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  توصيات بشأن نقل البضائع اخلطرة
  طبيعة التوصيات والغرض منها وأمهيتها

قامت بوضع هذه التوصيات جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم                 -١
وظهور مواد وسلع جديدة، ومتطلبات نظم النقل احلديثة، وفوق كل شيء وجوب تـأمني              يف ضوء التقدم التقين      )١(املتحدة

. والتوصيات موجهة إىل احلكومات واملنظمات الدولية املعنية بتنظيم نقل البضائع اخلطـرة           . سالمة الناس واملمتلكات والبيئة   
 الـيت متخـر البحـار      أو السفن الصهرجيية   سوائبوهي ال تنطبق على البضائع اخلطرة اليت تنقل يف حالة سائبة يف ناقالت ال             

  .اجملاري املائية الداخلية واليت ختضع للوائح خاصة وطنية ودولية أو
، ترد كمرفق هلذه    "الئحة تنظيمية منوذجية لنقل البضائع اخلطرة     "وُتعرض توصيات نقل البضائع اخلطرة يف شكل          -٢

ة أساسية من األحكام تتيح وضع لوائح وطنية ودولية تـنظم خمتلـف              تقدمي جمموع  النموذجيةوتستهدف الالئحة   . الوثيقة
ويتوقـع مـن    . وسائط النقل، وذلك على أساس موحد؛ مع توفري املرونة الكافية لتعديلها حبيث تليب أي متطلبات خاصة               

ر اللوائح اليت تكـون     احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية وسائر املنظمات الدولية املعنية أن تلتزم لدى تنقيح أو تطوي             
مسؤولة عنها باملبادئ احملددة يف هذه الالئحة النموذجية، وبذلك تسهم يف حتقيق االتساق يف هذا اجملال علـى النطـاق                    

وفضالً عن ذلك، فإنه ينبغي اتباع اهليكل والشكل واحملتويات اجلديدة إىل أبعد حد ممكن من أجل توفري هنج سلس . العاملي
وعلى الرغم من أن الالئحة النموذجية هلا . ، وتيسري عمل هيئات مراقبة التطبيق وختفيف األعباء اإلداريةومريح للمستعملني

بدالً من كلمـة    " جيب"أي إهنا استخدمت يف النص بأكمله كلمة        (طابع التوصية فحسب، فإهنا صيغت يف شكل إلزامي         
  .أساس للوائح النقل الوطنية والدوليةوذلك لتسهيل االستخدام املباشر لالئحة النموذجية ك") ينبغي"
وتغطي . ويكفل نطاق الالئحة النموذجية حتقيق الفائدة لكل من يعنيه نقل البضائع اخلطرة بشكل مباشر أو غري مباشر                  -٣

 الرتب، وقائمة البضائع اخلطرة الرئيـسية، واالشـتراطات         ديد أخرى، مبادئ التصنيف وحت    جوانبالالئحة النموذجية، من بني     
.  االختبار، ووضع العالمات، وبطاقات التعريف أو لوحات اإلعالن اخلارجيـة، ومـستندات النقـل              إجراءاتلعامة للتعبئة، و  ا

وعن طريق تطبيق هذا النظام للتصنيف، والتسمية،       . وهناك، باإلضافة إىل ذلك، اشتراطات خاصة تتصل برتب معّينة من البضائع          
عريف ولوحات اإلعالن واملستندات، حيقق الناقلون واملرسلون وسلطات التفتيش فائـدة           والتعبئة، ووضع العالمات وبطاقات الت    

وعموماً سوف تـصبح مهمتـهم      . من تبسيط عمليات النقل واملناولة واملراقبة ومن تقليل الوقت الضائع يف اإلجراءات الشكلية            
 وستتضح يف نفس الوقت ميزات هذا النظام أكثر فأكثر          .أسهل، وتقلّ تبعاً لذلك العوائق اليت تعترض النقل الدويل هلذه البضائع          
  ".اخلطرة"مع الزيادة املطردة يف حجم التجارة يف البضائع املصنفة يف فئة البضائع 

  املبادئ األساسية لتنظيم نقل البضائع اخلطرة
املمتلكات أو تضر البيئة،    ُينظّم نقل البضائع اخلطرة كيما يتم بقدر اإلمكان تفادي احلوادث اليت تصيب األشخاص أو                 -٤

وينبغي، يف الوقت نفسه، أن تصاغ الالئحة حبيـث         . وتفادي األضرار اليت تلحق بوسائل النقل املستخدمة أو بالبضائع األخرى         
  ـــــــــــــ

جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام املنسق عاملياً لتـصنيف املـواد             "لق عليها اسم    ، أعيد تشكيل اللجنة وأط    ٢٠٠١يف عام    )١(
 ).١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢٦ الصادر يف ١٩٩٩/٦٥انظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي " (الكيميائية وومسها
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وفيما عدا ذلك، فإن الغرض من الالئحة هو جعل         . تعوق حركة هذه البضائع، باستثناء ما يعترب منها أخطر من أن يقبل نقله             ال
  .وبالتايل فاملسألة تتعلق بالسالمة بقدر ما تتعلق بتسهيل النقل.  ممكناً عن طريق إزالة املخاطر أو تقليلها إىل أدىن حدالنقل
وجيوز يف بعض احلاالت أن تطبـق لـوائح         . وتنطبق الالئحة النموذجية املرفقة هبذه الوثيقة على مجيع وسائط النقل           -٥

  .لية أخرى ألسباب تشغيشروطاًوسائط النقل 

  تصنيف البضائع اخلطرة وحتديد رتبها
ُوضع نظام تصنيف البضائع تبعاً لطبيعة املخاطر الكامنة فيها هبدف تلبية الشروط التقنية مع التقليل إىل أقصى حد من            -٦

  .وجتدر اإلشارة إىل أن الترتيب العددي للرتب ال ميثل ترتيباً لدرجات اخلطر. التداخل مع اللوائح السارية
وقد . اهلدف من التعاريف املوصى هبا هو حتديد ماهية البضائع اخلطرة ويف أي رتب ينبغي إدراجها تبعاً خلصائصها                و  -٧

ومن شأن هـذه التعـاريف عنـد    . صممت التعاريف حبيث توفر منطاً عاماً ميكن اتباعه يف اللوائح الوطنية والدولية املختلفة            
 مبثابة دليل يسترشد به كل من يتعّين عليه استخدام هذه الالئحة؛ وهي متثـل               استخدامها مع قائمة البضائع اخلطرة أن تكون      

وقد بين تصنيف املواد يف الالئحة النموذجيـة        . درجة مالحظة من التوحيد مع االحتفاظ مبرونة كافية ملراعاة أوضاع متنوعة          
 الدولية وغريها مـن املنظمـات الدوليـة         على أساس دراسة البيانات املقدمة إىل اللجنة من احلكومات واملنظمات احلكومية          

  .غري أن البيانات الفعلية املقدمة ليست معتمدة رمسياً من قبل اللجنة. ١بالشكل املوصى به يف الشكل 
 "توصيـات بشـأن نقـل البضائـع اخلطرة، دليـل االختبــارات واملعـاييــر          "ويقـدم املطبـوع املعنـون      -٨
)ST/SG/AC.10/11/Rev.5 و Amend.1 وAmend.2 (            نظام األمم املتحدة لتصنيف أنواع معّينة من البضائع اخلطرة ويصف طـرق

وإجراءات االختبار اليت تعترب األكثر فائدة لتزويد السلطات املختصة باملعلومات الالزمة للتوصل إىل تصنيف صحيح للمـواد                 
 إلجراءات اختبار تؤدي على حنو ال خيطـئ إىل          ليس صياغة موجزة  " الدليل"وجتدر اإلشارة إىل أن     . والسلع ألغراض النقل  

تصنيف سليم للمنتجات، ولذلك فهو يفترض كفاءة السلطات اليت جتري االختبارات ويترك مـسؤولية التـصنيف هلـذه                  
وللسلطات املختصة احلرية يف أن تستغين عن بعض االختبارات، وأن جتري تعديالت يف تفاصيل االختبارات، وأن                . السلطات
ختبارات إضافية عندما تكون هناك مربرات لذلك، من أجل التوصل إىل تقدير موثوق وواقعي للخطر الذي ميثله أّي                  تقتضي ا 

  .من املنتجات
وينبغي نقل النفايات وفقاً للشروط املنصوص عليها يف الرتبة املالئمة مع مراعاة خماطرها وااللتزام باملعايري الواردة يف                   -٩

، فإنه  )٢(النفايات اليت ال ختضع خالف ذلك هلذه الالئحة واليت تكون مشمولة مع ذلك باتفاقية بازل              أما  . الالئحة النموذجية 
  .٩ميكن نقلها مبوجب الشروط املنصوص عليها للرتبة 

وال يتعّين دائماً وضع بطاقات تعريـف  .  مواد خطرة على البيئة٩ إىل ١ويعترب كثري من املواد املدرجة يف الرتب من         -١٠
وقد ذكرت املعايري اخلاصة باملواد واملخاليط اليت تشكل خطراً على البيئة املائيـة يف              . ة عليها إال يف حالة النقل البحري      إضافي

  . من الالئحة التنظيمية النموذجية٩-٢الفصل 

  ـــــــــــــ
 ).١٩٨٩(عرب احلدود اتفاقية بازل بشأن تنظيم حركة النفايات اخلطرة والتخلص منها  )٢(
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ين قـد   ج شحنات كثرية من البضائع مبواد تدخني تشكل خطراً أثناء النقل، وال سيما بالنسبة للعمـال الـذ                 عالَوُت  -١١
وتتناول الالئحة النموذجية وحدات نقل البضائع الـيت تعـاجل          . يتعّرضون هلا دون علم عندما يفتحون وحدات نقل البضائع        

بالتدخني باعتبارها شحنات ختضع الشتراطات خاصة تتعلق باملستندات وبوضع عالمات للتنبيه على النحو الـذي تقتـضيه                 
  .اجلزء اخلامساألحكام املتعلقة باإلرسال املبينة يف 

  إجراءات اإلرسال
ينبغي اختاذ تدابري معّينة يف كل مرة تقدم فيها بضائع خطرة للنقل، وذلك لضمان إحاطة مجيع الـذين حيتمـل أن                       -١٢

ويتم تبليغهم عادة عـن طريـق وضـع         . يتعاملوا مع هذه البضائع أثناء النقل علماً تاماً باملخاطر الكامنة يف البضائع املقدمة            
 خاصة وبطاقات تعريف على الطرود لبيان خماطر الشحنة، وعن طريق إدراج املعلومات ذات الصلة يف مـستندات                  عالمات

وترد االشتراطات اخلاصة بذلك يف الالئحـة النموذجيـة         . النقل ووضع لوحات إعالن خارجية على وحدات نقل البضائع        
  .املرفقة هبذه الوثيقة

.  من الالئحة النموذجية على البضائع أو الطـرود        ٢-٢-٢-٥صى هبا يف الفقرة      بطاقات التعريف املو   ينبغي تثبيت   -١٣
  :ويقوم نظام بطاقات التعريف على أساس تصنيف البضائع اخلطرة، وقد صمم لتحقيق األهداف التالية

اللـون،  الرمز، و (تسهيل متييز البضائع اخلطرة من مسافة بعيدة باملظهر العام لبطاقات التعريف اليت حتملها                )أ(  
  ؛)والشكل
  .توفري دليل أويل مفيد، عن طريق ألوان بطاقات التعريف، لطريقة املناولة والتستيف والفصل  )ب(  

يف حاالت معّينة، حيثما يعترب خطر إحدى البضائع اخلطرة ضعيفاً أو عندما تكون البضائع معبأة بكميـة حمـدودة،                   -١٤
احلاالت، قد يشترط وضع عالمات على الطرود لبيان الرتبة أو الـشعبة            ويف هذه   . ميكن اإلعفاء من وضع بطاقات التعريف     

  .ورقم فئة التعبئة
. من أهم اشتراطات مستند نقل البضائع اخلطرة نقل املعلومات األساسية املتعلقة مبخاطر البـضائع املقدمـة للنقـل                   -١٥

مستند نقل شحنة البضائع اخلطرة، ما مل ينص        ولتحقيق هذا الغرض، يعترب من الضروري إدراج بعض املعلومات األساسية يف            
ومن املسلّم به أن للسلطات الوطنية أو املنظمات الدولية أن ترى ضرورة لطلب             . على اإلعفاء من ذلك يف الالئحة النموذجية      

 سلعة خطرة   غري أن الالئحة النموذجية تتضمن البنود األساسية للمعلومات اليت تعترب ضرورية لكل مادة أو             . معلومات إضافية 
  .تقدم للنقل بأي واسطة نقل مبينة

  االستجابة حلاالت الطوارئ
أو الدولية ذات الصلة احتياطات للطوارئ تتخـذ بغيـة محايـة األشـخاص              /ينبغي أن تضع املنظمات الوطنية و       -١٦

سبة للمـواد املـشعة مبـادئ    وترد بالن. واملمتلكات والبيئة يف حالة احلوادث أو العوارض اليت تقع أثناء نقل البضائع اخلطرة       
التخطيط واالستعداد لالستجابة للطوارئ يف حوادث النقـل اليت        "توجيهية مناسبة ملثل هذه االحتياطات يف املطبوع املعنون         

  ).٢٠٠٢(، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا TS-G-1.2(ST-3)، سلسلة معايري األمان رقم "تنطوي على مواد مشعة
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  الضمان االمتث

وتشمل وسائل االضطالع هبذه املسؤولية وضع وتنفيذ برنامج . ينبغي أن تكفل السلطة املختصة االمتثال هلذه الالئحة  -١٧
لرصد تصميم العبوات وصنعها واختبارها وفحصها وصيانتها، وتصنيف البضائع اخلطرة، وإعداد الطرود ومستنداهتا ومناولتها       

  .لني، من أجل توفري األدلة على استيفاء أحكام الالئحة النموذجية عملياًوتستيفها من جانب املرسلني والناق

  نقل املواد املشعة
ينبغي أن تكفل السلطة املختصة أن يكون شحن املواد املشعة وقبوهلا للنقل ونقلها خاضعاً لربنـامج للوقايـة مـن                      -١٨

املختصة أن تتخذ ترتيبات إلجراء تقدير دوري جلرعات        وينبغي للسلطة   . اإلشعاعات على النحو املبني يف الالئحة النموذجية      
معايري األمان األساسية الدوليـة     "  اإلشعاع اليت يتعرض هلا األشخاص نتيجة لنقل مواد مشعة، وأن تكفل التزام نظام الوقاية ب              

الة الدولية للطاقة الذرية، ، الوك١١٥، سلسلة معايري األمان رقم "للوقايـة مـن اإلشعاعات املؤينة وألمان املصادر اإلشعاعية
  ).١٩٩٦(فيينا 

  اإلبالغ عن احلوادث والعوارض
ينبغي للمنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة أن تضع أحكاماً بشأن اإلبالغ عن احلوادث والعوارض اليت تقع أثناء                   -١٩

. ت باألحكام األساسية يف هذا الصدد      من الالئحة التنظيمية النموذجية التوصيا     ٩-١-٧وترد يف الفرع    . نقل البضائع اخلطرة  
وينبغي أن تقدَّم إىل جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة التقارير أو موجزات التقارير اليت ترى الدول أو املنظمات                    

لكي تنظر  ) الرئيسيةمثل التقارير اخلاصة بعيوب العبوات والصهاريج، والتسربات        (الدولية أهنا على صلة بعمل اللجنة الفرعية        
  .فيها وتتخذ إجراءات بشأهنا، حسب االقتضاء
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  ١الشكل 

  صحيفة بيانات تقدم إىل األمم املتحدة من أجل إجراء
  تصنيف جديد أو تعديل تصنيف قائم للمواد

  .....................................التاريخ.............................................................قدمة منم
غي أن تتعلق البيانات باملنتج وينب. يرجى تقدمي مجيع املعلومات ذات الصلة، مبا فيها مصادر بيانات التصنيف األساسية          

" غري معروف "وجياب عند الضرورة بعبارة     . ويرجى بيان طرق االختبار واإلجابة عن مجيع األسئلة       . يف شكله الذي سينقل به    
تشطب الكلمـات   . وإذا مل تكن البيانات متوافرة بالشكل املطلوب، يرجى تقدمي ما هو متوافر مع التفاصيل             ". ال ينطبق "أو  

  .ناسبة يف هذه الصحيفةغري امل
   هوية املادة-١القسم 

  االسم الكيميائي  ١-١
  الصيغة الكيميائية  ٢-١
  املرادفات/األمساء األخرى  ٣-١
  ....................................... رقم جمموعة التوافق٢-٤-١.....................رقم األمم املتحدة  ١-٤-١
  التصنيف املقترح يف التوصيات  ٥-١

  ...............................................)١()٢-١-٣(االسم الرمسي املستخدم يف النقل   ١-٥-١  
  ..................................اخلطر أو املخاطر اإلضافية ....................الشعبة/تبةالر  ٢-٥-١  
  ............ التعبئةجمموعة    
  ............................................................أحكام خاصة مقترحة، إن وجدت  ٣-٥-١  
  ......................................................................تعليمات التعبئة املقترحة   ٤-٥-١  

   اخلواص الفيزيائية-٢القسم 
  سº............نقطة أو نطاق االنصهار  ١-٢
   سº..............نقطة أو نطاق الغليان  ٢-٢
  :ةالكثافة النسبية عند درج  ٣-٢

  ١٥  ١-٣-٢ºس..................  
  ٢٠  ٢-٣-٢ºس..................  
  ٥٠  ٣-٣-٢ºس..................  

  ـــــــــــــ
 .هذه اإلشارة واإلشارات املماثلة هلا حتيل القارئ إىل الفصول والفقرات الواردة يف الالئحة النموذجية لنقل البضائع اخلطرة  )١(
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  :الضغط البخاري عند درجة  ٤-٢
  ٥٠  ١-٤-٢º١(كيلوباسكال.................س(  
  ٦٥  ٢-٤-٢ºكيلوباسكال.................س  

  ث/٢م........................)٢(س٢٠ºاللزوجة عند درجة   ٥-٢
   مل١٠٠/غ........س٢٠ºقابلية الذوبان يف املاء عند درجة   ٦-٢
  )٢(غاز/سائل/بصل    )١()١-١-٢-٢( س٢٠º الفيزيائية عند درجة احلالة  ٧-٢
.......................................... عند درجات حرارة النقل العادية، مبا يف ذلك اللون والرائحة  املظهر  ٨-٢

  ........................................................................................................  
.......................................................................... فيزيائية أخرى ذات صلة خواص  ٩-٢

  ........................................................................................................
  ........................................................................................................  

   القابلية لاللتهاب-٣القسم 
  خبار هلوب  ١-٣

  يف بوتقة مغلقة/يف بوتقة مفتوحة سº........................)١()٣-٣-٢(نقطة االشتعال   ١-١-٣  
  ال/نعم )١()٣-١-٣-٢(هل االحتراق مستمر؟   ٢-١-٣  

   سº................. حرارة االشتعال الذايتدرجة  ٢-٣
   يف املائة..............)حد االنفجار األعلى/حد االنفجار األدىن(مدى القابلية لاللتهاب   ٣-٣
  ال/نعم     )١()٢-٤-٢( املادة مادة صلبة قابلة لاللتهاب؟ هل  ٤-٣

  ..........................................................عط تفاصيل إذا كان الرد باإلجياب، أ  ١-٤-٣  
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  

   الكيميائية اخلواص-٤القسم 
 التفاعل اخلطر؟ تثبيت أو غري ذلك من أساليب املعاجلة مثل غطاء النتروجني ملنع/هل تتطلب املادة عملية تثبيط  ١-٤  

  ال/نعم  
  إذا كان الرد باإلجياب، بّين  
  ..............................................................التثبيت املستخدمة  /طريقة التثبيط  ١-١-٤  
  .................................................................................طريقة بديلة   ٢-١-٤  

  ـــــــــــــ
 .طرةهذه اإلشارة واإلشارات املماثلة هلا حتيل القارئ إىل الفصول والفقرات الواردة يف الالئحة النموذجية لنقل البضائع اخل  )١(

 . من الالئحة النموذجية لنقل البضائع اخلطرة١-٢-١يف الفرع " السائل"انظر تعريف   )٢(
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  ...............................................................س٥٥ºزمن الفعالية عند درجة   ٣-١-٤  
  .....................................................الظروف اليت تكون فيها الطريقة غري فعالة  ٤-١-٤  

  ال/نعم  )١()١-٢(؟ ١-١-١-٢هل املادة مادة متفجرة وفقاً للفقرة   ٢-٤
  ..........................................................إذا كان الرد باإلجياب، أعط تفاصيل   ١-٢-٤  
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  

  ال/نعم  )١()٤-٢-٤-٢(هل املادة مادة متفجرة مرتوعة احلساسية؟   ٣-٤
  ..........................................................تفاصيل إذا كان الرد باإلجياب، أعط   ١-٣-٤  
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  

  ال/نعم  )١()١-٤-٢(هل املادة ذاتية التفاعل؟   ٤-٤
  :إذا كان الرد باإلجياب بّين  
  ............................مربع النتيجة النهائية يف الرسم التخطيطي لتصنيف املواد ذاتية التفاعل   ١-٤-٤  
   سº............................. كغم؟ ٥٠ما هي درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع لطرد زنة     

  ال/نعم  )١()٤-٣-٢-٤-٢(؟ هل يلزم ضبط درجة احلرارة    
   سº............ كغم٥٠درجة حرارة الضبط املقترحة لطرد زنة   ٢-٤-٤  

   سº.......... كغم٥٠درجة حرارة الطوارئ املقترحة لطرد زنة   ٣-٤-٤  
  ال/نعم  )١()٣-٤-٢(هل املادة تلقائية االشتعال مبس اهلواء؟   ٥-٤

  ..........................................................ا كان الرد باإلجياب، أعط تفاصيل إذ  ١-٥-٤  
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  

  ال/نعم  )١()٣-٤-٢(ة عرضة للتسخني الذايت؟ هل املاد  ٦-٤
  ..........................................................إذا كان الرد باإلجياب، أعط تفاصيل   ١-٦-٤  
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  

  ال/نعم  )١()١-٥-٢(هل املادة أكسيد فوقي عضوي؟   ٧-٤
  ـــــــــــــ

 .هذه اإلشارة واإلشارات املماثلة هلا حتيل القارئ إىل الفصول والفقرات الواردة يف الالئحة النموذجية لنقل البضائع اخلطرة  )١(
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  :إذا كان الرد باإلجياب، بّين  
  ......................ة العضويةمربع النتيجة النهائية يف الرسم التخطيطي لتصنيف األكاسيد الفوقي  ١-٧-٤  
   سº.......... كغم٥٠هي درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع لطرد زنة ما     

  ال/نعم....................................)١()١-٤-٣-٥-٢(هل يلزم ضبط درجة احلرارة؟     
  سº.......... كغم٥٠درجة حرارة الضبط املقترحة لطرد زنة   ٢-٧-٤  
  سº.......... كغم٥٠درجة حرارة الطوارئ املقترحة لطرد زنة   ٣-٧-٤  

  ال/نعم  )١()٤-٤-٢(مسها مع املاء؟ هل تنبعث من املادة غازات هلوبة لدى تال  ٨-٤
  ..........................................................ا كان الرد باإلجياب، أعط تفاصيل إذ  ١-٨-٤  
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................
  ........................................................................................................  

  ال/نعم  )١()١-٥-٢(هل للمادة خواص مؤكِسدة   ٩-٤
  ..........................................................ا كان الرد باإلجياب، أعط تفاصيل إذ  ١-٩-٤  
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  

  : يف ما يلي)١()٨-٢(القدرة على إحداث تأكّل   ١٠-٤
  سº............................................عند   سنة/مم.......فوالذ الطريال  ١-١٠-٤  
  سº............................................عند   سنة/مم...........األلومنيوم  ٢-١٠-٤  
  )حتدد(مواد التعبئة األخرى   ٣-١٠-٤  
  سº............................................عند   سنة/مم...................................  
  سº............................................عند   سنة/مم...................................  

  .....................................................................اخلواص الكيميائية األخرى ذات الصلة   ١١-٤
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  

   اآلثار احليوية الضارة-٥القسم 
  ......األنواع احليوانية مكغ/ملغ...........)١()١-١-٢-٦-٢(موياً  ف)LD50() ٥٠ج ق(اجلرعة القاتلة للنصف   ١-٥
  ......األنواع احليوانية كغم/ملغ...........)١()٢-١-٢-٦-٢(جلدياً  (LD50) )٥٠ج ق(اجلرعة القاتلة للنصف   ٢-٥

  ـــــــــــــ
 .ئ إىل الفصول والفقرات الواردة يف الالئحة النموذجية لنقل البضائع اخلطرةهذه اإلشارة واإلشارات املماثلة هلا حتيل القار  )١(
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   ساعة.....زمن التعّرض لتر/ملغ......)١()٣-١-٢-٦-٢(باالستنشاق  (LC 50)) ٥٠رق(القاتل للنصف التركيز   ٣-٥
  ...............األنواع احليوانية  ٣م/مليلتر............ أو    

  ٣م/مليلتر...........................................)١()٣-٤-٢-٢-٦-٢( س٢٠ºز البخار املشبع عند تركي  ٤-٥

  دقيقة/ساعة..............................................زمن التعّرض  )١()٨-٢(نتائج تعّرض اجللد   ٥-٥
  .....................................................األنواع احليوانية      

  ...........................................................................................بيانات أخرى   ٦-٥
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  

  ............................................................................................اخلربة البشرية  ٧-٥
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  

   معلومات إضافية-٦القسم 
  إجراءات الطوارئ املوصى هبا  ١-٦

  ) اإلطفاء املناسبة وغري املناسبةاذكر مواد(احلريق   ١-١-٦  
  ........................................................................................................  
  ..................................................................................االنسكاب  ٢-١-٦  

  :هل يقترح نقل املادة يف  ٢-٦
  ال/نعم  )١()٨-٦(حاويات سوائب   ١-٢-٦  
  ال/نعم  ؟)١()٥-٦(حاويات وسيطة للسوائب   ٢-٢-٦  
  ال/نعم  ؟)١()٧-٦(صهاريج نقالة    ٣-٢-٦  
  . أدناه٩القسم أو / و٨ و٧إذا كان الرد باإلجياب، أعط تفاصيل يف القسمني   

  )١-٢-٦ال تستوىف إال إذا كان الرد باإلجياب يف ( حاويات السوائب -٧القسم 
  ..........................................................................النوع املقترح أو األنواع املقترحة  ١-٧

  )٢-٢-٦ال تستوىف إال إذا كان الرد باإلجياب يف  ( حاويات السوائب الوسيطة-٨القسم 
  ..........................................................................النوع املقترح أو األنواع املقترحة  ١-٨

  )٣- ٢- ٦ال تستوىف إال إذا كان الرد باإلجياب يف  (ل املتعدد الوسائط بالصهاريجالنق -٩القسم 
  ....................)مبا يف ذلك نوع صهاريج املنظمة البحرية الدولية إذا كان معروفاً(وصف الصهريج املقترح   ١-٩

  ـــــــــــــ
 .هذه اإلشارة واإلشارات املماثلة هلا حتيل القارئ إىل الفصول والفقرات الواردة يف الالئحة النموذجية لنقل البضائع اخلطرة  )١(
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  ....................................................................................ضغط االختبار األدىن  ٢-٩
  ...............................................................................مسك جدار الصهريج األدىن  ٣-٩
  .........................................................................تفاصيل فتحات القاع إن وجدت  ٤-٩
  ...................................................................................تيبات ختفيف الضغطتر  ٥-٩
  ..............................................................................................درجة امللء  ٦-٩
  ...................................................................................مواد الصنع غري املناسبة  ٧-٩
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