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 توصيات بشأن نقل البضائع اخلطرة
 بيعة التوصيات والغرض منها وأمهيتهاط

قامت بوضع هذه التوصيات جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة التابعة للمجلس االقتصادي                  -١
وظهور مواد وسلع جديدة، ومتطلبات نظم النقل احلديثة، وفوق ألمم املتحدة يف ضوء التقدم التقين لواالجتماعي 

والتوصيات موجهة إىل احلكومات واملنظمات الدولية      . كل شيء وجوب تأمني سالمة الناس واملمتلكات والبيئة       
ائع وهي ال تنطبق على البضائع اخلطرة اليت تنقل يف حالة سائبة ألن هذه البض             . املعنية بتنظيم نقل البضائع اخلطرة    

 .وطنية ودوليةختضع للوائح خاصة 

، ترد كمرفق   "الئحة تنظيمية منوذجية لنقل البضائع اخلطرة     "وتعرض توصيات نقل البضائع اخلطرة يف شكل         -٢
وتستهدف الالئحة النموذجية تقدمي جمموعة أساسية من األحكام تتيح وضع لوائح وطنية ودولية تنظم               . هبذه الوثيقة 

. ذلك على أساس موحد؛ مع توفري املرونة الكافية لتعديلها حبيث تليب أي متطلبات خاصة               خمتلف وسائط النقل، و   
ويتوقع من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية وسائر املنظمات الدولية املعنية أن تلتزم لدى تنقيح أو تطوير اللوائح 

، وبذلك تسهم يف حتقيق االتساق يف هذا اجملال على اليت تكون مسؤولة عنها باملبادئ احملددة يف هذه الالئحة النموذجية
وفضال عن ذلك، فإنه ينبغي اتباع اهليكل والشكل واحملتويات اجلديدة إىل أبعد حد ممكن من أجل توفري . النطاق العاملي

ن وعلى الرغم من أ   . للمستعملني، وتيسري عمل هيئات مراقبة التطبيق وختفيف األعباء اإلدارية         ومريح   لسهنج س 
بدال من كلمة   " جيب"أي أهنا استخدمت كلمة     (الالئحة النموذجية هلا طابع التوصية، فإهنا صيغت يف شكل إلزامي            

 . وذلك لتسهيل االستخدام املباشر لالئحة النموذجية كأساس للوائح النقل الوطنية والدولية)"ينبغي"

. نقل البضائع اخلطرة بشكل مباشر أو غري مباشرويكفل نطاق الالئحة النموذجية حتقيق الفائدة لكل من يعنيه  -٣
وتغطي الالئحة النموذجية، من بني جوانب أخرى، مبادئ التصنيف وتعريف الرتب، وقائمة البضائع اخلطرة الرئيسية،               
واالشتراطات العامة للتعبئة، وطرق االختبار، ووضع العالمات، وبطاقات التعريف أو لوحات اإلعالن اخلارجية،               

وعن طريق تطبيق هذا    . وهناك باإلضافة إىل ذلك، اشتراطات خاصة تتصل برتب معينة من البضائع          . ت النقل ومستندا
النظام للتصنيف، والتسمية، والتعبئة، ووضع العالمات وبطاقات التعريف ولوحات اإلعالن واملستندات، حيقق الناقلون             

ملناولة واملراقبة ومن تقليل الوقت الضائع يف اإلجراءات        واملرسلون وسلطات التفتيش فائدة من تبسيط عمليات النقل وا        
. العوائق اليت تعترض النقل الدويل هلذه البضائع       وعموماً سوف تصبح مهمتهم أسهل، وتقلّ تبعاً لذلك          . الشكلية

 يف فئة   ميزات هذا النظام أكثر فأكثر مع الزيادة املطردة يف حجم التجارة يف البضائع املصنفة             يف نفس الوقت    وستتضح  
 ".اخلطرة"البضائع 

 املبادئ األساسية لتنظيم نقل البضائع اخلطرة

ُينظّم نقل البضائع اخلطرة كيما يتم بقدر اإلمكان تفادي احلوادث اليت تصيب األشخاص أو املمتلكات                -٤
 الوقت نفسه، وينبغي يف. أو تضر البيئة، وتفادي األضرار اليت تلحق بوسائل النقل املستخدمة أو بالبضائع األخرى

وفيما عدا  . أن تصاغ الالئحة حبيث ال تعوق حركة هذه البضائع، باستثناء ما يعترب منها أخطر من أن يقبل نقله                 
وبالتايل . ذلك، فإن الغرض من الالئحة هو جعل النقل ممكنا عن طريق إزالة املخاطر أو تقليلها إىل أدىن حد                   

 .سهيل النقلتتعلق بالسالمة بقدر ما تتعلق بتفاملسألة 
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وحيثما ميكن تطبيق شروط أقل     . وتنطبق الالئحة النموذجية املرفقة هبذه الوثيقة على مجيع وسائط النقل          -٥
أما .  يشار إىل هذا األمر، ما مل حيدد خالف ذلك يف هذه الالئحة            الصرامة على واسطة نقل دون غريها، فإنه        

 .مةالنقل اجلوي فقد تنطبق عليه أحيانا شروط أكثر صرا

 تصنيف البضائع اخلطرة وحتديد رتبها

وضع نظام تصنيف البضائع تبعاً لطبيعة املخاطر الكامنة فيها هبدف تلبية الشروط التقنية مع التقليل إىل أقصى                  -٦
 .وجتدر اإلشارة إىل أن الترتيب العددي للرتب ال ميثل ترتيبا لدرجات اخلطر. حد من التداخل مع اللوائح السارية

دف من التعاريف املوصى هبا هو حتديد ماهية البضائع اخلطرة ويف أي رتب ينبغي إدراجها تبعا                  واهل -٧
ومن . وقد صممت التعاريف حبيث توفر منطا عاما ميكن اتباعه يف اللوائح الوطنية والدولية املختلفة             . خلصائصها

ة دليل يسترشد به كل من يتعني عليه شأن هذه التعاريف عند استخدامها مع قائمة البضائع اخلطرة أن تكون مبثاب      
. استخدام هذه الالئحة؛ وهي متثل درجة ملحوظة من التوحيد مع االحتفاظ مبرونة كافية ملراعاة أوضاع متنوعة               

وقد بين تصنيف املواد يف الالئحة النموذجية على أساس دراسة البيانات املقدمة إىل اللجنة من احلكومات                   
غري أن البيانات   . ١ة وغريها من املنظمات الدولية بالشكل املوصى به يف الشكل            واملنظمات احلكومية الدولي  

 .الفعلية املقدمة ليست معتمدة رمسيا من قبل اللجنة

ارات ـع اخلطرة، دليل االختب    ـل البضائ ـأن نق ـات بش ـتوصي"ون  ـوع املعن ـدم املطب ـويق -٨
حدة لتصنيف أنواع معينة من البضائع اخلطرة ويصف         نظام األمم املت   )ST/SG/AC.10/11/Rev.4(" رـاييـواملع

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

و ال خيطئ إىل تصنيف سليم للمنتجات، ولذلك فهو يفترض كفاءة السلطات اليت جتري االختبارات ويترك على حن
وللسلطات املختصة احلرية يف أن تستغين عن بعض االختبارات، وأن جتري            . مسؤولية التصنيف هلذه السلطات   

ناك مربرات لذلك، من أجل     تعديالت يف تفاصيل االختبارات، وأن تقتضي اختبارات إضافية عندما تكون ه           
 . من املنتجاتالتوصل إىل تقدير موثوق وواقعي للخطر الذي ميثله أّي

وينبغي نقل النفايات وفقا للشروط املنصوص عليها يف الرتبة املالئمة مع مراعاة خماطرها وااللتزام باملعايري  -٩
لك هلذه الالئحة واليت تكون مشمولة مع ذلك        أما النفايات اليت ال ختضع خالف ذ      . الواردة يف الالئحة النموذجية   

 .٩لرتبة ل، فإنه ميكن نقلها مبوجب الشروط املنصوص عليها )١(باتفاقية بازل

وضع وال يتعّين دائماً    .  مواد خطرة على البيئة    ٩ إىل   ١ويعترب كثري من املواد املدرجة يف الرتب من           -١٠
وقد ذكرت املعايري اخلاصة باملواد واملخاليط اليت تشكل        . بحريا إال يف حالة النقل ال     بطاقات تعريف إضافية عليه   

 . من الالئحة التنظيمية النموذجية٩-٢خطراً على البيئة املائية يف الفصل 

 ـــــــــــ

 .)١٩٨٩( اتفاقية بازل بشأن تنظيم حركة النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود )١( 
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ع مبواد تدخني تشكل خطراً أثناء النقل، وال سيما بالنسبة للعمال الذين            تعاجل شحنات كثرية من البضائ    و -١١
وتتناول الالئحة النموذجية وحدات النقل اليت تعاجل       . قد يتعرضون هلا دون علم عندما يفتحون وحدات النقل         

حو الذي  بالتدخني باعتبارها شحنات ختضع الشتراطات خاصة تتعلق باملستندات وبوضع عالمات للتنبيه على الن            
 .تقتضيه األحكام املتعلقة باإلرسال املبينة يف اجلزء اخلامس

 إجراءات اإلرسال

مجيع الذين  إحاطة  اختاذ تدابري معينة يف كل مرة تقدم فيها بضائع خطرة للنقل، وذلك لضمان               نبغي  ي -١٢
عادة تبليغهم  ويتم  . بضائع املقدمة الكامنة يف ال  علماً تاماً باملخاطر    حيتمل أن يتعاملوا مع هذه البضائع أثناء النقل         

 وعن طريق إدراج املعلومات     ،عن طريق وضع عالمات خاصة وبطاقات تعريف على الطرود لبيان خماطر الشحنة           
وترد االشتراطات اخلاصة   . ذات الصلة يف مستندات النقل ووضع لوحات إعالن خارجية على وحدات النقل            

 . الوثيقةبذلك يف الالئحة النموذجية املرفقة هبذه

.  من الالئحة النموذجية على البضائع أو الطرود٢-٢-٢-٥تثّبت بطاقات التعريف املوصى هبا يف الفقرة  -١٣
 :وقد صمم لتحقيق األهداف التالية، تصنيف البضائع اخلطرةأساس ويقوم نظام بطاقات التعريف على 

الرمز، (م لبطاقات التعريف اليت حتملها  تسهيل متييز البضائع اخلطرة من مسافة بعيدة باملظهر العا         )أ( 
 ؛)واللون، والشكل

 .توفري دليل أويل مفيد، عن طريق ألوان بطاقات التعريف، لطريقة املناولة والتستيف والفصل )ب( 

يف حاالت معينة، حيثما يعترب خطر إحدى البضائع اخلطرة ضعيفا أو عندما تكون البضائع معبأة بكمية                 -١٤
ويف هذه احلاالت، قد يشترط وضع عالمات على الطرود لبيان . عفاء من وضع بطاقات التعريفحمدودة، ميكن اإل

 .الرتبة أو الشعبة ورقم فئة التعبئة

من أهم اشتراطات مستند نقل البضائع اخلطرة نقل املعلومات األساسية املتعلقة مبخاطر البضائع املقدمة               -١٥
روري إدراج بعض املعلومات األساسية يف مستند نقل شحنة البضائع          ولتحقيق هذا الغرض، يعترب من الض     . للنقل

ومن املسلم به أن للسلطات الوطنية أو املنظمات . اخلطرة، ما مل ينص على اإلعفاء من ذلك يف الالئحة النموذجية
علومات غري أن الالئحة النموذجية تتضمن البنود األساسية للم       . الدولية أن ترى ضرورة لطلب معلومات إضافية      

 .اليت تعترب ضرورية لكل مادة أو سلعة خطرة تقدم للنقل بأي واسطة نقل مبينة

 االستجابة حلاالت الطوارئ

أو الدولية ذات الصلة احتياطات للطوارئ تتخذ بغية محاية األشخاص           /ينبغي أن تضع املنظمات الوطنية و      -١٦
وترد بالنسبة للمواد املشعة مبادئ .  أثناء نقل البضائع اخلطرة  واملمتلكات والبيئة يف حالة احلوادث أو األحداث اليت تقع        
ل ـالتخطيط واالستعداد لالستجابة للطوارئ يف حوادث النق"توجيهية مناسبة ملثل هذه االحتياطات يف املطبوع املعنون 

 .)١٩٨٨(ينا ، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في٨٧، سلسلة معايري األمان رقم "اليت تنطوي على مواد مشعة
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 ضمان االمتثال

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

من جانب املرسلني والناقلني، من أجل توفري األدلة على استيفاء أحكام            ومناولتها وتستيفها    مستنداهتاالطرود و 
 .اًالالئحة النموذجية عملي

 نقل املواد املشعة

ية وقالربنامج للخاضعاً شحن املواد املشعة وقبوهلا للنقل ونقلها كون ينبغي أن تكفل السلطة املختصة أن ي -١٨
وينبغي للسلطة املختصة أن تتخذ ترتيبات إلجراء تقدير        . نموذجيةمن اإلشعاعات على النحو املبني يف الالئحة ال       

معايري "ب  اية وقدوري جلرعات اإلشعاع اليت يتعرض هلا األشخاص نتيجة لنقل مواد مشعة، وأن تكفل التزام نظام ال
يري األمان رقم   ، سلسلة معا  "ن اإلشعاعات املؤينة وألمان املصادر اإلشعاعية     ـة م ـايوقاألمان األساسية الدولية لل   

 .)١٩٩٦(، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا ١١٥
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 ١الشكل 

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

 ........................................................ التاريخ...............................مقدمة من 

وينبغي أن تتعلق البيانات    . يرجى تقدمي مجيع املعلومات ذات الصلة، مبا فيها مصادر بيانات التصنيف األساسية            
وجياب عند الضرورة   . ويرجى بيان طرق االختبار واإلجابة عن مجيع األسئلة       . باملنتوج يف شكله الذي سينقل به     

ن البيانات متوافرة بالشكل املطلوب، يرجى تقدمي ما هو متوافر          وإذا مل تك  ". ال ينطبق "أو  " غري معروف "بعبارة  
 .تشطب الكلمات غري املناسبة يف هذه الصحيفة. مع التفاصيل

  هوية املادة-١القسم 

 ......................................................................................... االسم الكيميائي ١-١
 ........................................................................................ الصيغة الكيميائية ٢-١
 ................................................................................املرادفات/ األمساء األخرى ٣-١
 ................................ رقم جمموعة التوافق٢-٤-١....................... رقم األمم املتحدة١-٤-١
  التصنيف املقترح يف التوصيات ٥-١

 ................................................)١()٢-١-٣(االسم الرمسي املستخدم يف النقل  ١-٥-١  
 ...................................اخلطر أو املخاطر اإلضافية....................الشعبة/الرتبة ٢-٥-١  
 ......................................................................................فئة التعبئة    
 .............................................................أحكام خاصة مقترحة، إن وجدت ٣-٥-١  
 .......................................................................ة املقترحة التعبئ تعليمات٤-٥-١  
  اخلواص الفيزيائية-٢القسم 

 ْس..........  نقطة أو نطاق االنصهار ١-٢
 سْ..........  نقطة أو نطاق الغليان ٢-٢

 ـــــــــــــ

هـذه اإلشـارة واإلشارات املماثلة هلا حتيل القارئ إىل الفصول والفقرات الواردة يف الالئحة                )١( 
 .النموذجية لنقل البضائع اخلطرة
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 : الكثافة النسبية عند درجة ٣-٢
 ..................................................................................ْس١٥ ١-٣-٢  
 ..................................................................................ْس٢٠ ٢-٣-٢  
 ..................................................................................ْس٥٠ ٣-٣-٢  

 : الضغط البخاري عند درجة ٤-٢
 كيلوباسكال......................................................................س٥٠ْ ١-٤-٢  
 كيلوباسكال......................................................................س٦٥ْ ٢-٤-٢  

 ث/٢م....................)٢(س٢٠ْ اللزوجة عند درجة  ٥-٢
  مل١٠٠/غ................س٢٠ْقابلية الذوبان يف املاء عند درجة  ٦-٢
 )٢(غاز/سائل/صلب  )١()١-١-٢-٢(س ٢٠ْ احلالة الفيزيائية عند درجة  ٧-٢
 .................................... املظهر عند درجات حرارة النقل العادية، مبا يف ذلك اللون والرائحة ٨-٢

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

 ......................................................................................................... 
  القابلية لاللتهاب-٣القسم 

  خبار هلوب ١-٣
 يف بوتقة مغلقة/س يف بوتقة مفتوحةْ ..........)١()٣-٣-٢(نقطة االشتعال  ١-١-٣ 
 ال/نعم  )١()٣-١-٣-٢(هل االحتراق مستمر؟  ٢-١-٣ 

 سْ.......... درجة حرارة االشتعال الذايت  ٢-٣
 ٪ .......... )حد االنفجار األعلى/حد االنفجار األدىن( مدى القابلية لاللتهاب  ٣-٣
 ال/نعم  )١()٢-٤-٢(هاب؟  هل املادة مادة صلبة قابلة لاللت ٤-٣

 ..................................................ذا كان الرد باإلجياب، اعط تفاصيل         إ١-٤-٣  
  ........................................................................................................ 
  ........................................................................................................ 

 ـــــــــــــ
هـذه اإلشـارة واإلشارات املماثلة هلا حتيل القارئ إىل الفصول والفقرات الواردة يف الالئحة                )١( 

 .النموذجية لنقل البضائع اخلطرة
 . من الالئحة النموذجية لنقل البضائع اخلطرة١-٢-١يف الفرع " السائل"انظر تعريف  )٢( 
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  اخلواص الكيميائية-٤القسم 

تثبيت أو غري ذلك من أساليب املعاجلة مثل غطاء النتروجني ملنع التفاعل            / هـل تتطلب املادة عملية تثبيط      ١-٤ 
 ال/نعم    اخلطر؟

  إذا كان الرد باإلجياب، بّين 
 .............................................................تخدمةالتثبيت املس/ة التثبيط طريق١-١-٤  
 ..................................................................................طريقة بديلة ٢-١-٤  
 ................................................................س٥٥ْزمن الفعالية عند درجة  ٣-١-٤  
 ....................................................الظروف اليت تكون فيها الطريقة غري فعالة ٤-١-٤  

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

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

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

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

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

 ال/نعم.............................................................)١()١-٤-٢( هل املادة ذاتية التفاعل؟  ٤-٤
 :بّين إذا كان الرد باإلجياب  

 ......................ذاتية التفاعل  النتيجة النهائية يف الرسم التخطيطي لتصنيف املواد  مربع١-٤-٤  

 ـــــــــــــــ

هـذه اإلشـارة واإلشارات املماثلة هلا حتيل القارئ إىل الفصول والفقرات الواردة يف الالئحة                )١( 
 .النموذجية لنقل البضائع اخلطرة
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 ْس.......................... كغم؟٥٠ما هي درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع لطرد زنة   
 ال/نعم )١()٤-٣-٢-٤-٢(هل يلزم ضبط درجة احلرارة؟   
 سْ.......... كغم٥٠درجة حرارة الضبط املقترحة لطرد زنة   ٢-٤-٤  
 سْ..........كغم ٥٠درجة حرارة الطوارئ املقترحة لطرد زنة   ٣-٤-٤  

 ال/نعم )١()٣-٤-٢( هل املادة تلقائية االشتعال مبس اهلواء؟  ٥-٤
 ........................................................إذا كان الرد باإلجياب، اعط تفاصيل  ١-٥-٤  
  ................................................................................................ 
  ................................................................................................ 

 ال/نعم )١()٣-٤-٢(هل املادة عرضة للتسخني الذايت؟   ٦-٤
 .................................................................:بّينإذا كان الرد باإلجياب،   ١-٦-٤  
  ................................................................................................ 
  ................................................................................................ 

 ال/نعم )١()١-٥-٢( هل املادة أكسيد فوقي عضوي؟  ٧-٤
 : إذا كان الرد باإلجياب، يبّين ما يلي 
 ...............ة العضوية النتيجة النهائية يف الرسم التخطيطي لتصنيف األكاسيد الفوقي  مربع١-٧-٤  

 سْ.......................... كغم؟٥٠ما هي درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع لطرد زنة  
 ال/نعم )١()١-٤-٣-٥-٢( هل يلزم ضبط درجة احلرارة؟  

 سْ..........  كغم٥٠درجة حرارة الضبط املقترحة لطرد زنة   ٢-٧-٤  
 سْ....... ... كغم٥٠درجة حرارة الطوارئ املقترحة لطرد زنة   ٣-٧-٤  

 ال/نعم )١()٤-٤-٢( هل تنبعث من املادة غازات هلوبة عند تالمسها مع املاء؟  ٨-٤
 ........................................................إذا كان الرد باإلجياب، اعط تفاصيل  ١-٨-٤  
  ................................................................................................ 
  ................................................................................................ 

 ال/نعم )١()١-٥-٢( هل للمادة خواص مؤكِسدة  ٩-٤
 ـــــــــــ

صول والفقرات الواردة يف الالئحة     هـذه اإلشـارة واإلشارات املماثلة هلا حتيل القارئ إىل الف           )١( 
 .النموذجية لنقل البضائع اخلطرة
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 .........................................................إذا كان الرد باإلجياب، اعط تفاصيل ١-٩-٤  
  ................................................................................................ 
  ................................................................................................ 

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

 : يف ما يلي)١()٨-٢( القدرة على إحداث تأكّل  ١٠-٤
 سْ....................................................سنة عند /مم.......... الفوالذ الطري١-١٠-٤  
 سْ.....................................................سنة عند /مم............. األلومنيوم٢-١٠-٤  
  مواد التعبئة األخرى٣-١٠-٤   

 سْ......................................................سنة عند /مم ......................)حتدد(  
 سْ......................................................سنة عند /مم ...................... 
  اآلثار احليوية الضارة-٥القسم 

 )LD50( ٥٠ج ق( اجلرعة القاتلة للنصف  ١-٥
 األنواع احليوانية.................................... كغ /ملغ......  .)١()١-١-٢-٦-٢( فموي  

 )LD50) (٥٠ج ق( اجلرعة القاتلة للنصف  ٢-٥
 األنواع احليوانية.................................... كغ /ملغ ....... )١()٢-١-٢-٦-٢( جلدي  

 )LD50() ٥٠ج ق( اجلرعة القاتلة للنصف  ٣-٥
 ساعة .................................زمن التعرض لتر/ملغ....... )١()٣-١-٢-٦-٢( استنشاق  
 ....................................ألنواع احليوانيةا  ٣م/مل............ أو   

 ٣م/مليلتر.....................................)١()٣-٤-٢-٢-٦-٢(ْس ٢٠ تركيز البخار املشبع عند  ٤-٥
 دقيقة/ساعة...........................زمن التعرض   )١()٨-٢( نتائج تعرض اجللد  ٥-٥

 ....................................األنواع احليوانية       
 .......................................................................................... بيانات أخرى ٦-٥

  ........................................................................................................ 
 ـــــــــــ

 والفقرات الواردة يف الالئحة     هـذه اإلشـارة واإلشارات املماثلة هلا حتيل القارئ إىل الفصول           )١( 
 .النموذجية لنقل البضائع اخلطرة



-10- 

 .......................................................................................... اخلربة البشرية ٧-٥
  ........................................................................................................ 
  معلومات إضافية-٦القسم 

  إجراءات الطوارئ املوصى هبا ١-٦
 )ر مواد اإلطفاء املناسبة وغري املناسبةأذك(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(سوائب للحاويات وسيطة  ٢-٢-٦ 
 ال/نعم  ؟)١()٧-٦(صهاريج نقالة  ٣-٢-٦ 

 . أدناه٩أو القسم /و ٨و  ٧ نيإذا كان الرد باإلجياب، اعط تفاصيل يف القسم 
 )١-٢-٦ال تستوىف إال إذا كان الرد باإلجياب يف (  حاويات السوائب-٧القسم 

 ......................................................................أو األنواع املقترحةاملقترح  النوع  ١-٧
 )٢-٢-٦ال تستوىف إال إذا كان الرد باإلجياب يف (  حاويات السوائب الوسيطة-٨القسم 

 .......................................................................أو األنواع املقترحةاملقترح  النوع  ١-٨
 )٣-٢-٦ال تستوىف إال إذا كان الرد باإلجياب يف ( النقل املتعدد الوسائط بالصهاريج -٩القسم 

 ............)مبا يف ذلك نوع صهاريج املنظمة البحرية الدولية إذا كان معروفا(الصهريج املقترح  وصف  ١-٩
 ................................................................................... ضغط االختبار األدىن ٢-٩
 ............................................................................ مساكة جدار الصهريج الدنيا ٣-٩
 ...................................................................... تفاصيل فتحات القاع إن وجدت ٤-٩
 ................................................................................. ترتيبات ختفيف الضغط ٥-٩
 ............................................................................................. درجة امللء ٦-٩
 ................................................................................. مواد الصنع غري املناسبة ٧-٩

 ـــــــــــــ
هـذه اإلشـارة واإلشارات املماثلة هلا حتيل القارئ إىل الفصول والفقرات الواردة يف الالئحة                )١( 

 .النموذجية لنقل البضائع اخلطرة


