفي حال نقل المواد المعدية من الفئة باء، فمن المفروض تقدي  و 
المست د  مما يعتبر بمثابة "تدريب" كا  لشحن هذه المواد. أما إذا أرسلت هذه العينات مع باائع  طرة أ رى 

فيجب تدريب الموظفين فيما يتعلق باإلجراءات المشعة والغازات المسيلة وغير ذل (، السوائل اللهوبة والمواد )مثل 
 الواجبة لنقلها.

 
ن تدريب الموظفين من ومن المه  تدريب جميع الموظفين المعنيين بنقل المواد المعدية من الفئة باء وتوعيته .  وا 

ن ل  يكن أمر يوصى ب  ويشجع علي  هذه الوثيقة  مثلوثائق توجيهية على  على سبيل المثال ًل االطً   وا 
شاحن امان صحة تصني  المادة المراد شحنها وال يستطيع ال. النمطيةلوائح البصفة رسمية بموجب  مفروااً 

عدادها إال عن طريق التوجي  والتدريب المناسبين.  وينبغي للناقلين وغيره  من أصحاب وا تيار العبوة المًئمة وا 
فيما يتصل باإلجراءات المناسبة للتعر  على العمل الذين يستعينون بعمال معنيين بالنقل أن يدربوا موظفيه  

 ووقاية أنفسه  من التعرض لها. اتنسكابًلطرق التصدي بمحتوية على مواد معدية ومناولتها و الطرود ال
 

  بناء متناول يد العامل أو السلطة الم تصة، تكون في حفظ سجًت التدريب المتلقى لدى صاحب العمل و تُ و
التدريب   قدَّ ويحتفظ صاحب العمل بالسجًت لمدة من الزمن تحددها السلطة الم تصة. يالطلب. و  على

ويُستكمل  مواد المعديةأو يت  التحقق من الحصول علي  عند التعيين في وظيفة تتعلق بنقل الالمذكور أعًه 
 على نحو ما تراه السلطة الم تصة مًئمًا.بصورة دورية بإعادة التدريب 
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 لبلدان ا الموجهة إلىالتوصيات 
 التي لم تعتمد نظام األمم المتحدة

 
المنظمــة وتشــجع تنطبــق التوصــيات المبينــة أعــًه حيثمــا يكــون نظــا  األمــ  المتحــدة لنقــل المــواد المعديــة معتمــدًا. 

ذلــ ، لــي   ومــعأحكامــ . أن تتبــع بــ بعــدالبلــدان علــى اعتمــاد هــذا النظــا  وتوصــي البلــدان التــي لــ  تعتمــده  جميــع
 الغرض من المباده الموصوفة أعًه أن تحل محل المتطلبات الوطنية أو المحلية.

 
 تخطيط النقل

 
تصـــني  جميـــع المـــواد المعديـــة وتعبئتهـــا وواـــع بطاقـــات تقـــع علـــى عـــاتق الشـــاحن المســـؤولية عـــن اـــمان صـــحة 
عداد المستندات ال اصة بها ألغراض نقلها.   تعريفها وا 

 
حالتها علـى نحـو فعـال  نقـل حسـن التنسـيق بـين المرسـل والناقـل والمرسـل إليـ  لاـمان ويتطلب نقل المواد المعدية وا 

خ االتصــاالت وحســن ترّســويعتمــد هــذا التنســيق علــى . وفــي حالــة جيــدة المــواد بأمــان ووصــولها فــي الوقــت المناســب
 عًقات العمل بين هذه الجهات الثًث.

 
وتجســد القواعــد بشــأن ســواء أكانــت  طــرة أ  غيــر  طــرة مســألة تجاريــة فــي نظــر الناقــل. ئع ويعتبــر نقــل أي باــا

وفــي الحقيقـة، مـن المحتمــل الباـائع ال طـرة الموصـوفة فــي هـذه المبـاده التوجيهيــة المتطلبـات القانونيـة الحكوميـة. 
وعـًوة . التنظيميـة النموذجيـةاألمـ  المتحـدة قد اعتمدت تعديًت الدولة المد لة على الئحة أن تكون بلدان م تلفة 

جهـات  عـدةتـأل  تو على ذل ، ال يكون الناقـل الـذي ال يرغـب فـي نقـل باـائع معينـة ملزمـًا بـذل  بموجـب القـانون. 
ويحق لها أن ترفض نقـل الباـائع أو تاـي  النقل الجوي والبري والبحري( من "شركات نقل  اصة"   طوطناقلة )

اــي  يرفض نقــل بعــض الباــائع أو يــت األ يــرة أن بعــض شــركات النقــل وقــد اتاــح فــي الســنوامتطلبــات أ ــرى. 
ًً المزيــد مــن الشــروط  هــذه الشــروط مــع مثــل شــريطة أال تتعــارض  القــانون اتاإلجــراءالنــو  مــن  هــذاي ــال  وال . فعــ
 المتطلبات القانونية.

 
لـــدى  وتســـريشـــركات النقـــل التـــي تفراـــها إلـــى قائمـــة القيـــود الرئيســـية  اتحـــاد النقـــل الجـــوي الـــدوليوتشـــير اإليكـــاو و 

نقــل الباــائع ال طــرة علــى اإلطــًق فــي حــين أن بعاــها يبعض  طــوط النقــل الجــوي لــن فــ طــوط النقــل الجــوي. 
ذ ال تصــدراآل ــر لــن ينقــل إال طائفــة محــدودة جــدًا مــن الباــائع.  قيــود شــركات النقــل ال اصــة بم تلــ  وســائط  وا 

وتقــع علــى عــاتق الشــاحن مــن األساســي المواءمــة بــين الجهــات صــاحبة المصــلحة. فالنقــل علــى المســتوى المركــزي، 
 امان نجاح النقل.والمرسل إلي  مسؤوليات محددة ل )المرسل( والناقل

 
 ل(ــن )المرســالشاح

   تصديرال لًستيراد/ تصاريحاالست بار عن الحاجة إلى تشمل ات اذ ترتيبات مسبقة مع المرسل إلي 
  مسبقة مع الناقل لامان ما يلي ات اذ ترتيبات 

o المناسب هاقبول الشحنة لنقل 
o  ) ط مباشربأقصر الشحن )النقل المباشر إن أمكن ذل  

  اإلرسال والشحنالتصاريح ومستندات بما فيها إعداد المستندات الًزمة 
  بفترة طويلة.إ طار المرسل إلي  بترتيبات النقل بعد ات اذ هذه الترتيبات وقبل موعد الوصول المتوقع 
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 لــالناق
  المشورة إلى المرسل بشأن مستندات الشحن الًزمة والتوجيهات الستكمالها تقدي 
  المشورة إلى المرسل بشأن التعبئة الصحيحة تقدي 
 مساعدة المرسل على ترتيب أقصر  ط مباشر لإلرسال ث  تأكيد هذا ال ط 
 المحافظة على مستندات الشحن والنقل وحفظ سجًتها. 
 

 ل إليهـــالمرس
 الحصول على التصريح الًز  )التصاريح الًزمة( من السلطات الوطنية الستيراد المواد 
  ــــز ــــة( مــــن تصــــريح )تصــــاريح( أو   تزويــــد المرســــل بمــــا يل  بمســــتند آ ــــرأو لًســــتيراد إذن  طــــي )أذون  طي

 )مستندات أ رى( تطلب  السلطات الوطنية
  وصولها في أنسب وقت وعلى نحو أشد فعاليةات اذ الترتيبات لتسل  المواد لدى 
 .ارورة إ طار المرسل بتسل  المواد 
 
 ال ينبغي إرسال الشحنات ما ل  يت  اآلتي و 
  تت ذ ترتيبات مسبقة بين المرسل والناقل والمرسل إلي 
  لسلطات الوطنية أن  يجوز تصدير المواد بموجب القانونمع ايؤكد الشاحن 
   لسلطات الوطنية أن  يجوز استيراد المواد بموجب القانونمع ايؤكد المرسل إلي 
   إلى مقصده.الطرد ل إيصاث أي تأ ير في يحد لن  أنيؤكد المرسل إلي 
 

 الخاصة بالبريد الجويمتطلبات ال
 

 لن ُيقبل شحن المواد المعدية من الفئة أل  عبر  دمات البريد. 
 

 الجوي المسجل ويوصي االتحاد البريدي العالمي باإلجراء التالي. بالبريدويجوز شحن المواد المعدية من الفئة باء 
 

وتظهـر علـى بطاقـة ويست د  نظا  التعبئة الثًثي األساسي وفقًا للمتطلبات نفسـها ال اصـة بوسـائط النقـل األ ـرى. 
بطاقــة التعريــ  ال اــراء ال اصــة بالتصــريح الجمركــي يجــب واــع "( و Letter" أو "Lettreالعنــوان كلمــة "رســالة" )"

بطاقـة التعريـ   اسـطةبو  "مادة بيولوجية، الفئة باء"د وتحدَّ ل دمات البريد في حال اإلرسال عبر البريد الدولي. 
 (.10)انظر الشكل حرو  سوداء بالمكتوب " 3373"رق  األم  المتحدة  يتامنمربع منحر   البيااء في شكل

 
الــوطني  ل العمــوميبالمشــغّ االتصــال المســبق دوليــة ســارية المفعــول. وينبغــي بالتــالي  ا  قيــود محليــة/وقــد تكــون هنــ

 للتأكد من مدى قبول المادة المعبأة من جانب مكتب  دمات البريد المعني.
 

 إجراء تنظيف االنسكابات
 

أو  للمــادة المعديــةالمتعــرض  واــعإن إجــراء التصــدي المناســب فــي حــال التعــرض ألي مــادة معديــة هــو غســل الم
غيــر وحتــى فــي حــال احتكــا  المــادة المعديــة بالجلــد تطهيــره فــي أســر  وقــت ممكــن بصــر  النظــر عــن العامــل. 

مطهـــر مـــن  طـــر المتعـــرض للمـــادة المعديـــة بالمـــاء والصـــابون أو بمحلـــول  واـــعيمكـــن أن يحـــد غســـل المالســـلي ، 
 طــردلكلمــا يحــدث تعــرض مشــتب  فيــ  لمــواد معديــة نتيجــة وينبغــي الحصــول علــى استشــارة طبيــة لعــدوى. با اإلصــابة
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أن يحصـــل اإلجـــراء التـــالي لتنظيـــ  انســـكابات جميـــع المـــواد المعديـــة بمـــا فيهـــا الـــد . ويجـــب  تبـــا ويمكـــن ا. تـــال 
 هذه ال طوات  تنفيذتصل بهذا اإلجراء قبل على تدريب مالش ص المعني 

 إلى ذل . إذا أشير ينومًب  وقائية، بما في ذل  ما يقي الوج  والعينارتداء قفازات  -1
 .الحتواء االنسكاببفوط من القماش أو الورق  االنسكابمواع تغطية  -2
مـن المناسـب عمومـًا )مباشـرة سكب مطهر مًئ  على فوط القماش أو الورق وعلى المساحة المحيطة بها  -3

ــــي حــــالو مركــــب أمإال أنــــ  ينبغــــي اســــت دا   ٪5اســــت دا  مــــاء الكلــــور بنســــبة  ــــاعي مطهــــر ف  نيــــومي رب
  (.ةاالنسكابات على متن طائر 

 لمواع االنسكاب باتجاه المركز.ال ارجي  الطر في شكل دوائر متحدة المركز بدءًا من سكب المطهر  -4
واســت دا  جــارو  أو قطعــة مــن الكرتــون القاســي فــي حــال وجــود زجــاج  دقيقــة 30حــوالي إزالــة المــواد بعــد  -5

يداعها في حاوية مقاومة مكسور أو مواد حادة أ رى لجمع   للت لص منها.لًنثقاب المواد وا 
 عند اللزو (. 5إلى  2تنظي  مواع االنسكاب وتطهيره )وتكرار ال طوات من  -6
مانعـــة للتســـرب ومقاومـــة  للـــت لص مـــن النفايـــات تكـــونثـــة بواـــعها فـــي حاويـــة الـــت لص مـــن المـــواد الملوَّ  -7

 لًنثقاب.
تطهيــر الموقــع )انظــر إتمــا  تبليــي الســلطة الم تصــة عــن الحــادث بعــد نجــاح عمليــة التطهيــر وا  طارهــا ب -8

 الجزء المتعلق بالتبليي عن الحوادث أدناه(.
 

ليـل السـًمة البيولوجيـة فـي د"ويمكن الحصول على معلومات مفصـلة عـن المطهـرات واسـت دامها الموصـى بـ  فـي 
 .2004(، الطبعة الثالثة، جني ، منظمة الصحة العالمية، Laboratory biosafety manual) "الم تبرات

 

 التبليغ عن الحوادث
 

رسـائل الحـوادث إال فـي حـال أي عـدوى ناتجـة عـن حـاالت التعـرض المتصـلة بالنقـل اإلصـابة بـق التبليي عن ل  يوثّ 
انتقــال حــاالت لــي عــن وبُ فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.  2001التــي حصــلت فــي عــا  الملوثــة بــالجمرة ال بيثــة 
غيــر أن هــذه الحــاالت عزيــت إلــى ت ــالط األشــ اص ، مرتبطــة بالســفر الجــويالالســل انتقــال و أمــراض تنفســية حــادة 

 المباشر ول  تنج  عن مشاكل التعبئة أو حوادث الشحن.
 

 P650نــات إحصــائية جمعتهــا مجموعــة مــن الم تبــرات المركزيــة فعاليــة التعبئــة الممتثلــة لتوجيــ  التعبئــة وأثبتــت بيا
حاويـة  يـينمً 4.92 وفيما ي ـصوفقدانها. في امان نقل المواد المعدية دون تسرب المواد  P620وتوجي  التعبئة 

 تســجل ،لهــذه الم تبــرات المركزيــة فــي العــال إلــى أي مــن المكاتــب اإلقليميــة التابعــة  2003حنت فــي عــا  أوليــة ُشــ
تـ  احتـواء جميـع حـاالت عـًوة علـى ذلـ ، و مـن العـدد اإلجمـالي.  ٪0.002 ما يمثل أيفقط حاالت انكسار  106

 الماصة ول  يبلي عن أي حالة تل  للحاويات الثانية أو العبوات ال ارجية. ةالتسرب التي حصلت بواسطة الماد
 

تبليـــي ســـلطات النقـــل الم تصـــة المعنيـــة إاـــافة إلـــى الســـلطات الصـــحية الدوليـــة الم تلفـــة النمطيـــة وتفـــرض اللـــوائح 
 على المواد المعدية من الفئة أل . والسيماوينطبق ذل  على فئتي المواد المعدية الًزمة عن الحوادث. 
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  1الملحق 
 معلومات إضافية عن نظام األمم المتحدة 

 لنقل البضائع الخطرة
 

يتيح الموقع اإللكتروني لمم  المتحدة الم صص للباائع ال طرة تفاصيل شاملة عن توصيات األم  المتحدة 
  النمطيةالوكاالت مواقع بشأن نقل الباائع ال طرة. ويتيح أياًا الروابط إلى 

 
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm 

 
يمكن تحميل  في نسق  ذيلموقع اإللكتروني الوارد أدناه فيتامن النص الكامل لتوصيات األم  المتحدة الاأما 
PDF . ّالجزء و  2ل الجزء وينبغي للقاره الذي يرغب في االطً  على النص المتعلق بنقل المواد المعدية أن يحم
يتناول متطلبات تصمي  عبوات المواد المعدية وا تبار أدائها( كنص قابل للتحميل ) 3-6والفصل  5والجزء  4

 من التوصيات 
 

 http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev18/18files_e.html  

 
  المتعلق بالنقل الدولي  2015لعا  ًتفاق األوروبي النص الكامل لالموقع اإللكتروني الوارد أدناه يتامن و

  للباائع ال طرة بالطرق البرية
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015/15contentse.html 

 
 2015يناير  كانون الثاني/ 1نافذة اعتبارًا من والويمكن االطً  على التعديًت المد لة على االتفاق األوروبي 

 على الموقع نفس  على العنوان التالي 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2013_amend.html 

 
. وينبغي للقاره الذي يرغب في دراسة النص المتصل بنقل PDFويمكن تحميل جميع هذه النصوص في نسق 

 4والجزء  (62-2-2)القس   2( والجزء 10-1و 4-1و 3-1)الفصول  1لجزء ل االمواد المعدية أن يحمّ 
)أو  P650وتوجي  التعبئة  P620الذي يتامن توجي  التعبئة  1-4-1-4، بما في ذل  القس  1-4)الفصل 

 6والجزء  5( والجزء 8-1-4والقس  المتعلقة بالنفايات الطبية(  LP620و IBC620و P621توجيهات التعبئة 
 فيما ي ص عملية النقل. 8والجزء  7ويجب أياًا االمتثال لبعض األحكا  الواردة في الجزء (. 3-6)الفصل 

 
من المواقع نقل الباائع ال طرة على عدد لاالطً  على األطرا  المتعاقدة في م تل  االتفاقيات ويمكن 

 اإللكترونية  
 

 :الموقع اإليكاو  النقل الجوي -http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical
instructions.aspx ( ًو 2014نوفمبر  تشرين الثاني/ 24في  ت  االط ) الموقع

http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/StateVariationPage.aspx 
 

 :الموقع لنقل الدولي بالسك  الحديدة المنظمة الحكومية الدولية ل النقل بالسكك الحديدية http://www.otif.org/. 
 بلدان أوروبا وشمال أفريقياأساسًا وتستهد  اللوائح المتعلقة بالنقل الدولي للباائع ال طرة بالسك  الحديدة 

نظمة موهنا  عدد من البلدان )في أوروبا الشرقية وآسيا أساسًا( التي تطبق هذه اللوائح عبر . والشرق األوسط
المنظمة الحكومية الدولية األعااء في التعاون بين هيئات السك  الحديدة ويمكن الحصول على التفاصيل عن 

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev18/18files_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015/15contentse.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015/15contentse.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2013_amend.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2013_amend.html
http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx
http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx
http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx
http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/StateVariationPage.aspx
http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/StateVariationPage.aspx
http://www.otif.org/
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otif/addresses-http://www.otif.org/en/about-على العنوان اإللكتروني التالي   لنقل الدولي بالسك  الحديدةل
states.html-links/member-useful-and.  بالنقل الدولي للباائع ال طرة ويمكن االطً  على اللوائح المتعلقة

 html-http://www.otif.org/en/publications/rid.2015على الرابط اإللكتروني التالي   بالسك  الحديدة
 

 الموقع  االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للباائع ال طرة بالطرق البرية النقل البري:
info_e.htm-http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country )يتامن قائمة بالسلطات الم تصة( 

 
 .http://www.imo.org الموقع المنظمة البحرية الدولية  النقل البحري:

 
 /http://www.upu.int الموقع االتحاد البريدي العالمي   النقل عبر البريد:

 
 
 
 

  

http://www.otif.org/en/about-otif/addresses-and-useful-links/member-states.html
http://www.otif.org/en/about-otif/addresses-and-useful-links/member-states.html
http://www.otif.org/en/about-otif/addresses-and-useful-links/member-states.html
http://www.otif.org/en/publications/rid-2015.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.htm
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.htm
http://www.imo.org/
http://www.upu.int/
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 2الملحق 
 

 أمثلة على المواد المعدية المدرجة في الفئة ألف
 

  يتامن الجدول الوارد أدناه قائمة إرشادية مأ وذة عن الطبعة الثامنة عشرة لًئحة األم  المتحدة التنظيمية
إلى الجراثي  أو المفطورات أو الجدول هذا في النموذجية. وتشير الكائنات الدقيقة المكتوبة بال ط المائل 

 .الفطريات وأ الريكتسيات

 المدرجة في الفئة ألف  لمواد المعديةعلى اية رشادأمثلة إ
 ذلك خالف يذكرفي أي شكل ما لم 

 رقم األمم المتحدة 
 الرسمي واسم الشحن

 الكائن الدقيق

 2814رقم األمم المتحدة 
 تصيب اإلنسانمعدية  مادة

 فقط( زرعة)مة يالجمر  ةيو عصال
 فقط( زرعة)ممجهاة ال ةبروسيلال
 فقط( زرعة)ممالطية ال ةبروسيلال
 فقط( زرعة)م ال نزيرية ةبروسيلال

 فقط( زرعةالرعا  )م -الزائفة الرعامية  -ريا مالي يبركولد
 فقط( زرعة)م الزائفة الراعومية –دومالي سو ريا بيركولدب

 فقط( زرعةالطيور )م سًالت -المتدثرة الببغائية
 فقط( زرعة)م المطثية الوشيقية
 فقط( زرعة)م الكروانية اللدودة

 فقط( زرعة)م البورنيتية ةالكوكسيل
  فيرو  حمى القر  والكونغو النزفية

 فقط( زرعة)م الان فيرو  حمى 
 فقط( زرعة)م ال يلي الشرقيفيرو  التهاب الدماغ 

 1فقط( زرعة)مالمولدة للذيفان  القولونية اإلشريكية
 يبوالفيرو  اإل

 فيرو  فلكسال
 فقط( زرعة)م يةتوالر ال ةفرنسيسيلال

 فيرو  غواناريتو
 هنتانفيرو  

 الكلويةلمتًزمة للحمى النزفية المصحوبة بافيروسات هنتا المسببة 
 فيرو  هندرا

 فقط( زرعة)م Bفيرو  التهاب الكبد 
 فقط( زرعة)م Bالهرب  فيرو  
 فقط( زرعةالبشري )م يالمناع العوزفيرو  
 فقط( زرعةض )مامر شديدة اإلنفلونزا الطيور الأفيرو  

 فقط( زرعة)م ياليابان الدماغفيرو  التهاب 
 فيرو  جونين

                                                           

عندما تعد المزرعة ألغراض تشخيصية أو سريرية أن يصنف هذا الكائن الدقيق كمادة معدية في حال النقل البري  يجوز على الرغم من ذلك   1

 من الفئة باء.
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 المدرجة في الفئة ألف  لمواد المعديةعلى اية رشادأمثلة إ
 ذلك خالف يذكرفي أي شكل ما لم 

 كياسانور داء غابة فيرو   
 فيرو  حمى السا

 شوبوتفيرو  ما
 فيرو  ماربورغ

 فيرو  جدري القرود
 1)مزرعة فقط( المتفطرة السلية 

 فيرو  نيبا
 فيرو  حمى أومس  النزفية

 فيرو  شلل األطفال )مزرعة فقط(
 فيرو  داء الكلب )مزرعة فقط(

 )مزرعة فقط( البروفاتسيكيةالريكتسية 
 )مزرعة فقط( الريكتسية الريكتسية

 فيرو  حمى وادي الريفت )مزرعة فقط(
 فيرو  التهاب الدماغ الربيعي الصيفي الروسي )مزرعة فقط(

 فيرو  سابيا
 1()مزرعة فقط 1الشيغيلة الزحارية من النمط 

 فيرو  التهاب الدماغ المنقول بالقراد )مزرعة فقط(
 الجدريفيرو  

 فيرو  التهاب الدماغ ال يلي الفنزويلي )مزرعة فقط(
 فيرو  حمى غرب النيل )مزرعة فقط(
 فيرو  الحمى الصفراء )مزرعة فقط(

 )مزرعة فقط( اليرسنية الطاعونية
 2900رقم األمم المتحدة 

 الحيوان فقط تصيبمعدية  مادة
 )مزرعة فقط( فيرو  حمى ال نازير األفريقية

فيرو  داء نيوكاسل المفو  )مزرعة  – 1الم اطانية الطيرية من النمط الفيروسة 
 فقط(

 التقليدية )مزرعة فقط( فيرو  حمى ال نازير
 )مزرعة فقط(فيرو  حمى الف  والقد  

 )مزرعة فقط( الكتليالجلد  داءفيرو  
 )مزرعة فقط(البقري المعدي التهاب الجنبة والرئة  – المفطورة الفطرانية

 )مزرعة فقط(فيرو  طاعون المجترات الصغيرة 
 )مزرعة فقط(فيرو  طاعون المواشي 

 )مزرعة فقط(فيرو  جدري الغن  
 فيرو  جدري الماعز )مزرعة فقط(

 )مزرعة فقط( ال نازير الحويصلي داءفيرو  
 )مزرعة فقط(   الحويصليففيرو  التهاب ال
 

  

                                                           

يصنف هذا الكائن الدقيق كمادة معدية  عندما تعد المزرعة ألغراض تشخيصية أو سريرية أنفي حال النقل البري  يجوز على الرغم من ذلك   1

 من الفئة باء.
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 3الملحق 
 

 P620توجيه التعبئة 
 

إال فـــي  2900أو  2814درج فـــي الفئـــة ألـــ  ويعـــيَّن لهـــا رقـــ  األمـــ  المتحـــدة المـــواد المعديـــة التـــي تُـــ ال يجـــوز نقـــل
ويـرد بيـان اه. أدنـ منقـولال P620وتمتثـل لتوجيـ  التعبئـة  2-6في بمواصفات األم  المتحدة ال اصـة بالرتبـة عبوات ت

 النموذجية.األحكا  الم تلفة المذكورة في الئحة األم  المتحدة التنظيمية 
 

 تُبرز اال تًفات المنطبقة على النقل الجوي باللون الرمادي.مًحظة  
  

P620 توجيه التعبئة P620 
 .2900و 2814ينطبق هذا التوجي  على رقمي األم  المتحدة 

 ير ص بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكا  ال اصة المتعلقة بالتعبئة الواردة أدناه 
 ذل   بناء على ةعتمدلموا 3-6متطلبات الفصل ل ةستوفيعناصر العبوات الموفيما يلي 

  اآلتي من عبوة دا لية تتأل  ( أ)
 مانع للتسرب؛ (أو أكثرأولي )وعاء (   1)
 عبوة ثانية مانعة للتسرب؛   (2)
المتصاص كامل المحتويات بين كافية بكمية تواع مادة ماصة باستثناء حالة المواد المعدية الصلبة، (  3)

في عبوة ثانية واحدة،  هشةالوعاء األولي )األوعية األولية( والعبوة الثانية؛ وفي حال واع عدة أوعية أولية 
   كل منها على حدة أو فصلها على نحو يمنع تًمسها؛يلتغ نبغيي
 عبوة  ارجية صلبة. ( ب)

 ؛(1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2 ،1N1 ،1N2 ،1H1 ،1H2 ،1D ،1Gأسطوانات )
 ؛(4A ،4B ،4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2صناديق )
 .(3A1 ،3A2 ،3B1 ،3B2 ،3H1 ،3H2تنكات )

 بوصات(. 4) ميليمتر 100عن  أصغر مقا   ارجي للعبوةيقل  أن ال ينبغيو 
 

 متطلبات إضافية:
مواد معدية مع عبوات دا لية تحتـوي علـى أنـوا  مـن الباـائع غيـر جمع عبوات دا لية تحتوي على ال تُ  -1

؛ 2-1-5و 1-2-1 الفقــرتينوفقـًا ألحكــا   ةشــامل فــي عبـوةملــة تكمالطـرود ال واــعويجـوز متصـلة بهــا. 
 جا .الجليد العلى  ةالشامل هذه العبوةحتوي تويجوز أن 

المتطلبــات باســتثناء الشــحنات غيــر العاديــة مثــل األعاــاء الكاملــة التــي تتطلــب تعبئــة  اصــة، تنطبــق  -2
 اإلاافية التالية 

المــواد التــي تشــحن فــي درجــة الحــرارة المحيطــة أو فــي درجــة حــرارة أعلــى. تكــون األوعيــة األوليــة مــن  ( أ)
اإلغـًق دون أي تســرب، مثــل  تــوفر وسـيلة إيجابيــة لاـمان إحكــا البًسـتي . و الزجـاج أو المعــدن أو 

األغطيــة وفــي حالـة اســت دا  . ، أو  ــت  مغاـن معــدنياللحـا  بــالحرارة، أو ســدادة ذات جوانـب مطوقــة
البـارافين أو الصـق مشـرب بشريط  أوشريط الصق، وسيلة إيجابية مثل ها بإغًق إحكا  نبغياللولبية ي

 وسيلة إغًق مصنَّعة؛
حــول العبــوة  مبــرد آ ــرجــا  أو أي الجليــد الجليــد أو اليواــع . المــواد التــي تشــحن مبــردة أو مجمــدة ( ب)

تواـع التـي ملة تكم)العبوات( الثانية أو كبديل لذل  في عبوة شاملة تا  واحدًا أو أكثر من الطرود ال
أو الثانيـة  (العبـواتالعبـوة ) لاـمان بقـاء. وتواع دعامات دا ليـة 3-3-6عليها عًمات وفقًا للفقرة 

ذا اســت د  الجليــد، تكــون العبــوة ال ارجيــة واــعها بعــد ذوبــان الجليــد أو الجليـد الجــا . مفــي الطـرود  وا 
تســـمح العبـــوة ال ارجيـــة أو العبـــوة فإذا اســـت د  الجليـــد الجـــا ، أمـــا ة مانعـــة للتســـرب. شـــاملأو العبــوة ال
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يــة عنــد الوعــاء األولــي والعبــوة الثان ويحــافظ علــى ســًمةبتســرب غــاز ثــاني أكســيد الكربــون.  الشــاملة
 المست د ؛ المبرددرجة حرارة 

المواد التي تنقـل فـي النتـروجين السـائل. تسـت د  أوعيـة أوليـة مـن البًسـتي  قـادرة علـى تحمـل درجـات  )ج(
وتكون العبـوة الثانيـة قـادرة كـذل  علـى تحمـل درجـات حـرارة من فاـة جـدًا، ويلـز   .حرارة من فاة جداً 

الًزمـة لشـحن األحكـا  اسـتيفاء  وينبغـي أياـاً في معظـ  الحـاالت تهيئتهـا لكـل وعـاء أولـي علـى حـدة. 
عنـــد درجـــة حـــرارة النتـــروجين الوعـــاء األولـــي والعبـــوة الثانيـــة  ويحـــافظ علـــى ســـًمةالنتـــروجين الســـائل. 

 ئل؛السا
 لحومــةفــي أوعيــة أوليــة تكــون عبــارة عــن أمبــوالت زجاجيــة مبالتجميــد ة فــالمجفأياــًا نقــل المــواد  يجــوز )د(

 .محكمة معدنية بحلقاتمثبتة زجاجية بسدادات مطاطية  قواريرأو  اللهبب
 

 على تسربدون أي ًا العبوة الثانية قادر أو أيًا كانت درجة الحرارة المتو اة للشحنة، يكون الوعاء األولي  -3
كيلوباسكال ودرجات حرارة في مدى يتراوح  95تحمل اغط دا لي يحدث فارقًا في الاغط ال يقل عن 

درجة فهرنهايت تحت  40)بين  فوق الصفر درجة مئوية 55تحت الصفر و درجة مئوية 40بين 
 .درجة فهرنهايت فوق الصفر( 130الصفر و

هذه مع باائع  طرة أ رى في العبوة نفسها، إال إذا كانت  2-6المواد المعدية العائدة للشعبة ال تعبأ  -4
إبطال فعل الم اطر التي تها أو منع انحطاطها أو تثبيارورية الستدامة المواد المعدية أو الباائع 

 3درجة في الرتبة أو أقل من الباائع ال طرة الم لتراً ميلي 30 تساوي . ويجوز تعبئة كميةتنطوي عليها
مواد وسلع  طرة متنوعة، بما في ذل  المواد ) 9 الرتبة أو( المواد األكالة) 8الرتبة  أو( السوائل اللهوبة)

وال ت اع هذه الكميات القليلة من الباائع في كل وعاء أولي يحتوي على مواد معدية. ( ال طرة بيئياً 
في في هذه الًئحة التنظيمية  واردةمتطلبات إاافية ي أل 9أو  8أو  3المدرجة في الرتبة ال طرة 

 توجي  التعبئة هذا.لتعبئتها وفقًا  حال
-4يجوز للسلطة الم تصة أن تر ص باست دا  عبوات بديلة لنقل المواد الحيوانية وفقًا ألحكا  الفقرة  -5

1-3-7. 

 أحكام التعبئة الخاصة:
طــرود بحيــث تصــل إلــى مقصــدها فــي حالــة جيــدة وال ينبغــي لشــاحني المــواد المعديــة التأكــد مــن إعــداد ال -1

 .تعرض اإلنسان أو الحيوان لل طر أثناء النقل
وعنــدما تكــون المــواد المعديــة المــراد تواــع قائمــة ببنــود المحتويــات بــين العبــوة الثانيــة والعبــوة ال ارجيــة.  -2

نقلها مجهولة ولكن يشتب  في استيفائها للمعايير التي تستوجب إدراجها في الفئـة ألـ ، تبـيَّن العبـارة "مـادة 
مستند الشحن دا ـل العبـوة معدية مشتب  فيها عائدة للفئة أل " بين هًلين بعد اس  الشحن الرسمي على 

 ال ارجية.
أو إرســالها إلــى مكــان آ ــر، يجــب تطهيرهــا أو تعقيمهــا إلزالــة أي  الشــاحنرغــة إلــى قبــل إعــادة عبــوة فا -3

أن تُنــز  أو ُتطمــ  أي بطاقــة تعريــ  أو عًمــة تشــير إلــى أنهــا كانــت تحتــوي علــى مــادة  طــر ويجــب 
 .معدية
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 4الملحق 
 P650توجيه التعبئة  

 
ن لهــا رقــ  لنقــل المـواد المعديــة مــن الفئـة بــاء التــي يعـيَّ المســت د   P650أدنــاه نــص توجيـ  التعبئــة لممــ  المتحـدة  يـرد

المد لـة ويشـير الـنص المظلـل الـوارد علـى اليسـار إلـى التعـديًت بجميع وسائط النقل البري.  3373األم  المتحدة 
حـة ويـرد بيـان األحكـا  الم تلفـة المـذكورة فـي الئعلـى النقـل الجـوي.  ةطبقـالمناإليكاو على هـذا التوجيـ  و  من جانب

 األم  المتحدة التنظيمية النموذجية.
 

 المنطبقة على النقل الجوي باللون الرمادي. اال تًفاتمًحظة  تُبرز 
 

P650 توجيه التعبئة  P650 
األم  المتحدة ينطبق هذا التوجي  على رق  

3373. 
 .لشحن فقطللركاب والشحن وطائرة لعلى متن طائرة 

ومتينة بما في  الكفاية لتحمل الصدمات والحموالت أثناء ظرو  النقل نوعية جيدة التكون العبوات  (1)
وحدات وم ازن الباائع، هذه الوبين الباائع العادية، بما في ذل  نقل الباائع فيما بين وحدات نقل 

ة تمهيدًا لمناولتها اليدوية شاملال اتأو من العبو  النقالةمنصات التحري  للباائع من أي باإلاافة إلى 
غًقها بطريقة تمنع   يتصمينبغي و . ةًحقالاآللية أو  في ظرو  فقدان محتوياتها احتمال العبوات وا 

 تغيرات درجة الحرارة أو الرطوبة أو الاغط.لنتيجة لًهتزاز أو النقل العادية 
  عناصر على األقلتتأل  العبوة من ثًثة  (2)

 أولي؛ وعاء  ( أ)
 ثانية؛عبوة   ( ب)

 عبوة  ارجية.)ج( 
العبوة الثانية أو العبوة ال ارجية وتكون 
 صلبة.

 يجب أن تكون العبوة ال ارجية صلبة.

عبوات الثانية بطريقة تحول دون كسرها أو ثقبها أو تسرب محتوياتها إلى الفي األوعية األولية  بأتع (3)
العبوات مواعها دا ل العبوات الثانية في  ينبغي امان بقاءو العبوة الثانية في ظرو  النقل العادية. 

أن يلحق ذل  أي ارر في حال تسرب المحتويات  ال ينبغيمادة توسيد مناسبة. و است دا  ال ارجية ب
 مادة التوسيد أو العبوة ال ارجية. بسًمة

على السطح ال ارجي للعبوة ال ارجية فوق  لفية ذات لون تواع العًمة المبينة أدناه غراض النقل، أل (4)
منحر  مربع ) ˚45بزاوية  مرسو شكل مربع . وتكون العًمة في بواوح ومقروءة مرئيةمغاير وتكون 

ال يقل سم   ط المربع عن ؛ و مترًا على األقلميلي 50يبلي طول كل الع من الو  المربع و الشكل( 
"مادة أي الرسمي الشحن ويواع اس  مترات. ميلي 6ارتفا  الحرو  واألرقا  عن كما ال يقل مترين ميلي

باست دا  حرو  ال يقل ارتفاعها  على العبوة ال ارجية بجوار العًمة المربعة الفئة باء"، بيولوجية
 .متراتميلي 6عن 
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 حد أدنى.م  كx 100 100 المقا  على األقلألحد سطوح العبوة ال ارجية كون يجب أن ي (5)
على  3-5-3-6 الفقرة بنجاح ا تبار السقوط الوارد فيقادرة على أن تجتاز ملة تتكون العبوة المك (6)

متر. وال يكون هنا  تسرب من  1.2ارتفا   منمن هذه الًئحة  2-5-3-6 الفقرة النحو المبين في
 اً محمي (األوعيةالوعاء )ظل ويبعد التتابع المناسب ال تبارات السقوط  (األوعية األوليةاألولي )الوعاء 

 ية.ة الثانبمادة ماصة، عند االقتااء، في العبو 
 
 السوائلفي حالة  (7)

 (األوعية األوليـةالوعاء األولي )كون ي ( أ)
 للتسرب؛ اً مانع

 
 حتوي على أكثر من لتر واحد؛ويجب أال ي

 لتسرب؛لمانعة الثانية  عبوةتكون ال  ( ب)
ينبغـي تغليـ  كـل منهـا علـى حـدة أو فصـلها حـدة، اأولية هشة في عبـوة ثانيـة و  أوعيةإذا واعت عدة  )ج(

 على نحو يمنع تًمسها؛
المــادة الماصــة كميــة األوليــة( والعبــوة الثانيــة. وتكــون  )األوعيــةاألولــي بــين الوعــاء  ماصــةتواــع مــادة  )د(

أي انسـكاب للمـادة  لحـقبحيـث ال يالوعـاء األولـي )األوعيـة األوليـة( كافية المتصاص كامل محتويات 
 مادة التوسيد أو العبوة ال ارجية؛الارر بسًمة السائلة 

العبـــوة الثانيـــة أو يكـــون الوعـــاء األولـــي  )هـ(
تحمـــــــل  علـــــــى دون أي تســـــــربًا قـــــــادر 

كيلوباســكال  95 يســاوياــغط دا لــي 
 بار(. 0.95)

 

تحـت  درجةة مئويةة 40ودرجات حرارة في مدى يتـراوح بـين 
ـــين  فـــوق الصـــفر درجةةةة مئويةةةة 55الصـــفر و درجـــة  40)ب

درجــــــة فهرنهايــــــت فــــــوق  130فهرنهايــــــت تحــــــت الصــــــفر و
 .الصفر(

 
 4يجــــب أال تحتــــوي العبــــوة ال ارجيــــة علــــى أكثــــر مــــن )و( 

ـــد الجـــا  أو  ـــد أو الجلي ـــة الجلي ـــرات. وال تشـــمل هـــذه الكمي لت
العينـات على حرارة ظ احفلالنتروجين السائل عند است دام  ل

 .ةباردال
 في حالة المواد الصلبة (8)

 (األوعيـــة األوليـــةالوعـــاء األولـــي )كـــون ي ( أ)
 للتن يل؛ اً مانع

 
 

 حدود كتلة العبوة ال ارجية؛ ويجب أال يتجاوز
 تكون العبوة الثانية مانعة للتن يل؛ ( ب)

إذا واعت عدة أوعية أولية هشة فـي عبـوة ثانيـة واحـدة، ينبغـي تغليـ  كـل منهـا علـى حـدة أو فصـلها  )ج(
 على نحو يمنع تًمسها؛

ــــى أكثــــر مــــن    4)د( يجــــب أال تحتــــوي العبــــوة ال ارجيــــة عل
المحتوية على أجزاء الجسـ  أو كيلوغرامات باستثناء الطرود 

تشـمل هـذه الكميـة الجليـد  األعااء أو األجسا  بالكامل. وال
أو الجليـــــد الجــــــا  أو النتــــــروجين الســــــائل عنــــــد اســــــت دام  

 للحفاظ على حرارة العينات الباردة.
تســت د  فـي حــال الشــ  فــي احتمــال وجـود أو عــد  وجــود ســائل متبــق فـي الوعــاء األولــي أثنــاء النقــل،   )هـ(

 عبوة مناسبة للسوائل تحتوي على مواد ماصة.
 في حالة العينات المبردة أو المجمدة  الجليد والجليد الجا  والنتروجين السائل (9)

عنــد اســت دا  الجليــد الجــا  أو النتــروجين الســائل كمــادة تبريــد، تنطبــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة  ( أ)
ذا اســت د  الجليــد، فهــو يواــع  ــارج5-5-3 العبــوة الثانيــة أو دا ــل العبــوة ال ارجيــة أو العبــوة  . وا 

ذا اســت د   الشــاملة. وتواــع دعامــات دا ليــة لاــمان بقــاء العبــوة الثانيــة فــي مواــعها األصــلي. وا 
 الجليد، تكون العبوة ال ارجية أو العبوة الشاملة مانعة للتسرب.
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وكـذل  درجـات  ة المبـرد المسـت د يحافظ على سًمة الوعاء األولي والعبـوة الثانيـة عنـد درجـة حـرار   ( ب)
 التبريد.مواد  تبدد في حال قد تنت ودرجات الاغط التي  الحرارة

عندما تواع الطرود في عبوة شاملة، تكون عًمات الطرود التي يقتايها توجي  التعبئة هذا مرئية  (10)
 بواوح أو يعاد واعها  ارج العبوة الشاملة.

وتعبأ وتواع عليها العًمات وفقًا  3373لها رق  األم  المتحدة ال ت اع المواد المعدية التي يعيَّن  (11)
 لتوجي  التعبئة هذا ألي متطلبات أ رى في هذه الًئحة التنظيمية.

 
ال ت اــع المــواد المعديــة التــي يعــيَّن لهــا رقــ  األمــ  المتحــدة  

وتعبــأ وتواــع عليهــا العًمــات وفقــًا لتوجيــ  التعبئــة  3373
واردة فـــي هـــذا التوجيــــ  مـــا عــــدا هـــذا ألي متطلبـــات أ ــــرى 

 اآلتي 
يجب تحديـد اسـ  الشـاحن والمرسـل إليـ  وعنوانيهمـا  ( أ)

 على كل طرد؛
يجب تحديد اس  ش ص مسؤول ورق  هاتفـ  علـى   ( ب)

مســتند مكتــوب )مثــل ســند الشــحن الجــوي( أو علــى 
 الطرد؛

 2-3-6؛2  )ج( يجـــب أن يراعـــي التصـــني  األحكـــا 
 من التعليمات التقنية لإليكاو؛

)د( يجــب اســتيفاء متطلبــات التبليــي عــن الحــوادث التــي 
مــــن التعليمــــات التقنيــــة  4-4؛7تــــنص عليهــــا األحكــــا  

 لإليكاو )تشير هذه المتطلبات إلى الجهات المشغلة(؛
أو  )هــــــ( تســـــتوفى متطلبـــــات التفتـــــيش ال ـــــاص بـــــالتل 

-3؛7و 3-1-3؛7 التسرب التي تنص عليهـا األحكـا 
يكـــــــاو )تشـــــــير هـــــــذه مـــــــن التعليمـــــــات التقنيـــــــة لإل 1-4

 المتطلبات إلى الجهات المشغلة(؛
)و( يحظـــر علـــى الركـــاب وأعاـــاء طـــاق  الطـــائرة نقـــل 
مواد معدية كأمتعة مصـحوبة باليـد أو مسـجلة أو دا ـل 

 هذه األمتعة أو بحملها ش صيًا.
مات يمد صانعو العبوات والموزعون الًحقون المرسل أو الش ص الذي يعد الطرد )مثل المريض( بتعلي (12)

غًقها كي يتسنى إعداد الطرد للنقل بشكل صحيح.  وااحة بشأن ملء هذه الطرود وا 
مع باائع  طرة أ رى في العبوة نفسها، إال إذا كانت هذه  2-6ال تعبأ المواد المعدية العائدة للشعبة  (13)

طر التي الباائع ارورية الستدامة المواد المعدية أو تثبيتها أو منع انحطاطها أو إبطال فعل الم ا
 3ميليلترًا أو أقل من الباائع ال طرة المدرجة في الرتبة  30تنطوي عليها. ويجوز تعبئة كمية تساوي 

)مواد وسلع  طرة متنوعة، بما في ذل  المواد  9)المواد األكالة( أو الرتبة  8)السوائل اللهوبة( أو الرتبة 
وفي حال تعبئة هذه الكميات القليلة من ال طرة بيئيًا( في كل وعاء أولي يحتوي على مواد معدية. 

الباائع ال طرة مع المواد المعدية وفقًا لتوجي  التعبئة هذا، فً حاجة إلى استيفاء أي متطلبات أ رى 
 واردة في هذه التوجيهات. 

 متطلبات إضافية:
-3-1-4    يجوز للسلطة الم تصة أن تر ص باست دا  عبوات بديلة لنقل المواد الحيوانية وفقًا ألحكا  الفقرة 

7. 
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5الملحق   
 

 المتصلة بنقل المواد المعديةقائمة البضائع الخطرة 
 
 طائرة الشحن فقط طائرة الركاب والشحن 

   كمية محدودة

رق   اس  الشحن الرسمي
األم  
 المتحدة

الرتبة 
أو 
 الشعبة

الم اطر 
 اإلاافية

بطاقات 
تعري  
 ال طر

تعديًت 
 الدولة

األحكا  
 ال اصة

مجموعة 
التعبئة 
وفقًا 
لنظا  
األم  
 المتحدة

توجي  
 التعبئة

صافي 
الكمية 
القصوى 
 لكل عبوة

توجي  
 التعبئة

صافي 
الكمية 
القصوى 
 لكل عبوة

توجي  
 التعبئة

صافي 
الكمية 
القصوى 
 لكل عبوة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
سائل  ااع لًئحة 

 أ   غطيران، 
مواد   9 3334

 طرة 
 متنوعة

 A27  Y964  الكتلة
اإلجمالية 

30 
 يلوغراماً ك

 لتراً  450 964 لتراً  450 964

مادة بيولوجية، الفئة 
 باء

غير   6-2 3373
 موجودة

GB 5      650انظر  650انظر 

نفايات طبية 
 (بيولوجية)

مادة   6-2 3291
 معدية

 A117 II   622  كمية غير
 محدودة

كمية غير  622
 محدودة

ثاني أكسيد الكربون 
 الصلب

 الجليد الجا 

مواد   9 1845
 طرة 
 متنوعة

 A48 

A151 
   954 200 

 كيلوغرا 
954 200 

 كيلوغرا 

مادة   2-6 3291   أ غ ،نفايات سريرية
 معدية

 A117 II   622  كمية غير
 محدودة

كمية غير  622
 محدودة

 إيثانول
 محلول إيثانول
 كحول إيثيلي

 إيثيلي كحول محلول

سائل   3 1170
 لهوب

 A3 

A58 
II Y341 لتراً  60 364 لترات 5 353 لتر واحد 

A180 III Y344 10 لتراً  220 366 لتراً  60 355 لترات 

محلول فورمالدهيد 
يقل في   ال

  ٪25الفورمالدهيد عن 

مادة   8 2209
 أكالة

US 4  III Y841 لتراً  60 856 لترات 5 852 لتر واحد 

محلول فورمالدهيد، 
 لهوب

سائل  8 3 1198
لهوب 
ومادة 
 أكالة

 A180 III Y342 لتراً  60 365 لترات 5 354 لتر واحد 

دقيقة معدلة  كائنات
 جينياً 

 كائنات معدلة جينياً 

مواد   9 3245
 طرة 
 متنوعة

  
A47 

غير كمية  959   
 محدودة

كمية غير  959
 محدودة

مادة معدية تصيب 
 الحيوان فقط

مادة   6-2 2900
 معدية

AU 3; 

CA 8; 

VU 2 

 

A81 

A140 

لترًا ميلي 50 620   
 50أو 

 غراماً 

لترات أو  4 620
4 

 كيلوغرامات
مادة معدية تصيب 

 اإلنسان
مادة   6-2 2814

 معدية
AU 3; 

CA 8; 

VU 2 

A81 

A140 
لترًا ميلي 50 620   

 50أو 
 غراماً 

لترات أو  4 620
4 

 كيلوغرامات
مادة   2-6 3291   أ غ ،يةطبنفايات 

 معدية
 A117 II   622  كمية غير

 محدودة
كمية غير  622

 محدودة
سائل  1-6 3 1230 ميثانول

 لهوب
 A104 

A113 
II Y341 لتراً  60 364 لتر واحد  352 لتر واحد 

غاز   2-2 1977 نتروجين، سائل مبرد
غير 
 لهوب

  
A152 

   202 50 
 كيلوغراماً 

202 500 
 كيلوغرا 

 ااعة نفايات طبية 
 أ غ   ،ةيمينظللوائح ت

مادة   6-2 3291
 معدية

 A117 II   622  كمية غير
 محدودة

كمية غير  622
 محدودة

 
  غ   أ= غير محددة على نحو آ ر
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 6الملحق 
 

 أحكام خاصة مطبقة على مواد معينة
 

  )األم  المتحدة( يرد ذكر األحكا  ال اصة التالية وفقًا لتصني  اإليكاو
 

A3 (223)  ها  صائصــــمــــادة يشــــملها هــــذا الوصــــ  إذا كانــــت بحكــــ  الباــــائع ال طــــرة ال ت اــــع لًئحــــة
الفيزيائيــة ال تســتوفي عنــد ا تبارهــا المعــايير التعريفيــة المواــوعة للرتبــة أو الشــعبة أو الكيميائيــة 
 أو أي رتبة أو شعبة أ رى. 3العمود  الواردة في

 
A27 (276) لهــا مــع ذلــ   صــائص  ــرى وتكــون مــن الرتــب األهــذا البنــد أي مــادة ال تغطيهــا أي رتبــة  يشــمل

االنســـكاب أو التســـرب  أن تســـبب فـــي حـــالم ـــدرة أو مؤذيـــة أو  صـــائص أ ـــرى، بحيـــث يمكـــن 
األداء الصــحيح للمهــا  المحــددة ألفــراد الطــاق  بمــا يعــوق شــديدًا  اً أو قلقــ اً الطــائرة إزعاجــ علــى مــتن

 له .
 

A47 (219) ـــة جينيـــًا ال واـــع عليهـــا تو  تـــي تعبـــأال ت اـــع الكائنـــات الدقيقـــة المعدلـــة جينيـــًا والكائنـــات المعدل
 .الباائع ال طرة في الئحةواردة أ رى  متطلباتألي  959عًمات وفقًا لتوجي  التعبئة 

 
علـــى أو المــواد المعديــة مة االمتعلقــة بنقــل المــواد الســالباــائع ال طــرة  الئحــة متطلبــاتتنطبــق و 

مة أو االكائنـــات المعدلـــة جينيـــًا إذا اســـتوفت تعريـــ  المـــواد الســـو الكائنـــات الدقيقـــة المعدلـــة جينيـــًا 
 .2-6أو  1-6ومعايير اإلدراج في الشعبة  6-2المواد المعدية الوارد في الفصل 

 
A48   التعبئة ارورية.ال تعتبر ا تبارات 
 

A58 (144)  محلـول مـائي ال يزيـد محتـوى الكحـول فيـ  علـى نسـبة حجميـة الباـائع ال طـرة  لًئحـةال ي اع
 .٪ 24قدرها 

 
A81  علــــى أجــــزاء الجســــ  أو األعاــــاء أو  14و 12ال تنطبــــق حــــدود الكميــــة المبينــــة فــــي العمــــودين

 األجسا  بالكامل.
 

A104  اإلاــافي الســا  علــى الــرغ  مــن أن الئحــة الباــائع ال طــرة يجــوز واــع بطاقــة تعريــ  ال طــر
 تقتاي ذل . ال

 
A113 (279) المــادة فــي هــذا التصــني  أو مجموعــة التعبئــة هــذه علــى أســا  ال بــرة البشــرية ولــي  علــى  تــدرج

 .الئحة الباائع ال طرةأسا  التطبيق الصار  لمعايير التصني  المبينة في 
 

A117  أو بشـر للعـن العـًج الطبـي تنشـأ هـي نفايـات  3291المنقولـة تحـت رقـ  األمـ  المتحـدة النفايات
من فاــًا نســبيًا. فيهــا يكــون احتمــال وجـود المــواد المعديــة و  بيولوجيــةلحيوانـات أو عــن األبحــاث الا

مـــواد معديـــة التـــي نفايـــات المحتويـــة علـــى لل 2900أو  2814ويجـــب تعيـــين رقـــ  األمـــ  المتحـــدة 
علـى  مـواد معديـةيمكن تحديدها. ويجوز اعتبار النفايات المطهـرة التـي كانـت تحتـوي سـابقًا علـى 

أو شـــعبة  مـــا لـــ  تســـتو  معـــايير إدراجهـــا فـــي رتبـــة لًئحـــة الباـــائع ال طـــرةأنهـــا غيـــر  ااـــعة 
 أ رى.

 
A140 (318)  ـــي  مـــن ـــل اســـ  الشـــحن الرســـمي باالســـ  التقنـــي. ول ألغـــراض إعـــداد المســـتندات، يجـــب أن يكّم

الاـــروري أن تظهـــر األســـماء التقنيـــة علـــى الطــــرد. وعنـــدما تكـــون المـــواد المعديـــة المـــراد نقلهــــا 
مجهولــة ولكــن يشــتب  فــي اســتيفائها للمعــايير التــي تســتوجب إدراجهــا فــي الفئــة ألــ  وتعيــين رقــ  
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لها، يجـب أن تبـيَّن العبـارة "مـادة معديـة مشـتب  فيهـا عائـدة للفئـة  2900أو  2814ة األم  المتحد
 أل " بين هًلين بعد اس  الشحن الرسمي على مستند النقل ولي  على العبوات ال ارجية.

 
A151  ُل فـي وحـدة للشـحن أو نـو  حّمـعندما يسـت د  الجليـد الجـا  كمبـرد لمـواد غيـر الباـائع ال طـرة ت

مـن  14و 12ال تنطبق حدود الكميـة لكـل طـرد المبينـة فـي العمـودين  لمنصات النقالة،آ ر من ا
وفـي هـذه الحالـة، يجـب أن تحـدَّد وحـدة فيمـا يتعلـق بالجليـد الجـا .  5الجدول الـوارد فـي الملحـق 

بتنفي  غاز ثـاني أكسـيد الكربـون الشحن أو النو  اآل ر من المنصات النقالة للمشغل وأن تسمح 
 فا  الاغط ال طر.لمنع ارت

 
A152  202المعزولـــة المتقيـــدة بمتطلبـــات توجيـــ  التعبئــــة العبـــوات ال ت اـــع لًئحـــة الباـــائع ال طـــرة 

شـــريطة أن مـــادة مســـامية واســـطة والمحتويـــة علـــى النتـــروجين الســـائل المبـــرد الممـــتص بالكامـــل ب
تصــــم  العبــــوة المعزولــــة تصــــميمًا يحــــول دون ارتفــــا  الاــــغط اــــمن الحاويــــة ودون انســــكاب 

غلــق أي عبــوة  ارجيــة أو وتُ النتــروجين الســائل المبــرد بصــر  النظــر عــن اتجــاه العبــوة المعزولــة 
العبــوة أو العبــوة الشــاملة. تلــ  عبــوة شــاملة مســت دمة علــى نحــو ال يســمح بارتفــا  الاــغط دا ــل 

يجــب د  هــذه العبــوات المعزولــة الحتــواء مــواد ال ت اــع لًئحــة الباــائع ال طــرة، ســت وعنــدما تُ 
عنـد من األحكا  ال اصة على سند الشحن الجـوي  A152البند هذا دون قيود" ورق  تحديد العبارة "

 صدور سند للشحن الجوي.
 

A180  الثـــــدييات والطيـــــور العينـــــات غيـــــر المعديـــــة مثـــــل عينـــــات الباـــــائع ال طـــــرة ال ت اـــــع لًئحـــــة
األ ـرى المحتويــة علـى كميــات والًفقاريــات واألســما  والحشـرات والحيوانـات البرمائيــة والزواحـ  

محلـــــول ) 1198)إيثـــــانول( أو  1170قليلـــــة مـــــن المـــــواد التـــــي يعـــــين لهـــــا رقـــــ  األمـــــ  المتحـــــدة 
إيزوبروبـانول( ) 1219( أو غيـر محـددة علـى نحـو آ ـر كحـول،) 1987أو ( لهـوب فورمالدهيد،

 شريطة استيفاء متطلبات التعبئة وواع العًمات التالية 
 

  هي في أي من الشكلين التاليين العينات ( أ)
بـالكحول أو بمحلـول كحـولي  مبلـلقمـاش قطنـي رقيـق أو  تغل  بفوطـة مـن الـورق و/ -1

ال تزيـــد كميـــة أي ســـائل ويجـــب ألحـــ  بـــالحرارة. يُ ثـــ  تواـــع فـــي كـــي  مـــن البًســـتي  
 لترًا؛ميلي 30ي  على كالسائب في 

ال تزيــــد كميــــة الكحــــول أو المحلــــول أو حاويــــات صــــلبة أ ــــرى تواــــع فــــي قــــوارير  -2
 لترًا؛ميلي 30الكحولي فيها على 

 
 لح  الحقًا بالحرارة؛يُ بعدئذ في كي  من البًستي  المعدة تواع العينات  ( ب)

 
مـزود بمـادة ماصــة كـي  آ ـر مـن البًســتي  دا ــل  الكـي ثـ  تواـع العينـات المعبــأة فـي  )ج(

 لح  بعد ذل  بالحرارة؛يُ 
 
 يواع الكي  المكتمل بعد ذل  في عبوة  ارجية متينة مزودة بمادة توسيد مناسبة؛ )د(
 
 تزيد الكمية اإلجمالية للسائل اللهوب لكل عبوة  ارجية على لتر واحد؛يجب أال  )هـ(
 A180تواع على الطرد المكتمل العًمة "عينات للبحث العلمي، دون قيـود. ينطبـق البنـد  )و(

 من األحكا  ال اصة".
 

من األحكـا  ال اصـة علـى سـند الشـحن الجـوي  A180ويجب تحديد العبارة "دون قيود" ورق  البند 
 عند صدور سند للشحن الجوي.
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 7الملحق 
 

  المعدية وعينات المرضىبيان مخطط المسار لتصنيف المواد 
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 ال أو 
 غير معروف

 هل تلبي تعريف مادة من 
 الفئة ألف؟

 نعم أو 
 غير معروف

 ال

 ال أو  نعم
 غير معروف

هل توصل حكم مهني مستنير يستند إلى التاريخ الطبي 
واألعراض، والظروف الفردية للمصدر،  المعروف،

بشرياً كان أم حيوانياً، والظروف الوبائية، إلى أن هناك 
 احتماالً ضئيالً فقط بوجود مسببات األمراض؟

UN 2814  مادة
ُمعدية تصيب اإلنسان، 

مادة  UN 2900أو 
 ُمعدية تصيب 
 الحيوان فقط

UN 2814  مادة
 بيولوجية، الفئة باء

ألحكام خاضعة 
 "العينات البشرية

الُمعفاة" أو "العينات 
 الحيوانية الُمعفاة"

غير خاضعة لمتطلبات 
نقل البضائع الخطرة 
إال إذا كانت تلبي 
 معايير شعبة أو 

 رتبة أخرى

 المادة المراد تصنيفها

 ُمعدية؟ هل من المعروف أنها تحتوي على مواد

 تم تحييد أي مسببات أمراض موجودة أو إبطال مفعولها بحيث ال تعود تشّكل خطراً صحياً؟ هل

 يمكن أن تكون محتوية على كائنات دقيقة غير ُممرضة لإلنسان أو الحيوان؟ هل

هي في شكل تم فيه تحييد أي مسببات أمراض موجودة أو إبطال مفعولها بحيث ال تعود تشّكل  هل
 خطراً صحياً؟

 عينية بيئية )بما فيها عينات األغذية والمياه( والتي ال يعتبر أنها تثير خطراً كبيراً للعدوى؟ هي هل

 هي بقعة دم جافة؟ هل

 هل هي عينة الختبارات فحص الدم في البراز؟

 هي من النفايات الطبية أو نفايات المستشفيات المطهَّرة؟ هل

 هي ألغراض نقل الدم أو زرع األعضاء؟ هل


