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  توصيات بشأن نقل البضائع اخلطرة
  الئحة تنظيمية منوذجية

  )الطبعة السادسة عشرة املنقحة(

  تصويب    

 موقع جلنة األمـم     تصويبات التوصيات بشأن نقل البضائع اخلطرة ترد أيضاً يف          :مالحظة
  : املتحدة االقتصادية ألوروبا على شبكة اإلنترنت وعنوانه

  http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/mr_pubdet.html  

  اجمللد األول    

جمموعـة   (١٧٤٨رة، أرقام األمم املتحـدة      ـة البضائع اخلط  ـقائم  ،١-٢-٣  -١    
  ٩د ، العمو)‘٣‘جمموعة التعبئة  (٣٤٨٧و) ‘٣‘جمموعة التعبئة  (٢٨٨٠و) ‘٣‘التعبئة 

  B4 بعد B13 الرمز يدرج  

  )ب(٢٩٠احلكم اخلاص  ،١-٣-٣  -٢    
  ".وتنقل املادة "بعبارة" وجيب نقله" عن عبارة يستعاض  

  اجمللد الثاين    

    ١-٤-١-٤  -٣، P003اجلملة الثالثة ،  
  .ال ينطبق  
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    ١-٤-١-٤  -٤، P802 حكم خاص يتعلق بالتعبئة ،PP79  
  .ال ينطبق  

    ١-٤-١-٤  -٥ ،P904 ا(، الفقرة(  
 مواد مالئمة ومبتانة    منوتستعمل عبوات خارجية مبنية     : " عن اجلملة الثانية   يستعاض  

وتـستخدم عبـوات     ":مبا يلي ." وافية، ومصممة من أجل سعة العبوة واالستعمال املعدَّة له        
ني يتناسبان مع سعة العبوة      مواد مناسبة تكون ذات قوة وتصميم مالئم       منخارجية مصنوعة   

  ." منهااملقصودواالستخدام 

    ١-٤-١-٤  -٦ ،P907،اجلملة الثانية   
  .ال ينطبق  

    ٢-٤-١-٤  -٧ ،IBC08أحكام خاصة متعلقة بالتعبئة، احلكم ، B13 

  :مبا يلي النص املدرج عن يستعاض  
  B13     حيظر  ٣٤٨٧ و ٣٤٨٦ و ٣٤٨٥ و ٢٨٨٠ و ٢٢٠٨ و ١٧٤٨ يف حالة األرقام ،

  . حبراً يف حاويات وسيطة للسوائبالنقل

فـوق  "، املُـدخل    ٣١١٩، رقم األمم املتحدة     T23، التوجيه   ٦-٢-٥-٢-٤  -٨    
 يف املائة يف مادة ختفيف      ٣٢ اثيل هكسانوات بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز         -٢ أكسي

  "‘باء‘من النوع 
  ).د( اإلشارة إىل حاشية اجلدول حتذف  

محـض  "، املُدخل   ٣١١٩، رقم األمم املتحدة     T23، التوجيه   ٦-٢-٥-٢-٤  -٩    
  ".‘واو ‘نوعيف ال"، تضاف إىل املُدخل عبارة "فوق أكسي خالت مقطر مثبت

محـض  "، املُدخل   ٣١١٩، رقم األمم املتحدة     T23، التوجيه   ٦-٢-٥-٢-٤    
  )د(، حاشية اجلدول "فوق أكسي خالت مقطر مثبت

  :مبا يلي عن احلاشية يستعاض  
 ٤١ة من تقطري محض فوق أكسي خالت بتركيز ال يتجاوز           تركيبة مشتق   )د(  

 يف ٩,٥ ≤بنسبة ) H2 O2+ محض فوق أكسي خالت (يف املائة مع املاء واألكسجني الفعال 
  ).و(٢-٣-٣-٥-٢املائة، حبيث ُتستوىف املعايري الواردة يف 
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    ٢-٤-٥-١-٥  -١٠  
ل مـن املرسـل     إىل جانب اسم وعنوان ك      "  ب" جيب أن يظهر  " عن عبارة    يستعاض  

  ".واملرسل إليه جيب أن تظهر

  ٢، مالحظة )د(١-٦-١-٢-٦  -١١    
  .ال ينطبق  

  ، اجلملة األوىل قبل الفقرات الفرعية٧-٧-٢-٢-٦  -١٢    
  "اشتراطات الفحص واالختبار الدوريني " ب" االشتراطات" عن كلمة يستعاض  

  ، اجلملة األوىل قبل الفقرات الفرعية٤-٩-٢-٢-٦  -١٣    
  .بقال ينط  

  ، هناية اجلملة الثانية١-١٥-٤-٧-٦  -١٤    
  .ال ينطبق  

  ‘١‘، الفقرة الفرعية ) ه(١-١٣-٥-٧-٦  -١٥    
  .ال ينطبق  

        
  


