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 توصيات بشأن نقل البضائع الخطرة
 الئحة تنظيمية نموذجية

 عشرة المنقحة(السابعة )الطبعة 

 تصويب  
مبقوو  ة ووم ت موو  ى علووأاروو    تصوو  تصووبات ا توصباووب ا  نوو ا بضووع توتروو    ت  وو    مالحظة: 

  و   على شتكم تإلبرتبت وع بتبه:تملصحد  تالقصص دام  ور 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/mr_pubdet.html 

 المجلد األول  

 2-4-1الجدول  ،4-1الفصل  -1 
 ال ا  تق

 2-4-1الجدول  ،4-1الفصل  -2 
 ال ا  تق

 2-4-1الجدول  ،4-1الفصل  -3 
   تقال ا

 5-1-3-4-1 ،4-1الفصل  -4 
 ال ا  تق

 202، الحكم الخاص 3-3الفصل  -5 
 م كت ا توضبتوب توتالسصبكبم عت ر  مبتد توضبتوب اسصع ض عن عت ر  
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 ، الفقرة األخيرة قبل المالحظة، الجملة األولى361، الحكم الخاص 3-3الفصل  -6 
 ال ا  تق

 ، في الفقرة الفرعية )ب(:3-5-1-4 -2 
 توسبت ع.  كلمم ولتر    ت     توس  لمع ض عن عت ر  اسص

 المجلد الثاني  

 9-1-1-4و 3-1-1-4، 1-4الفصل  -8 
 .5-3-6    2-3-6عن  اُسصع ض

 )ج(، في البداية3-19-1-1-4، 1-4الفصل  -9 

 ال ا  تق

 ولىالمتعلق بالتعبئة، الجملة األ PP90، الحكم الخاص P003، توجيه التعبئة 1-4الفصل  -10 
 عن تو ص تملبجبد مب  الي: اسصع ض
تسووووصبدا    بوووو ا دتةلبووووم  كمووووم تإل ووووال   ،3556يف ح وووووم رقوووو  ت موووو  تملصحوووود   

ز توق مون أجوع مصو بعم مون مو د  مصب وم م بعوم ولصسو و ومض وموم ول ضوب و ول م  و   ول أكب س أو
 أو تجت ه وضعه . توعتب  مبض ترتن   تمل د  من توعتب   ص ف تو ظ  عن  م  

المتعلللللق بالتعبئللللة، الجملللللة  PP87، الحكللللم الخللللاص P207، توجيلللله التعبئللللة 1-4الفصللللل  -11 
 األخيرة
 ال ا  تق

 )أ(3-4-1-4-5، 4-5الفصل  -12 
 313أو  عت ر  تُدرج، 272تحلك  ت  ص   عد

 ، في النهاية2-3-3-5-5، 5-5الفصل  -13 
 ال ا  تق

 ة األولى)أ(، في نهاية الجمل2-2-2-2-6، 2-6الفصل  -14 

 كم  هب متني يف توعالم ا تملمبز  ولم كت ا ذتا تحمل ك ا يف تو ضع تودويل تدرج توعت ر  توص وبم:

 )أ(5-23-4-6، و1-9-4-6، 4-6الفصل  -15 
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 5-7-2-6و  عد 2-3-2-6تُدرج و

-4-1، و7-32-4-1، و1-32-4-1و)ط(، 4-32-4-1، 4-1الفصلللللللللللللللل  -61 
)ل(، 62-32-4-1)ص(، و63-32-4-1، و)ط(66-32-4-1و )د(،32-8

، 2-34-4-1، و3-34-4-1، و6-34-4-1)ر(، و64-32-4-1و
 4-34-4-1و
 1-3-5-1   1-3-2-1-1عن  سصع ضاُ 

 )د(10-23-4-6، 4-6الفصل  -12 
 ال ا  تق

    


