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  توصيات بشأن نقل البضائع اخلطرة
  دليل االختبارات واملعايري

  )الطبعة الرابعة املنقحة(

  تصويب    
صيات بشأن نقل ترد تصويبات هذه الطبعة، وكذلك أية تعديالت جديدة على التو: مالحظة

: البضائع اخلطرة، يف موقع جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا على شبكة اإلنترنت وعنوانه
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm . 

  ، الفقرة الثانية٤-١-٦-١٢  -١
  ال ينطبق  

٥-٤-٢-٤-٢٨  -٢  
  :ينبغي أن تكون املعادلة كما يلي
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  ، اخلانة األخرية على اليسار٢-٣١، الشكل ٥-٣-٣١  -٣
  ال ينطبق  

السطر  (١-٣٢، واجلدول )اجلملة الثالثة (٣-٢-٣٢و ،)اجلملة األوىل (٢-٢-٣٢  -٤
  )أ(٦-١-٣-٣٢، و)األخري

  "سº ٦٠ "ب" سº ٦٠,٥ "عنيستعاض   
  )ب(٦-١-٣-٣٢  -٥

  : عن النص احلايل مبا يلييستعاض  
  و خطرة من الناحية البيئية؛غري سامة أو أكالة أ  
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  )ج(٦-١-٣-٣٢  -٦
  "٪ ٢٠ما ال يزيد عن  "ب" ٪ ٢٠ما يقل عن " عن يستعاض  

  ‘٢‘، الفقرة الثانية، مقابل جمموعة التعبئة ٢-٤-١-٤-٣٤  -٧
 برومات البوتاسيوم والسليولوز؛" ب" برومات البوتاسيوم إىل السليولوز" عن يستعاض  

  ".‘١‘ التعبئة وهو ما ال حيقق معايري جمموعة
  ‘٢‘، الفقرة الثانية، مقابل جمموعة التعبئة ٢-٤-١-٤-٣٤  -٨

  .حتذف النقطة الثانية  
  ‘٣‘، الفقرة الثالثة، مقابل جمموعة التعبئة ٢-٤-١-٤-٣٤  -٩

 برومات البوتاسيوم والسليولوز؛" ب "برومات البوتاسيوم إىل السليولوز" عن يستعاض  
  ".‘٢‘و‘ ١‘ معايري جمموعيت التعبئة وهو ما ال حيقق

  ‘٣‘، الفقرة الثالثة، مقابل جمموعة التعبئة ٢-٤-١-٤-٣٤  -١٠
  . النقطة الثانيةحتذف  

  ، اجلملتان األوىل والثانية٤-٣-٣٨  -١١
  ال ينطبق على النص العريب: بالنسبة للجملة األوىل  
  "رىُتج "ب" ينبغي إجراء" عن يستعاض: وبالنسبة للجملة الثانية  

  ، اجلملة الثالثة٤-٣-٣٨  -١٢
  "ُيجرى االختباران "ب" ينبغي إجراء االختبارين" عن يستعاض  

  ، مثال النتائج، املعادلة األوىل٤٥٩، الصفحة ٢التذييل   -١٣
  " 5 + 10 " ب"  0.5 + 10" عن يستعاض  

  ، مثال النتائج، املعادلة الثانية٤٥٩، الصفحة ٢التذييل   -١٤
  " 5 × 1.62 " ب"  0.5 × 1.62" عن يستعاض  

  ١-٣، الشكل ألف ٤٦٤، الصفحة ٣التذييل   -١٥
  ال ينطبق  

  )٤(، املعادلة ٤٧٠، الصفحة ٥التذييل   -١٦
  ال ينطبق  

        


