
Corrigendum 

 

Ref. Sales No.: A.15.VIII.1 

(ST/SG/AC.10/1/Rev.19, Vol. I and II) 

 

October 2016 

New York and Geneva 

 

ST/SG/AC.10/1/Rev.19/Corr.1 

Arabic 

Original: English and French  

(This corrigendum does not apply to the Spanish version) 

GE.16-18415(A) 



 توصيات بشأن نقل البضائع الخطرة
 الئحة تنظيمية نموذجية

 )الطبعة التاسعة عشرة المنقحة(

 تصويب  
يف ج تصرررات ال وصياترررأال قلررربض ئعرررط وص الررراتن وميررر ذج ةت ررر  ت  أ أررر   ا  أررر  تررر   :مالحظةةةة 

 ماقن جل   وألمم وملي دذ وةقيصا ت  ألوروقا على ش ك  وإلئرتئتج وع اوئه: 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/mr_pubdet.html 

 المجلد األول  
 ، الجملة الثالثة1-1-5-1، الفقرة 5-1الفصل  -1 

 عن وص ص مبا تلي: تسيعاض 
"وملرراو  وإلرشررا ت  ص ت رر  وصالاصرر  وصدوصأرر  صلياقرر  وص رترر  صل عررط ترر   وملرراو  وصيةسررات  يف وصا أعرر   

ج فأأ رررررا SSG-26, IAEA("ج سلسرررررل  معررررراتا وألمررررراض رقرررررم 2102وآلمرررررن صل ررررراو  ومللرررررع     عررررر  
 2102 .) 

 ، في نهاية الفقرة األولى363، الحكم الخاص 3-3الفصل  -2 
 "إشعاع" قلة  عن ع ارذ "ما ذ ملع "  تسيعاض 

 ، في نهاية الحكم، قبل المالحظة383، الحكم الخاص 3-3الفصل  -3 
أمرررا صررردل وارررن صا رررال وإلعررر ض علرررى و ررردول ئعرررط وص الررراتنج  تالرررال وصررر ص وصيرررا : 

 .9فأجب أض تكاض قياق  وصاسم وملسيخدم  ميةعً  من وص  ا ج رقم 
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 5-5-3، عنوان الفرع 5-3الفصل  -3 
اصسررركحل وددتدتررر  أو  اوتررر  عرررن ع رررارول "م ل ررر  شررر ن أو ع قررر  وصلررر ن ق تسررريعاض 

 "و دذ وص عط". قع ارذ ش ن ميعد ذ وصاساتط."ج 

 5-5-3، الفرع 5-3الفصل  -5 
عرررن ع رررارول "م ل ررر  شررر ن أو ع قررر  وصلررر ن قاصسررركحل وددتدتررر  أو  اوتررر   تسررريعاض 

 "و دذ وص عط". قع ارذ ش ن ميعد ذ وصاساتط"ج 

 الدليل األبجدي  -6 
 وص  ا  وصياصأ   سب وصرتتأب وألجبدي تالال 

 0-2 ماو  مس    صلي ا  ج تل  ج مسيع ذج غ. م. أ. 
353
0 

 ماو  مس    صلي ا  ج ساتل ج مسيع ذج غ. م. أ.
2-0 353

2 

 ماو  مس    صلي ا  ج تل  ج من ا ط  ر   ود ورذج غ. م. أ. 
2-0 353

3 

 ود ورذج غ. م. أ.ماو  مس    صلي ا  ج ساتل ج من ا ط  ر   
2-0 353

2 

الةةةدليل األبجةةةدي، بالنىةةةبة فلةةةى سةةةاان فلو يةةةد اليو انيةةةوث، مةةةااة مشةةةعة،  ةةةرا مىةةةتثنى،  قةةةل  -7 
 كيلو غراث بالطرا، غير انشطا ي  و انشطا ي بكميات مىتثناة، في العموا "الرتبة"   1.1 من

 0-6 قاص قم 8عن وص قم  تسيعاض 

، العمةةةوا 2، الجةةةدول P200، توجيةةةل التعب ةةةة 1-3-1-3 الفقةةةرة الفرعيةةةة ،1-3الفصةةةل  -8 
 1158"األحكاث الخاصة المتعلقة بالتعب ة"، بالنىبة فلى  قم األمم المتحدة 

 z د لتالال و 

، فةي الفقةةرة األةيةةرة، الجملةة الثالثةةة، بعةةد 2-3-1-2-5، الفقةةرة الفرعيةةة 5-5الفصةل  -3 
 عبا ة "على ةلفية بيضاء" 

 وصع ارول وصياصأ  "أو خلةأ  م ات   م اس  " تالال 

 ، الجملة الثانية3-1-2-2-2-5، الفقرة الفرعية 2-5الفصل  -11 
 عن وص ص مبا تلي: تسيعاض 
أصرر ج ت   رري أة تيالرر ن وص صرر  وألعلررى سررال وميررا   -9أمررا قاص سرر   إا قياقرر  وصاسررم  

سرةط و اعر  قي ترال وص مرز ورقرم وص ت ر . وصع ا ت  وصس ع  صل مزج يف  ني جيب أض تيال ن وص صر  وأل
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 وض ساوهج ميكرن أض تيالر ن قياقر  وصاسرم ئصراً مرن ق أرط رقرم وألمرم وملي ردذ  9وقاص س   إا وص  ا ج 
ج شررر تي  5-0-2-2-2-5أو لل رررال تصررر  رت ررر  وميررر   "فرررال" مرررا ً( وفعررراً صلةعررر ذ وصة عأررر  

 يت جيب أض ت ه  على قياق  وصاسم. حيجب وص ص أو تعلط من أمهأ  وص أائال وألخ ل وص أة


