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مخاطر سوء التعبئة
يت يت كلوب هو مبتكر لعبة «احتواء املخاطر» التي تسمح لألفراد بتقييم مدى جودة مهارات التعبئة الحقيقية لديهم!
تتألف اللعبة من قطع مبختلف األشكال واألحجام مؤرش عليها بكتلة افرتاضية ورموز تعرب عن البضائع القابلة للكرس
والبضائع الخطرة .يف مخطط هذه اللعبة املبسط ،اذا كانت التعبئة قد متت بالشكل الصحيح فمن املرجح أن تنتقل
وحدات نقل البضائع عرب سلسلة التوريد دون وقوع أية حوادث! ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع االلكرتوين
www.ttclub.com/cargo-integrity

تقدر التكلفة التي يتكبدها مجال النقل والخدمات اللوجستية سنويا بقيمة تزيد عن  6مليار دوالر بسبب سوء مامرسات عملية تعبئة وحدات نقل البضائع
( ،)CTUوتشمل تلك املامرسات توزيع الحمولة وتثبيت البضاعة باالضافة اىل سري اجراءات العمل من التصنيف واعداد املستندات الالزمة اىل االعالن ونقل
البيانات بشكل فعال.
نتيجة لذلك ،ويف سعيها لرتويج مدونة مامرسات تعبئة وحدات نقل البضائع ( )CTU Codeالصادرة عن  ،IMO/ILO/UNECEتتعاون جمعية مالك الحاويات
منتدى الشاحنني العاملي و ICHCAويت يت كلوب ومجلس الشحن العاملي ملعالجة املشاكل التي تقوض سالمة وأمن سلسلة التوريد املتعددة الوسائط .وقد التزمت
تلك املؤسسات من خالل العمل مع وكاالت األمم املتحدة والحكومات ومجموعة من أصحاب املصالح يف املجال ،بتحسني السالمة واألمن واألداء البيئي يف كافة
مراحل سلسلة توريد اللوجستيات ،ويشمل ذلك الحد من تلوث وحدات نقل البضائع والبضائع املوجودة فيها باآلفات.
شكر وعرفان
لقد تعاونت املؤسسات الراعية النتاج هذا الدليل االرشادي املوجز .تتقدم بالشكر والعرفان للسيد /بيل براسينجتون من اي يت اس كونسالتنج ،وهو املؤلف االستشاري ملدونة وحدات نقل البضائع.
اخالء طرف
تم جمع املعلومات الواردة يف هذا املستند مع االهتامم بشكل خاص باملامرسات الجيدة املقبولة عموما خاصة مدونة مامرسات تعبئة وحدات نقل البضائع ( )CTU Codeالصادرة عن  ،IMO/ILO/UNECEطبعة
.)CTU Code( 2014
حقوق املؤلف محفوظة لسنة  2020ومتلكها كل من  COA, GSF, ICHCAيت يت كلوب و .WSCجميع الحقوق محفوظة .يجب أن ينسب أي استخدام لهذا املستند العمل بأي شكل أو بأية وسيلة اىل أصحاب
حقوق املؤلف فيه.
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الدليل اإلرشادي املوجز ملدونة وحدات نقل البضائع
0-1

مقدمة

	1-1لقد تم جمع املعلومات الواردة يف هذا املستند مع االهتامم بشكل خاص باملامرسات الجيدة املقبولة عموما و خاصة مدونة مامرسات تعبئة
1
وحدات نقل البضائع ( )CTU Codeالصادرة عن  ،IMO/ILO/UNECEطبعة .)CTU Code( 2014
	2-1الهدف من هذا الدليل االرشادي هو تسهيل تعبئة وحدات نقل البضائع ( ،)CTUsوتشمل حاويات الشحن ونقلها وتفريغها بالشكل
املناسب .تهدف هذه املعلومات للمساعدة يف تخطيط وتنفيذ تعبئة البضائع بحيث يتم شحنها بشكل ٍ
مرض للشاحن والناقل واملرسل
اليه .كام تساعد يف منع التلوث باآلفات وترضر وحدات نقل البضائع والبضائع املوجودة فيها والتي تنقل برا أو بواسطة السكك الحديدية
أو السفن.
	3-1يقلل استخدام وحدات نقل البضائع بعض املخاطر املادية التي تتعرض لها محتوياتها .اال أن عدم تعبئة البضائع بالشكل املناسب أو اإلهامل
يف تعبئتها يف تلك الوحدات أو عليها ،أو عدم اقفالها أو تثبيتها أو تربيطها بالشكل املناسب ،قد ينتج عنه وقوع الحوادث أثناء املناولة او
النقل مام يتسبب يف وقوع االصابة الجسدية و يف ترضر البضائع نفسها أو معدات املناولة أو البنية التحتية للنقل أو البيئة.
	4-1لقد ازداد عدد أنواع البضائع التي يتم نقلها يف وحدات النقل (خاصة يف حاويات الشحن) عىل مر السنوات املاضية ،وتتيح االبتكارات يف
مجال التعبئة مثل استخدام الخزانات املرنة وغريها من التطورات الحديثة التي شهدها املجال ،نقل املواد السائبة والثقيلة ،والتي كانت تنقل
يف عنابر السفينة مبارشة (مثل الحجارة والحديد ومواد النفايات وبضائع املشاريع) ،يف وحدات نقل البضاعة بدال من نقلها يف العنابر .ولعل
الشخص الذي يعبئ البضاعة ويثبتها يف وحدة نقل البضائع ويقفلها هو آخر شخص ينظر داخل تلك الوحدة لحني فتحها يف وجهتها النهائية.
ونتيجة لذلك ،يعتمد الكثريون يف مجال النقل عىل مهارة هؤالء األشخاص ومنهم:
• سائقي املركبات وغريهم من مستخدمي الطرق؛
• عامل السكك الحديدية؛
• أفراد طواقم السفن التي تسري يف املياه الداخلية؛
• عامل الشحن وعامل أحواض رسو السفن يف املوانئ /املحطات عند نقل الوحدة من وسيلة نقل اىل أخرى؛
• طاقم السفينة؛
• معايني البضائع؛ و
• العاملني يف تفريغ وحدة نقل البضائع يف وجهتها النهائية.
	5-1كذلك ،قد يتعرض عامة الناس للخطر من وحدات نقل البضائع التي ال تتم تعبئتها بشكل جيد ،األمر الذي قد يتسبب يف
حوادث الطرق أو خروج القطارات عن سكتها .تبني الصور الفوتوغرافية الواردة يف قسم املواد التعريفية من مدونة وحدات
نقل البضائع ، IM1 ،والتي توضح النتائج املرتتبة عىل اجراءات التعبئة الغري صحيحة ،أهمية التحقق من تعبئة البضائع
وربطها بالشكل املناسب قبل انطالقها يف الرحلة املحددة لها.
6-1

املعلومات الواردة يف هذا الدليل االرشادي هي معلومات عامة فقط ،فهناك عدة أنواع مختلفة من السلع والبضائع.
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وردت قامئة بالنقاط املطلوبة املتعلقة بتعبئة حاويات الشحن فقط (دون وحدات نقل البضائع األخرى) يف امللحق .1

8-1

تجدر اإلشارة أيضا اىل أن االرشادات الواردة يف هذا الدليل وردت عىل سبيل التوصية.

1

املادة التعريفية
IM1

ميكن االطالع عىل مدونة وحدات نقل البضائع عىل املوقع االلكرتوين للمنظمة البحرية العاملية ()IMO

 https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/CTU-Code.aspxوعىل موقع لجنة االمم املتحدة االقتصادية
ألوروبا )www.unece.org/trans/wp24/guidelinespackingctus/intro.html (UNECE
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0-2

دليل مدونة املامرسات

	1-2تعتمد أهم األبواب يف مدونة وحدات نقل البضائع عىل أصحاب املصالح ،ولكن لكل دوره يف التحقق من بذل العناية
الواجبة يف اتخاذ إجراءاتهم واختيار مقاوليهم .بعض األقسام يف مدونة وحدات نقل البضائع موجهة ألصحاب املصالح
مثل الشاحنني والجهات العاملة يف التعبئة .أما الباب  3بعنوان املتطلبات الرئيسية والباب  4بعنوان سلسلة املسؤوليات
واملعلومات ،فتسلط الضوء عىل تلك األجزاء من مدونة وحدات نقل البضائع التي يجب االلتزام بها يف سلسلة التوريد من
جانب أحد أصحاب املصالح أو عدد منهم أو منهم جميعا.
	2-2يف هذا الدليل االرشادي ،سيتم تناول العناوين الرئيسية الواردة يف الباب  3من املدونة وسيتم توضيح مسؤوليات مختلف
أصحاب املصالح ،حني يكون ذلك مناسبا.
	3-2تتناول األبواب  5و 6و 7رشوط النقل العامة و خصائص األنواع املختلفة من وحدات نقل البضائع ومالءمتها .وردت
إرشادات اضافية بشأن هذه املواضيع يف امللحق ( 4لوحات االعتامد) ،وامللحق ( 5استالم وحدات نقل البضائع) وامللحق 6
(الحد من مخاطر التلوث باآلفات املرئية).
	4-2يهدف الباب  8ملساعدة الشاحنني لتأكيد التزام وحدة نقل البضائع باألنظمة املعمول بها دون وجود أية عيوب خطرية أو
تلوث باآلفات املرئية وتأكيد مالءمتها للبضاعة املقصود شحنها فيها.
	5-2يعد الباب  9والباب  12من أهم األبواب يف املدونة بالنسبة للجهات العاملة بشكل مبارش يف التعبئة والتفريغ .فالباب
 9يوجه الجهات العاملة يف التعبئة اىل األحكام ذات العالقة يف امللحق  7والذي وردت فيه معلومات تفصيلية حول
توزيع الحمولة وترتيبات التثبيت وسعة أجهزة التثبيت وخالفه .كام تساعد املادة التعريفية ( IM5ارشادات الرتبيط
الرسيع) الجهات العاملة يف مجال التعبئة بتقديم تقنيات الرتبيط وحساب القوى .ويقدم الباب  12للمرسل اليهم و/أو
الجهات التي تعمل يف تفريغ البضائع املعلومات حول االجراءات التي يجب اتخاذها عند وصول وحدة نقل بضائع معبئة
وتفريغها.
	 6-2يقدم الباب  10نصائح اضافية حول تعبئة البضائع الخطرة ،ويبني الباب  11االجراءات الواجب اتخاذها بعد امتام التعبئة
وقبل استالم وحدة نقل البضائع لتنفيذ املرحلة التالية من رحلتها ،ويشمل ذلك عادة وضع أختام الحاويات والذي تم
تناوله يف املادة التعريفية .IM9

مدونة وحدات
نقل البضائع
االبواب  3و4
مدونة وحدات
نقل البضائع
االبواب  5و 6و7
مدونة وحدات
نقل البضائع
املالحق  4و 5و6
مدونة وحدات
نقل البضائع
الباب 8
مدونة وحدات
نقل البضائع
الباب  9و12
مدونة وحدات
نقل البضائع
امللحق 7
املادة التعريفية
IM5

مدونة وحدات
نقل البضائع
الباب  11و10
املادة التعريفية
IM9
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0-3

أصحاب املصالح

1-3

تُ ّعرف مدونة وحدات نقل البضائع أصحاب املصالح وتحدد مسؤولياتهم .ورد ملخص للمتطلبات الرئيسية لكل واحد من أصحاب املصالح
الرئيسيني يف القسم  4فيام ييل.

	2-3يجب العلم بأن هناك العديد من أصحاب املصالح اآلخرين بخالف املذكورين يف املدونة ،مبن فيهم هؤالء املذكورين يف
 MSC.1/Circ.15312ممن ميكنهم التأثري أو لعب دور يف ضامن نقل البضائع بأمان من املرسل اىل املرسل اليه والذين تم بيانهم يف الرسم
التايل.

الجامرك

املفتشون/
خرباء املعاينة

وكيل الشحن
مشغل وحدة نقل
البضائع

الشاحن

مصنع التصنيع/
املستودع

املرسل

الجهة العاملة يف
التعبئة

الناقل الداخيل

املشغل متعدد
الوسائط

املشغل متعدد
الوسائط

الناقل

الناقل الداخيل

املرسل إليه

دامج الشحن
رشكات التأمني

	يجب أن نتذكر أيضا ان العديد من هذه املهام قد تؤديها مؤسسة واحدة أو قد تندرج تحت مظلة مؤسسة واحدة ،عىل سبيل املثال قد يقوم
الشاحن مبا ييل:

الشاحن

املرسل

دامج الشحن

وكيل الشحن

الجهة العاملة يف
التعبئة

	كذلك ،يف أية سلسلة توريد متعددة الوسائط قد تكون هناك عدة عمليات مسافنة تستخدم فيها طرق نقل مختلفة:

املشغل متعدد
الوسائط

الناقل الداخيل

املشغل متعدد
الوسائط

الناقل

املشغل متعدد
الوسائط

الناقل

املشغل متعدد
الوسائط

الناقل الداخيل

	3-3التواصل الفعال ما بني أصحاب املصالح هو عنرص أسايس لضامن تسليم البضائع بأمن وسالمة اىل وجهتها النهائية .ويف جميع األحوال ،فإن
االلتزام باملتطلبات القانونية املعمول بها بخصوص دقة واكتامل املعلومات وتقدميها يف الوقت املناسب هو أمر يف غاية األهمية.

2

قامئة النقاط املطلوب التحقق منها يف بذل العناية الواجبة يف تحديد مزودي الخدمات املرتبطة بوحدات نقل البضائع (M (MSC.1/Circ.1531
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0-4

املتطلبات الرئيسية

(فيام يتعلق يف تعبئة الحاويات يرجى االطالع أيضا عىل أسئلة قامئة التحقق  7-1يف امللحق )1

	1-4يتبع نقل البضائع يف وحدات النقل اجراءات عامة تبدأ من تخطيط الشحنة إىل تعبئتها داخل وحدة النقل حتى تسليمها
إىل الوجهة النهائية أيا كانت طريقة الشحن وأيا كان نوع عقد الشحن .يعتمد شحن البضائع ووصولها ساملة يف وحدة نقل
البضائع أو عليها عىل كافة أصحاب املصالح املشاركني يف سلسلة النقل ،ولكنه يعتمد أيضا عىل ما ييل:

مدونة وحدات
نقل البضائع
الباب 3

• توفري املرسل تعبئة تحمي البضائع ،عند اللزوم؛
•	فحص الجهة العاملة يف التعبئة وحدة نقل البضائع للتحقق من خلوها من أية مؤرشات تدل عىل الرضر أو االصابة باآلفات املرئية
وللتحقق من عدم وجود مخلفات من البضاعة السابقة املشحونة فيها وملنع التلوث .يجب أن تكون البضائع التي تتم تعبئتها يف وحدة
شحن البضائع خالية أيضا من اآلفات.
•	تحقق الجهة العاملة يف التعبئة التي تضع بنود البضائع و/أو رزم البضائع يف وحدة نقل البضائع أو عليها من وضعها وتثبيتها بالشكل
املناسب لتحمل القوى الديناميكية املتوقعة أثناء النقل؛
•	تصنيف الشاحن البضاعة وإعالنه عنها بالشكل الصحيح مبا يف ذلك ،بالنسبة لحاويات الشحن ،شهادة بالوزن اإلجامىل لكل حاوية
( ،)VGMللناقل بالرسعة التي يطلبها الناقل؛
•	مناولة وحدة نقل البضائع بعناية من جانب الناقل خالل سلسلة النقل؛ و
•	قيام املرسل اليه بفحص البضاعة للتحقق من خلوها من التلوث باآلفات املرئية ،وإبالغ الشاحن واملرسل بوضع البضاعة بالشكل الصحيح
وتنظيف وحدة نقل البضائع بعد تفريغها.
2-4

أحكام عامة
1

الرتتيب إلعداد بيئة عمل آمنة باستخدام معدات املناولة الصحيحة واآلمنة ومعدات الوقاية الشخصية املناسبة؛ و

2

عدم التدخني أو تناول الطعام أو املرشوبات أثناء عمليات التعبئة والتثبيت والتفريغ.
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4-3

التخطيط والوصول
	1اختيار أنسب نوع من وحدات نقل البضائع الذي يالئم البضاعة لعملية النقل املطلوبة.
وصف لألنواع املختلفة من وحدات نقل البضائع املتوفرة لكافة أنواع الشحن.

ورد يف املادة التعريفية IM3

املادة التعريفية
IM3

	قد تتطلب الخصائص الفيزيائية للبضائع الجافة أو القيود املفروضة يف مرافق التعبئة /التفريغ ،استخدام وحدات نقل
بضائع خاصة (منها الوحدات ذات السقف املفتوح أو الوحدات املسطحة التى تعبأ من الجانب) .ويوجد أيضا وحدات
نقل خاصة يف البضاعة السائبة السائلة والبضاعة السائبة الجافة .إذا توجب توفري بيئة ذات درجة حرارة متحكم بها،
يجب استخدام وحدة نقل بضائع مربدة .كام تتوفر وحدات نقل البضائع املعزولة وغريها من وحدات نقل البضائع
املتخصصة للسلع املحددة.
 2يجب الحرص عىل وضع وحدة نقل البضائع بحيث ميكن تعبئتها بشكل آمن؛
	3يجب التأكد من خلو وحدة نقل البضائع والبضائع التي ستعبأ بها من التلوث باآلفات املرئية 3.يجب اتخاذ الخطوات الالزمة ملنع التلوث
باآلفات؛
 4يجب إعداد خطة للتعبئة؛
	5يجب عدم تجاوز حدود الحمولة املرصح بها لوحدة نقل البضائع أو الحد األقىص املرصح به بالوزن اإلجامىل وفقا للنظام الوطني وللوحة
اعتامد السالمة حسب االتفاقية الدولية لسالمة الحاويات ( 4)CSC؛ و

اخرت نوع وحدة نقل البضائع املالئم

لوحة اعتامد السالمة حسب االتفاقية
الدولية لسالمة الحاويات

ضعه يف وضع التعبئة

تحقق من الداخل والخارج

عالمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

	6اذا استخدم الخشب للتعبئة والتثبيت ،يجب التحقق من معالجته والتأشري عليه بالشكل املناسب وفقا لـ  . IPPC’s ISPM 515قد يرتتب
عىل عدم القيام بذلك نقل اآلفات التي تدمر املحاصيل والنباتات واالشجار والحيوانات .قد يتم أيضا منع وحدة نقل البضائع والبضائع
املوجودة فيها من الدخول وطلب إعادتها اىل املنشأ الخاص بها.
3

يرجى االطالع عىل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات «سالسل إمداد الحاويات البحرية والنظافة :دليل أفضل املامرسات لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأن تدابري تقليل التلوث باآلفات

) )www.fao.org/publications/card/en/c/CA7963ENوالنرشة ذات الصلة «الحد من انتشار اآلفات الغازية عن طريق الحاويات البحرية ()www.fao.org/documents/card/en/c/ca7670en

i

4
5

االتفاقية الدولية لسالمة الحاويات ( ،1972 ،)CSCوتعديالتها.
املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم ( )ISPM 15تنظيم مواد التعبئة الخشبية يف التجارة الدولية مبوجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()www.fao.org/3/a-mb160e.pdf
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الدخول اىل املناطق املغلقة

1-5

يجب العلم أنه من املحتمل أن يكون الجو يف وحدة نقل البضائع خطريا .وعليه يجب توفري التهوية املناسبة قبل الدخول اليها.

(ينطبق عىل عمليات التعبئة والتفريغ عىل حد سواء)

	2-5قد يتأثر الجو الداخيل يف وحدة نقل البضائع بالبضائع التي سبق شحنها يف الوحدة ،مام ينتج عنه نقص األكسجني يف
الوحدة أو وجود غازات سامة فيها .إذا تم تحميل بضاعة يف وحدة نقل البضائع يعرف عنها أنها تحدث تأثريا عىل الجو
أو إذا خضعت البضاعة املحملة فيها للتعقيم بالبخار ،6عندئذ يجب فحص وحدة نقل البضائع من الداخل قبل دخول أي
شخص وإن أمكن قبل فتح أبوابها .ميكن االطالع عىل إرشادات بهذا الخصوص يف املدونة ،امللحق  ،5استالم وحدات نقل
البضائع ،القسم  ،5قياس الغازات ،وامللحق  5استالم وحدات نقل البضائع ،القسم  7التهوية ،وامللحق  9التعقيم بالبخار،
القسم  4التهوية.
3-5

مدونة وحدات
نقل البضائع
امللحق 5
مدونة وحدات
نقل البضائع
امللحق 9

بعد التأكد من السالمة ،يجب فتح األبواب وتهوية وحدة نقل البضائع من الداخل.

	4-5عند الدخول اىل وحدة نقل البضائع ،يجب أن يدخل شخص واحد يف البداية ويجب أن يبقى شخص آخر يف الخارج ملراقبة
ترصفاته .إذا مل يتمكن الشخص الذي دخل إىل وحدة نقل البضائع من الخروج من الوحدة يجب عىل الشخص اآلخر
طلب املساعدة ويجب عليه أن ال يدخل الوحدة إال بعد توفر معدات الوقاية الشخصية ( )7 PPEو/أو استدعاء خدمات
الطوارئ.

6
7

يجب التأشري عىل الحاويات التي تم تعقيمها بالبخار بالشكل املناسب .ونظ ًرا لعدم التأشري عىل جميع وحدات نقل البضائع عىل النحو املذكور ،يجب توخي الحذر عند فتح األبواب.
معدات الوقاية الشخصية.
الدليل االرشادي املوجز ملدونة وحدات نقل البضائع
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فحص وضع وحدة نقل البضائع

(فيام يتعلق يف تعبئة الحاويات يرجى االطالع أيضا عىل أسئلة قامئة التحقق  12-8يف امللحق )1

	1يجب فحص وحدة نقل البضائع للتحقق من صحة لوحة اعتامد السالمة حسب االتفاقية الدولية لسالمة الحاويات ( )CSCوخلو الجزء
الداخيل والجزء الخارجي من وحدة نقل البضائع من املؤرشات الدالة عىل الرضر أو الصدأ أو وجود بقايا البضاعة والبقع واملخلفات؛
 2قد تسبب البقايا والبقع واملخلفات الرضر للبضاعة أو للرزم التي تغلف البضاعة؛
 3قد تؤثر األرضار الكربى بشكل سلبي عىل سعة تعبئة البضاعة؛

الغبار وبقايا البضاعة

البقع القابلة لالنتقال

8

املخلفات ونشارة الخشب

	4يجب الفحص للكشف عن وجود الصدأ أو وجود آثار للمياه والتي تشري اىل وجود ثقوب أو ترسيب للمياه بأي شكل آخر .إذا مل تكن
وحدة نقل البضائع يف وضع ُم ٍ
رض و/أو إذا مل تستوف متطلبات البضاعة الواجب تعبئتها ،يجب االتصال مبشغل وحدة نقل البضائع؛ و
	5يجب الفحص للكشف عن أي تلوث داخيل أو خارجي باآلفات املرئية يف وحدة نقل البضائع ويف البضائع التي ستتم تعبئتها .إذا كانت
هناك أية مؤرشات عىل وجود إصابة باآلفات املرئية يجب االتصال مبكتب منظمة حامية النباتات الوطنية ( )NPPOاملحيل إذا كان التلوث
مرتبطا بالنباتات أو ،إذا كان التلوث مصدره الحيوانات ،يجب االتصال مبكتب حجر الحيوانات للحصول عىل االرشادات الالزمة.

التلوث الناتج عن الرتبة

8

التلوث الناتج عن الحيوانات

التلوث باآلفات

تم استخدام الصورة بإذن من )www.iicl.org) IICL
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تخطيط البضائع الخطرة

	1-7تشري عبارة «البضائع الخطرة» تحديدا إىل البضائع التي تم تعريفها عىل ذلك النحو يف األنظمة العاملية واملطبقة عىل سبيل املثال يف مدونة
البحرية الدولية للبضائع الخطرة ( ،)IMDG Codeوهي املادة أو السلعة املمكن أن تعرض الصحة والسالمة واملمتلكات للخطر عند نقلها.

	2-7يخضع تخزين فئات مختلفة من البضائع الخطرة يف وحدة نقل بضائع واحدة ألنظمة صارمة وهو محظور عموما .يجب الرجوع إىل مخطط
الفصل العام يف مدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة عند جمع عدة فئات من البضائع الخطرة يف نفس الوحدة ،حني يكون ذلك مسموحا.
	3-7باالضافة إىل املتطلبات العامة لفصل وفرز الفئات ،يجب أن يكون الشاحن عىل علم تام بالجوانب الكياموية املحددة التي ال تتوافق فيها
البضائع الخطرة مع بعضها البعض .من املهم فحص القيود الفردية لكل مادة كياموية أو سلعة يشحن للعلم بها بشكل تام لتجنب تستيفها
بشكل غري متوافق مع بعضها البعض يف وحدة نقل البضائع.
4-7

هناك عدة متطلبات تتعلق مبا ييل:
• التعبئة املناسبة للبضائع الخطرة؛
• املستندات الواجب إعدادها لوصف البضائع الجاري شحنها وتعبئتها بشكل تام ودقيق؛ و
• الالفتات أو العالمات أو االشارات الواجب تثبيتها عىل وحدة نقل البضائع املعبأ فيها بضائع خطرة.

	5-7يجب ان يكون الشاحن عىل علم مبتطلبات اللوائح الدولية للبضائع الخطرة املتعلقة بالسالمة أثناء النقل وأن يستويف تلك املتطلبات ،كحد
أدىن ،ويجب عليه أن يتحقق من علم وكيل تعبئة البضائع بتلك املتطلبات.
0-8

التغليف

	1-8إن استخدام وحدات نقل البضائع لوضع البضائع الجاري نقلها فيها ال يغني عن الحاجة لتغليف البضائع داخليا وخارجيا.
يتطلب التغليف دراسة األمر بعناية .يجب أن تكون املواد التي تغلف بها البضائع قوية لتتحمل التستيف داخل وحدة
نقل البضائع والضغط العمودي واألفقي الواقع عليها أثناء النقل الربي أو النقل بالسكك الحديدية أو النقل البحري بواسطة
السفن .ميكنكم االطالع عىل معلومات اضافية يف الباب  5من املدونة بعنوان الرشوط العامة للنقل.

مدونة وحدات
نقل البضائع
الباب 5

	2-8يجب أن تكون لجميع املواد التي يتم تغليف البضائع بها ،سواء كانت عبارة عن علب أو براميل أو صناديق أو غريها القدرة الكافية عىل
تحمل كافة قوى النقل الطبيعي مع املحافظة عىل وجود البضاعة داخلها بشكل فعال .تعتمد قوة مواد التغليف الداخيل والخارجي وعمرها
عىل املنتج وخط النقل وطرق النقل املختلفة املستخدمة بني نقطة املنشأ والوجهة النهائية.
3-8

التغليف الخاص
	1من املهم أن ال تتحرك البضائع أثناء وجودها داخل الكراتني أو الصناديق أو غريها من األوعية التي يتم تغليفها فيها .لتثيبت محتويات
تلك األوعية يجب وضع وسائد كافية داخل الوعاء و/أو تثبيت املحتويات ملنع تحركها جانبيا أو رأسيا؛
	2يجب وضع املكائن واملواد الثقيلة الغري متشابهة يف الشكل أو األبعاد يف صناديق أو صناديق خشبية أو عىل قواعد للسامح مبناولتها
بسهولة وتستيفها بحيث تكون مرتاصة؛ و
3

يجب أن يكون كل كرتون او صندوق قادرا عىل تحمل وزن وضغط البضائع املستفة عىل ارتفاع لغاية مثانية أقدام.

	4-8كذلك ،يجب أن تتحمل الصناديق والكراتني والصناديق الخشبية الضغط الجانبي الناتج عن البضائع املجاورة لها لغاية  %70من وزن
التستيف العمودي .األمر الذي سيساعد عىل منع تحطم املحتويات الناتج عن القوى التي تتعرض لها البضائع أثناء النقل.
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التعبئة

1-9

مبادئ عامة

(فيام يتعلق يف تعبئة الحاويات يرجى االطالع عىل أسئلة قامئة التحقق من  19-13يف امللحق )1

عند التخطيط لتعبئة وحدة نقل البضائع هناك عدد من القواعد األساسية الواجب تطبيقها:

1

استخدام القفل أو الحجز أو الرتبيط أو مجموعة من تلك الوسائل ملنع انزالق البضائع أو انقالبها بأي اتجاه؛

2

توزيع البضائع الثقيلة عىل املساحة األرضية والتحقق من وضع مركز الجاذبية لوحدة نقل البضائع املعبأة يف املكان الصحيح.

	3عدم بناء طبقات غري منتظمة من الرزم .يتسبب تستيف الرزم الغري منتظمة دون وضع حواجز ودون تثبيتها بالشكل املناسب يف ترضر
البضائع؛

2-9

4

يجب عدم تستيف البضائع الثقيلة فوق البضائع الخفيفة؛

5

يجب عدم تستيف البضائع ذات الرائحة الكريهة مع السلع الحساسة؛ و

6

يجب مراعاة كافة تعليامت املناولة املوجودة عىل األغلفة مثل «هذا الجانب لألعىل».

تعبئة البضائع االستثنائية
	1البضائع ذات مركز الجاذبية املرتفع (مثل البضائع الطويلة و/أو البضائع ذات القاعدة الصغرية و/أو البضائع ذات هيكل الدعم الخفيف)
عرضة لالنقالب والسقوط .مثل تلك البضائع بحاجة للدعم من الرزم املجاورة أو البضائع التي تستف بشكل مرتاص ،أو بحاجة لتأمني
مساحة كافية حولها للتحقق من وضع مرابط مبارشة لها؛
	2تتطلب البضائع الثقيلة (التي تزيد كتلتها عن  ،)9 P 0.25مثل املكائن (التي قد يكون مركز الجاذبية فيها مرتف ًعا أيضا) والبضائع ذات
الكثافة العالية (مثل لفات الحديد وقوالب الرخام والجرانيت) ،جميعا لتوزيع الحمولة عىل املكونات الهيكلية الرئيسية لوحدة نقل البضائع؛ و
	3يجب تغليف بنود النقل الربي وغريها من بنود النقل ذات العجالت ،والرباميل واللفات واألنابيب بشكل ال يسبب الرضر ألرضية وحدة
نقل البضائع  /سطح الشحن .يجب دعم العجالت غري الهوائية واللفات واألنابيب (التي قد تعترب أيضا بضائع ثقيلة) عىل عوارض ،والتي
يجب أن توضع بدورها عىل املكونات الهيكلية الرئيسية لوحدة نقل البضائع .كذلك ،يجب وضع أوتاد ذات حجم كاف مقابل األسطح
املنحنية وتثبيتها بعوارض الحزم .يجب عدم تثبيت األوتاد بسطح وحدة نقل البضائع باستخدام املسامري.

9

البنود التي يزيد وزنها عن  %25من حمولة وحدة نقل البضائع
الدليل االرشادي املوجز ملدونة وحدات نقل البضائع
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تعبئة البضائع الخطرة
(فيام يتعلق يف تعبئة الحاويات يرجى االطالع عىل أسئلة قامئة التحقق من  23-20يف امللحق )1

مدونة وحدات
نقل البضائع
الباب 10

يقدم الباب  10من املدونة للجهات العاملة يف مجال التعبئة نصائح اضافية حول تعبئة البضائع الخطرة:
• يجب التحقق من وجود عالمات وملصقات مناسبة عىل كافة الرزم؛
• يجب تعبئة البضائع الخطرة قرب األبواب إن أمكن؛
• يجب تثبيت الالفتات املطلوبة عىل السطح الخارجي لوحدة نقل البضائع؛ و
• يجب عدم تعبئة الرزم املترضرة.

4-9

تعليامت التعبئة والتثبيت حسب السلعة

	إن تنوع البضائع وتصاميم األغلفة يعني أنه من املستحيل تقديم إرشادات تفصيلية محددة يف هذا املستند .قد تتوفر إرشادات محددة
بخصوص أية سلعة /أي تغليف؛ يرجى طلب الحصول عىل املعلومات من مشغل وحدة نقل البضائع.
0-10

التثبيت

(فيام يتعلق يف تعبئة الحاويات يرجى االطالع عىل أسئلة قامئة التحقق من  26 - 24يف امللحق )1

	 1-10يجب أن يهدف تخطيط التعبئة إىل إنتاج تستيف مرتاص (حني يتم وضع كافة رزم البضائع مرتاصة مع بعضها البعض ضمن
حدود الجدران الجانبية واألمامية لوحدة نقل البضائع) أو تستيف مثبت (حني ال متأل الرزم املساحة كاملة وبالتايل يتم
تثبيتها ضمن حدود وحدة نقل البضائع بوضع حواجز ملنع الحركة جانبيا و/أو حواجز ملنع الحركة رأسيا و/أو حواجز ملنع
تحرك البضاعة لألسفل و/أو الرتبيط) يرجى االطالع عىل مدونة امللحق  7القسم  1تخطيط التعبئة.

2-10

مدونة وحدات
نقل البضائع
امللحق 7

يف التستيف املرتاص تكون الفراغات الصغرية التي ترتك بني حموالت الوحدة وبنود البضائع املشابهة التي ال ميكن تجنبها ،والتي تلزم لتعبئة
البضائع وتفريغها بسالسة ،مقبولة وال يجب ملؤها .يجب أن ال يتجاوز مجموع املساحات الفارغة يف أي اتجاه أفقي  15سم .حني يتم
تجاوز تلك املساحة الفارغة ،يجب وضع حاجز بني البضائع يف كل فراغ أو تحريكها لتوحيدها يف مساحة فارغة واحدة ميكن ملؤها عندئذ
بنشارة الخشب املناسبة أو بوضع حاجز مينع تحرك البضاعة أفقيا.

	 3-10يجب تثبيت الرزم التي تستف بشكل مرتاص ملنعها من االرتفاع أثناء النقل .قد يلزم استخدام أكياس نشارة الخشب أو شبكة لضامن سالمة التستيف.
	4-10تتطلب عمليات التستيف الغري مرتاصة أو املثبتة تثبيت كل بند من بنود البضائع ،ويجب أن يخطط وكيل تعبئة البضائع لرتبيط كل رزمة
عىل حدة ملنع انقالبها ،ووضع سطح خشن لتوليد االحتكاك وحواجز متنع تحرك البضائع.
الرتبيط

الدليل االرشادي املوجز ملدونة وحدات نقل البضائع
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وضع الحواجز التي متنع تحرك البضائع عموديا

	5-10نويص بشدة بوضع أعمدة يف الزوايا ملنع البضائع من التحرك لألمام والخلف .إذا تم شحن البضاعة بواسطة القطار يجب وضع حواجز كافية
ملنع تحرك البضاعة عموديا أمام وحدة نقل البضائع وخلفها باستخدام األعمدة كمرابط.
	 6-10يجب وضع حواجز متنع تحرك البضائع أفقيا و عموديا عىل الجوانب الخارجية لألرضية ملنع تحرك البضائع جانبيا .يجب عدم استخدام
جدران وحدة نقل البضائع وأبوابها لدعم حواجز منع تحرك البضائع أفقيا وعموديا.
	7-10ميكن الحصول عىل القوة اإلضافية املطلوبة ملنع تحرك البضائع والتسبب بالرضر ألبواب وحدة نقل البضائع و/أو البضائع نفسها بوضع
حواجز متنع حركة البضائع أفقيا وعموديا مقابل السكة الطرفية العلوية (الطرف العلوي الخلفي) التي تصل أعمدة الزاويتني الخلفيتني.
	8-10عند استخدام الخشب كحواجز ملنع تحرك البضائع أفقيا وعموديا ،يجب التحقق من معالجته ووضع العالمات عليه بالشكل املناسب وفقا
للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم ( .)ISPM 15يجب أن يكون ذلك الخشب سليام وخاليا من الخطوط املتقاطعة والعفن الجاف
والعقد والثقوب الناتجة عن العقد أو االنقسامات التي قد تؤثر عىل قوته.
9-10

عند تثبيت البضائع يجب القيام بالتايل:
1

تثبيت البضائع بشكل يضمن توزيع القوى عىل مساحة كبرية بشكل كاف من وحدة نقل البضائع؛

2

استخدام مادة خشنة تولد االحتكاك ومانعة لالنزالق عند اللزوم لتخفيف انزالق البضائع؛

3

استخدام شناكل أو الحلقات لتثبيت املرابط عند اللزوم؛

4

عدم تثبيت البضائع باستخدام أدوات تتسبب بالشد عىل هيكل وحدة نقل البضائع؛

5

عدم شد املرابط زيادة عن اللزوم بشكل قد يسبب الرضر للبضائع؛ و

6

عدم ربط املرابط الشبكية باستخدام العقد.

7

عدم تثبيت نشارة الخشب أو حواجز منع تحرك البضائع أفقيا أو عموديا بسطح وحدة نقل البضائع املغلقة وباستخدام املسامري.
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0-11

عند انجاز التعبئة

(لتعبئة الحاويات يرجى االطالع عىل أسئلة قامئة التحقق من  34-27يف امللحق )1

	1-11قبل إغالق وحدة نقل البضائع يجب عىل العاملني يف مجال التعبئة تنفيذ مهام إنجاز التعبئة .حيث تضمن هذه املهام
إمكانية نقل البضائع بشكل آمن إىل وجهتها ويجب أن تتوافق مع متطلبات مدونة وحدات نقل البضائع حسبام هي مبينة
يف الباب .11
	2-11عىل الرغم من عدم ذكر ذلك تحديدا يف الباب  ،11قبل إغالق وحدة نقل البضائع بشكل نهايئ ،يجب معالجة البضائع التي
تتطلب التعقيم بالبخار وفقا للقوانني املحلية وبشكل يتوافق مع امللحق  9من مدونة وحدات نقل البضائع.
3-11

مدونة وحدات
نقل البضائع
الباب 11
مدونة وحدات
نقل البضائع
امللحق 9

التعقيم بالبخار
	1هناك مخاطر كربى قد تتسبب بها البضائع املعقمة بالبخار والبضائع السائبة املعبأة يف وحدات نقل البضائع .فقد وقعت حوادث تسمم
بالغاز يف عدة دول بسبب عدم تهوية الحاويات بشكل كاف بعد فتحها؛ و
	2تعترب مدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة وحدات نقل البضائع التي تحتوي عىل بضائع معقمة بالبخار بضائع خطرة من الدرجة ،9
وبضائع خطرة رقم  3359حسب تصنيف األمم املتحدة .يجب االطالع عىل املدونة للتحقق من املتطلبات الحالية لوضع الالفتات ومن
الصيغة املناسبة للعبارات املكتوبة عىل الالفتات التحذيرية الواجب وضعها عىل أبواب وحدات نقل البضائع.

4-11

يجب التأكد من خلو الجزء الداخيل والجزء الخارجي من الحاوية ،والبضائع املشحونة فيها ،من اإلصابة بأية آفات مرئية.

	5-11يجب وضع ختم يف املكان املناسب من وحدة النقل متوافق مع معايري  ISO17712عند نقل وحدة نقل البضائع دوليا.
ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات حول األختام يف املادة التعريفية .IM9

املادة التعريفية
IM9

	يجب االحتفاظ بسجل دقيق لألختام من نقطة املنشأ إىل نقطة الوجهة .يجب القيام بتسجيل أرقام أختام وحدات النقل يف
الوثائق املناسبة .حني يصبح من الرضوري كرس األختام (مثال عند التفتيش الجمريك) يجب االشارة يف الوثائق املناسبة عن
سبب كرس الختم ورقم الختم الجديد.
	6-11يجب تحديد إجامىل وزن وحدة نقل البضائع .بالنسبة لحاويات الشحن التي تنقل بحرا ،يجب عىل الشاحن تقديم شهادة إجامىل وزن
الحاوية املعبأة اىل هيئة املوانئ أو محطة الحاويات وربان السفينة كرشط لتحميل الحاوية عىل السفينة .بالنسبة لكافة وحدات نقل البضائع
يجب أن ال تتجاوز إجامىل وزن وحدة نقل البضائع املعبأة الحد األقىص املرصح به أو أي نظام وطني قد يقيّد إجامىل وزن وحدة نقل
البضائع عند نقلها بأي شكل من أشكال النقل.
	7-11يجب تقديم املستندات للناقل عند تعبئة بضائع خطرة يف وحدة نقل البضائع أو عليها ،والتي تتضمن إقرار الشاحن ،وإقرار شهادة تعبئة،
عند الطلب .قد يتطلب تقديم جدول بيانات السالمة ،ويف تلك الحالة يجب تقدميه كنسخة مطبوعة إىل الناقل الربي يف املوقع الذي سيتم
فيه نقل وحدة نقل البضائع برا أو بالقطار أو يف املياه الداخلية.
	8-11يجب أن تشمل املعلومات التي تقدم للناقل رقم وحدة نقل البضائع ،و شهادة إجامىل وزن وحدة النقل املعبأة  ،ورقم الختم ،إن طلب ذلك.
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0-12

استالم وتفريغ وحدات نقل البضائع

1-12

معلومات عامة
	1يجب عىل املرسل إليه أو الجهات العاملة عىل تفريغ وحدة نقل البضائع التحقق من أن الوحدة بحالة جيدة ويجب عليهم إبالغ مشغل
وحدة نقل البضائع يف حال وجود أي رضر ملحوظ؛
2

حني ينطبق ذلك ،يجب فحص سالمة الختم والتحقق من توافق الرقم مع الرقم الوارد يف مستندات النقل؛

	3يجب االنتباه اىل الالفتات الخارجية التي تشري اىل أن الشحنة قد تسبب املخاطر ،مثل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غري عادي والترسب
من الوحدة أو تشوه أعمدة وحدة نقل البضائع .فقد تشري هذه األمور اىل وجوب عزل الوحدة أو التعامل معها بعناية خاصة قبل تفريغ
البضائع؛
	4يجب إدراك أن الوحدة قد تتسبب يف وجود جو مرض ،سواء منبعث من البضاعة أو بقايا التعقيم بالبخار .بشكل عام ،يرجى االطالع عىل
القسم  5اعاله؛ و
	5يجب أن يتحقق املرسل إليه أو الجهات العاملة عىل تفريغ البضائع من خلو وحدة نقل البضائع والبضائع من أي تلوث باآلفات املرئية.
يجب القضاء عىل أي تلوث باآلفات املرئية وفقا لألنظمة املحلية املعمول بها أو إبالغ السلطة املختصة حسبام يلزم.

2-12

تفريغ وحدة نقل البضائع
	1يجب إجراء تقييم مناسب للمخاطر بخصوص أعامل التفريغ املخطط لها ،ويشمل ذلك أي متطلب للدخول إىل وحدة نقل البضائع أو أي
جزء منها بارتفاع فوق مستوى سطح األرض ،إن كان ذلك مطلوبا .يجب التحقق من استخدام معدات وتقنيات التفريغ املناسبة؛
	2يجب أخذ االحتياطات اإلضافية عند فتح الوحدة يف حال تحرك البضائع أثناء النقل .يعمل استخدام حزام أمان يربط حول القضبان
الداخلية عىل الحد من تحرك الباب بشكل حر عند فتحه ألول مرة؛
	3يجب األخذ بالحسبان طبيعة الشحنة (مثل األقراص املنخفضة االحتكاك أو املواد ذات مركز الجاذبية املرتفع) وتوخي الحذر عند إزالة
الرباطات أو الحواجز التي متنع تحرك البضاعة افقيا؛ و
4

3-12

يجب توثيق أي رضر يكتشف يف البضاعة أثناء التفريغ وإبالغ الناقل و/أو مشغل وحدة نقل البضائع والشاحن به ،حسبام يلزم.

إعادة وحدة نقل البضائع الفارغة
	1ما مل يتم االتفاق عىل خالف ذلك ،يكون املرسل إليه مسؤوال عن التحقق من نظافة وحدة نقل البضائع بشكل تام وخلوها من بقايا
البضائع واملواد الضارة واآلفات املرئية؛
2

االلتزام باألنظمة البيئية املحلية املتعلقة بالتخلص من بقايا البضائع والنفايات ونشارة الخشب ومواد التثبيت واآلفات املرئية؛ و

	3حني يتم تفريغ بضائع خطرة من وحدة النقل ،يجب إيالء عناية خاصة للتحقق من عدم وجود أية بقايا خطرة .وقد يتضمن ذلك إجراء
عملية تنظيف خاصة .يجب إزالة كافة الالفتات وغريها من العالمات التي تشري إىل الشحنة السابقة أو مسحها.
الدليل االرشادي املوجز ملدونة وحدات نقل البضائع
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قامئة التحقق من تعبئة الحاويات

قامئة التحقق من تعبئة حاويات الشحن بشكل آمن وتجنب التلوث باآلفات.

10

التعليامت :يجب ملء قامئة التحقق لكل حاوية ستتم تعبئتها .إذا كانت أي من اإلجابات «ال» يجب التوقف عن التعبئة وتنبيه املرشف عليكم.
يجب عدم إرسال الحاوية.
نعم ال ال ينطبق مرجع مدونة وحدات نقل
		
11
البضائع
					
منطقة التعبئة
 1هل نوع الحاوية مناسب للبضائع التي سيتم نقلها؟
 2هل تم وضع الحاوية بشكل ميكّن من الدخول إليها بشكل آمن؟
 3هل تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجنب تلوث منطقة التعبئة باآلفات؟
 4هل تم إعداد خطة التعبئة لتبني ترتيبات البضائع يف الحاوية؟
 5هل الحمولة القصوى للحاوية ٍ
كاف للحمولة املراد تعبئتها فيها؟
	6هل تتوافق جميع املنصات الخشبية أو نشارة الخشب أو غريها من مواد التعبئة
الخشبية مع معايري  ISPM-15وتبني العالمات املطلوب بيانها؟
	7هل تم تدريب العاملني عىل تعبئة الحاوية عىل فهم مامرسات التعبئة اآلمنة
والتثبيت وتجنب التلوث باآلفات؟
حالة الحاوية
 8هل الجزء الخارجي من الحاوية خا ٍل من الرتاب أو أي تلوث باآلفات املرئية؟
	9هل الجزء الخارجي من الحاوية بحالة جيدة ،وليس مشوها بشكل ملحوظ أو
متشقق أو منبعج؟
	10هل تحمل الحاوية لوحة اعتامد السالمة حسب االتفاقية الدولية لسالمة
الحاويات ()CSC؟
	11هل الجزء الداخيل من الحاوية خا ٍل من أية مؤرشات عىل الرضر أو مؤرشات
عىل ترسب املياه أو الصدأ أو وجود بقايا أو بقع أو مخلفات؟
 12هل الجزء الداخيل من الحاوية خا ٍل من أي تراب أو أي تلوث باآلفات املرئية؟
تعبئة الحاوية
 13هل البضائع التي سيتم ملؤها خالية من الرتاب أو أي تلوث باآلفات املرئية؟
 14هل متت تعبئة البضائع األثقل يف أرضية الحاوية ووضع البضائع األخف فوقها؟
 15هل تم توزيع البضائع بشكل متساوي عىل أرضية الحاوية ؟
 16هل يقع مركز الجاذبية يف مركز الحاوية تقريبا؟
 17هل تم تعبئة/تستيف البضائع بشكل متسا ٍو تقريبا؟
 18هل تم تستيف الرزم بالشكل الصحيح مع وضع امللصقات التعريفية للرزم إىل األعىل؟
	19هل تم استخدام القفل أو وضع الحواجز التي متنع حركة البضائع أفقيا أو الرتبيط
ملنع انزالق البضائع وانقالبها داخل الحاوية بأي اتجاه؟
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البضائع الخطرة

نعم ال ال ينطبق مرجع مدونة وحدات نقل
		
11
البضائع
					

	20هل تم وضع العالمات وامللصقات عىل كافة رزم البضائع الخطرة وفقا
ملدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة IMDG Code؟
 21هل جميع رزم البضائع الخطرة سليمة وبحالة جيدة؟
	22يف حال كانت البضائع الخطرة جزءا فقط من البضائع ،هل متت تعبئتها أقرب
ما ميكن اىل األبواب؟
	23هل تم وضع الفتة عىل الحاوية وفقا ملدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة
IMDG Code؟
بعد تعبئة الحاوية ولكن قبل إغالق األبواب

				

	24هل تم ملء كافة املساحات الفارغة (الفراغات) ضمن البضائع املستفة و/أو بني
البضائع وهيكل الحاوية؟
	25هل تم توزيع الحواجز التي متنع تحرك البضائع أفقيا وعموديا عىل مساحة كبرية
بشكل ٍ
كاف من الحاوية (مثال باستخدام عوارض التوزيع)؟
					
 26هل تم تثبيت املرابط بالحاوية بشكل ال يسبب الشد الزائد عىل هيكلها؟
	27هل الحاوية من الداخل والخارج والبضاعة املحملة فيها خالية من الرتاب أو أي
تلوث باآلفات املرئية؟
إغالق الحاوية
 28هل تم إغالق أبواب الحاوية وإقفالها بشكل آمن؟
 29هل تم تثبيت الختم عىل الحاوية وتسجيل رقمه؟
إرسال الحاوية
	30بالنسبة للحاوية املعبأة ،هل تم إبالغ الناقل بشهادة إجامىل وزن الحاوية,
حال طلبها من قبل الناقل؟
	31بالنسبة للحاوية املعبأة ،هل تم إبالغ الناقل مبع ّرف /رقم الحاوية ورقم ختمها
حال طلبها من قبل الناقل؟
	32بالنسبة للبضائع ،هل تم إبالغ الناقل بالوصف الدقيق (ويشمل التصنيف)
للبضائع نفسها والتغليف حال طلبها من قبل الناقل؟
	33بالنسبة للبضائع ،هل تم إبالغ الناقل بعدد الرزم وأنواعها وكتلة البضائع
(ألغراض الجامرك) حال طلبها من قبل الناقل؟
	34بالنسبة للبضائع الخطرة ،هل تم إصدار إقرار الشاحن وشهادة تعبئة ،إن كانت
مطلوبة ،وإرسالها للناقل حال طلبها من قبل الناقل؟
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املعلومات يف قامئة التحقق هذه تتعلق فقط بحاويات الشحن.
مدونة وحدات نقل البضائع هي مدونة مامرسة لكل من املنظمة البحرية العاملية ومنظمة العمل الدولية ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بخصوص تعبئة وحدات نقل البضائع ،طبعة  .2014ميكن االطالع
عىل مدونة وحدات نقل البضائع عىل املوقع االلكرتوين للمنظمة البحرية الدولية  https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/CTU-Code.aspx (IMO)lولجنة االمم املتحدة االقتصادية ألوروبا
www.unece.org/trans/wp24/guidelinespackingctus/intro.html (UNECE)l

حقوق الطبع © 2020مملوكة بشكل مشرتك لرابطة مالك الحاويات  COA، GSF، ICHCA International، TT Clubو .WSCجميع الحقوق محفوظة .يجب اإلشارة يف كافة االستخدامات بأي شكل كان أو بأية
طريقة كانت اىل أصحاب حقوق الطبع.
الدليل االرشادي املوجز ملدونة وحدات نقل البضائع
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الرعاة
رابطة مالك الحاويات
رابطة مالك الحاويات هي منظمة عاملية متثل املصالح املشرتكة لكافة
مالك حاويات الشحن .تتمثل أهدافها الرئيسية يف تطوير املعايري لتعزيز
الكفاءة يف املجال ،ونرش املعلومات من خالل عقد املؤمترات وتوفري
التدريب والتعليم ،وتعزيز التشغيل اآلمن للحاويات وزيادة الوعي
البيئي.
www.containerownersassociation.com

يت يت كلوب
يت يت كلوب هو املزود املستقل املرموق والرائد يف سوق التأمني التباديل
وخدمات إدارة املخاطر املرتبطة يف مجال النقل الدويل والخدمات
اللوجستية .الهدف الرئييس للنادي (يت يت كلوب) هو املساعدة يف جعل
املجال أكرث أمانا وأمنا .هناك أكرث من  1100عضوا يف النادي من مالك
ومشغيل الحاويات ،واملوانئ واملحطات ،ورشكات اللوجستيات ،العاملني
يف النقل البحري والربي والنقل بالسكك الحديدية والنقل الجوي .يت يت
كلوب هو نا ٍد معروف بخدماته عالية الجودة ومعرفته العميقة يف املجال
و والء األعضاء للنادي .وقد شارك يت يت كلوب يف إعداد مدونة وحدات
نقل البضائع.
www.ttclub.com

منتدى الشاحنني العاملي
منتدى الشاحنني العاملي هو منظمة األعامل العاملية التي متثل آراء
امل ُصدرين واملستوردين بصفتهم مالك البضائع يف سالسل توريد
وإجراءات التجارة العاملية .يتألف أعضاء املنتدى من منظامت الشاحنني
الوطنية يف أكرث من  20دولة عرب خمس قارات والتي تسعى لتحقيق
تجارة عاملية آمنة ومنافسة وكفؤة ومستدامة بيئيا .وقد شارك املنتدي
بشكل نشط يف إعداد مدونة وحدات نقل البضائع.
www.globalshippersforum.com

آي يس اتش يس ايه انرتناشيونال
تقدم آي يس اتش يس ايه انرتناشيونال ألصحاب املصالح يف مناولة
البضائع واملجاالت ذات العالقة صوتا عامليا كمنظمة غري حكومية معرتف
بها لدى الهيئات الترشيعية العاملية .من خالل شبكة عضويتها يف
مختلف املحافل العاملية ،تؤثر آي يس اتش يس ايه عىل شكل ومشاركة
املامرسات الجيدة لصالح جميع العاملني يف هذا القطاع الهام وسالسل
التوريد املرتبطة بها .آي يس اتش يس ايه هي عضو مراقب يف املنظمة
البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية ولجنة األمم املتحدة االقتصادية
ألوروبا وقد شاركت بشكل نشط يف إعداد مدونة وحدات نقل البضائع.

مجلس الشحن العاملي
ميثل مجلس الشحن العاملي الذي تقع مكاتبه يف واشنطن وبروكسل
وسنغافورة مجال خطوط النقل العاملية يف املسائل املتعلقة بالسياسات
التنظيمية والبيئية والسالمة واألمن .يشغل األعضاء يف مجلس الشحن
العاملي حوايل  %90من خطوط الشحن العاملية ،ويقدمون حوايل 400
خدمة مجدولة بانتظام تعمل عىل ربط قارات العامل ببعضها البعض.
وتعمل هذه الخدمات معا عىل نقل حوايل  %60من قيمة التجارة
العاملية التي تتم بالشحن البحري وأكرث من  4تريليون دوالر أمرييك
من البضائع سنويا .مجلس الشحن العاملي هو عضو مراقب يف املنظمة
البحرية الدولية  ،IMOوقد شارك بشكل نشط يف إعداد مدونة وحدات
نقل البضائع.
www.worldshipping.org

www.ichca.com
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