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 توصيات بشأن نقل البضائع اخلطرة

 الئحة تنظيمية منوذجية
 )الطبعة اخلامسة عشرة املنقحة(

 تصويب

ات التوصيات بشأن نقل البضائع اخلطرة ترد أيضاً يف موقع جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا               تصويب: مالحظة
 . http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/mr_pubdet.html: على شبكة اإلنترنت وعنوانه

 اجمللد األول

 ، اجلملة ما قبل األخرية"الصهريج النقال" تعريف ١-٢-١ -١

 "مركبة نقل أو مركب"ب  " مركبة نقل أو سفينة "اض عنيستع 

٢-٥-١-٥-١  -٢  

 "١-٣-٣-٢-٧-٢"ب  " ١-٤-٧-٢ "يستعاض عن 

  اجلملة األوىل٢-٢-٥-١ -٣

 " وأن تكون اجلرعات اليت يتعرض هلا األشخاص أدىن من حدود اجلرعات ذات الصلة            " عـن    يسـتعاض  
 "د خاضعة للقيود املتعلقة باجلرعاتعلى أن تكون اجلرعات اليت يتعرض هلا الفر" ب 

٢-٢-٥-١  -٤ 

 :نّصها يف بداية الفقرة مجلة جديدة تدرج 

 .تكون اجلرعات اليت يتعرض هلا األشخاص أدىن من حدود اجلرعات ذات الصلة 
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٢-٦-٣-٦-٢ -٥ 

 :نصهايف هناية الفقرة، تدرج مجلة أخرية جديدة  

راض من الفئة باء، غري تلك اليت قد تدرج يف الفئة ألف إذا              املصابة مبسببات أم   تـدرج املـواد احليوانية     
 .٣٣٧٣كانت يف مستنبتات، حتت رقم األمم املتحدة 

  ٩-٢الفصل  -٦

 ال ينطبق على النص العريب 

  ٩-٢الفصل  -٧

 ال ينطبق على النص العريب 

  ٩-٢الفصل  -٨

 ال ينطبق على النص العريب 

  ٩-٢الفصل   -٩

 العريبال ينطبق على النص  

  ٩-٢الفصل   -١٠

 ال ينطبق على النص العريب 

  ٩-٢الفصل   -١١

 ال ينطبق على النص العريب 

١-١-٣-٩-٢  -١٢  

 : عن النص احلايل مبا يلييستعاض 

تشـمل املواد اليت تشكل خطراً على البيئة، يف مجلة ما تشمل، املواد السائلة أو الصلبة امللّوثة                   ١-١-٣-٩-٢
 ).مثل التركيبات والنفايات(وحماليل وخماليط هذه املواد للبيئة املائية 

 ألغراض هذا اجلزء، 

العناصر الكيميائية ومركباهتا يف حالتها الطبيعية أو احملّصل عليها بأية عملية إنتاج،            " مادة"يقصد بكلمة    
 املستخدمة، لكن   مبـا يف ذلـك أي مادة مضافة الزمة للحفاظ على ثبات املنتج وأية شوائب ناجتة عن العملية                 

 .باستثناء أي مذيب ميكن فصله بدون التأثري على ثبات املادة أو تغيري تركيبها
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   الفقرة األوىل، اجلملة ما قبل األخرية٥-٢-٣-٩-٢  -١٣

 "٠,٥تعادل أو تفوق  "ب " ٠,٥تزيد على " عن عبارة يستعاض 

١-٥-٦-٤-٣-٩-٢  -١٤ 

 ال ينطبق على النص العريب 

 )ط(، و)ح(، و)اجلملة الثانية ) (ه (١٨٨كم اخلاص احل ١-٣-٣  -١٥

 "البطاريات "ب " بطاريات الليثيوم" عن عبارة يستعاض 

 ٣٢٨احلكم اخلاص   ١-٣-٣  -١٦

 . اجلملة األخريةحتذف 

 ، اجلملة الثانية٣٣٥احلكم اخلاص   ١-٣-٣  -١٧

 "كحاوية للسوائب"ب  " كعبوة للسوائب" عن عبارة يستعاض 

 ٣٣٥احلكم اخلاص  ١-٣-٣ -١٨

 :نصهابعد اجلملة الثانية، تدرج مجلة جديدة  

يف حالة رؤية سائل سائب وقت حتميل املخلوط أو وقت إغالق العبوة أو وحدة النقل، يصنف املخلوط                  
 .٣٠٨٢حتت رقم األمم املتحدة 

 اجلدول ٢-١-٥-٣ -١٩

 : عن اجلدول احلايل باجلدول التايليستعاض 

بالغرامات (وى يف كل عبوة خارجية الكمية الصافية القص
يف حالة املواد الصلبة وباملليلتر يف حالة السوائل والغازات، 
 )أو جمموع الغرامات واملليلترات يف حالة التعبئة املختلطة

بالغرامات (الكمية الصافية القصوى يف كل عبوة داخلية 
 الرمز )يف حالة املواد الصلبة واملليلتر يف حالة السوائل والغازات

 E0 غري مسموح بنقلها ككمية مستثناة
٣٠ ١ ٠٠٠  E1 
٣٠  ٥٠٠  E2 
٣٠  ٣٠٠  E3 
١  ٥٠٠  E4 
١  ٣٠٠ E5 

 
 اجلملة األخرية  ٢-١-٥-٣  -٢٠

 "عبوة خارجية "ب " طرد خارجي" عن عبارة يستعاض 
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 اجمللد الثاين

 املالحظة اليت تلي العنوان  ١-١-٤  -٢١

 "P201" بعد "LP02و" عبارة تدرج 

٣-١-١-٤  -٢٢ 

 ال ينطبق على النص العريب 

١-٤-١-٤  -٢٣ P003 ،PP17  

 : عن النص احلايل مبا يلييستعاض 

 كغم لعبوات   ٥٥، ال تتجاوز الكتلة الصافية للطرود       ٢٠٣٧ و ١٩٥٠يف حالـة رقمـي األمم املتحدة         
 . كغم للعبوات األخرى١٢٥الكرتون أو 

١-٤-١-٤  -٢٤  P804) ١( 

 :عن النص احلايل مبا يلييستعاض  

  كغم، وتتألف من٢٥العبوات اجملمعة اليت تبلغ كتلتها القصوى  )١( 

 لتر لكل عبوة ومملوءة     ١,٣داخلية من الزجاج أو أكثر سعتها القصوى        ) عبوات(عبوة   -
مثبتة بصورة حمكمة بأي ) سداداهتا( يف املائة من سعتها؛ سدادهتا   ٩٠مبـا ال يـتجاوز      
مـنع االنفـالت أو التفكك بسبب الصدم أو االهتزاز أثناء النقل،            وسـيلة ميكـنها     

 واملوضوعة كل واحدة على حدة يف 

أوعـية معدنـية إىل جانب مادة مبطِّنة وماصة تكفي المتصاص كامل حمتويات العبوة        -
 الداخلية الزجاجية، واملعبأة فضالً عن ذلك يف) العبوات(

  4A أو 1G أو  1D أو   1H2 أو   1N2 أو   1B2 أو   1A2عـبوات خارجـية من األنواع        -
  .4H2 أو 4G أو 4F أو 4Dأو 4C2  أو 4C1 أو 4Bأو 

٢-٤-١-٤  -٢٥ IBC620  

 "٨-١-٤واألحكام اخلاصة الواردة يف " عبارة حتذف 
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٣-٤-١-٤  -٢٦ LP621 

 "٨-١-٤يف  واألحكام اخلاصة الواردة" عبارة حتذف 

 )د (١-٤-٢-٣-٤ -٢٧

 "حاويات"ب  " حاوية" عن كلمة يستعاض 

١-٢-٥  -٢٨ 

 :نصهايف هناية الفرع، تدرج فقرة جديدة  

 عالمة الكميات املستثناة ٨-١-٢-٥

 .٤-٥-٣ توسم الطرود احملتوية على كميات مستثناة من السلع اخلطرة بعالمة وفقاً ملا يرد يف 

٣-١-٢-٢-٢-٥ -٢٩ 

 : عن النص احلايل مبا يلييستعاض 

، حيتوي النصف األعلى من     ١ من الرتبة    ٦-١ و ٥-١ و ٤-١ئق الُشعب   باسـتثناء بطا    ٣-١-٢-٢-٢-٥
  ١-٥ أو ٤ أو ٣ أو ٢ أو ١الـبطاقة عـلى الرمز التصويري وحيتوي النصف األسفل على رقم الرتبة أو الشعبة     

وجيوز أن تشتمل بطاقة الوسم على نص مثل رقم األمم املتحدة .  حسب االقتضاء٩ أو ٨ أو ٧ أو ٦ أو ٢-٥أو 
  شريطة أال   ٥-١-٢-٢-٢-٥وفقاً ملا يرد يف     ") قابلة لالشتعال "على سبيل املثال    (عـبارة تـبني رتبة اخلطر       أو  

 .حيجب النص عناصر الوسم الالزمة األخرى أو ينتقص منها

 اجلملتان األوليان  ٤-١-٢-٢-٢-٥  -٣٠

 : عن النص احلايل مبا يلييستعاض 

، ١ يكتب يف النصف األسفل من بطاقات وسم الرتبة        ،٦-١ و ٥-١ و ٤-١استثناء الشعب   إضافة إىل ذلك، ب    
  ٤-١عب  أما بطاقات الشُ  .  رقم الشعبة واحلرف الدال على جمموعة التوافق للمادة أو للسلعة          فـوق رقم الرتبة،   

احلرف الدال على جمموعة رقم الرتبة و فإهنا تبني يف النصف األعلى رقم الشعبة ويف النصف األسفل ٦-١ و٥-١و
 .افقالتو

 )أ ( ١-٢-١-٣-٥  -٣١

 :عن النص احلايل مبا يلييستعاض  
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 مم من احلافة يكون ١٢,٥ مم، مع رسم خط على بعد ٢٥٠×  مم ٢٥٠ال تقل أبعادهـا عن  )أ( 
ويف النصف األعلى من بطاقة الوسم، يكون اخلط بنفس لون الرمز، أما يف النصف األسفل فيكون                . موازيـاً هلا  

 جود يف الزاوية السفلى؛بنفس لون الرقم املو

١١-١١-٤-٦  -٣٢  

 من الطرود دون "N"تكون مخسة أمثال "ب  " دون حرجية" N"تكون مخسة أضعاف " عن عبارة يستعاض 
 "احلالة احلرجية

 ١٢-١١-٤-٦ 

 من الطرود دون احلالة     "N"يكون ضعف   "ب    "  دون حرجية  "N"يكون ضعفاً   " عـن عـبارة      يسـتعاض  
 "احلرجية

٥-٥-٤-٥-٦  -٣٣ 

 .٤-٤-٤-٥-٦ الترقيم لتصبح الفقرة يعاد 

 اجلملة األخرية ١-٢-٥-٧-٦  -٣٤

 "مركبة نقل أو مركب"ب  " وحدة نقل أو سفينة" عن عبارة يستعاض 

- - - - - 


