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 الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية 
 المعني بالسالمة األحيائية

 االجتماع السادس
 1999فبراير / شباط19-14، جنة اطرق
 

 مذكرة من األمانة
 

 "الشحن المتتابع"
 

أن تقوم بإعداد مذكرة عـني بالسـالمة األحيائية من األمانة      طـلب مكـتب الفـريق العـامل الم         -1
وقد نظر مكتب السالمة  . وضاتها  المسـاعدة الحكومـات خـالل مف      " الشـحن المتـتابع   "طلح      صـ عـن م  

 مادة  إلدخالواستخلص من ذلك أنه ال ضرورة ، لألسباب المبينة فيما يلي ،              راألماألحيائيـة فـي هذا      
يمكن أن يعالج    " الشحن المتتابع "  واسـتخلص كذلك أن مفهوم       " .الشـحن المتـتابع   "جديـدة بشـأن     

في حظ كذلك ، وبطـريقة وافيـة في إطار مواد أخرى تجري مفاوضة بشأنها في الوقت الحالي ، وقد ل            
خطار ، وتطبيق إجراءات االتفاق    إل، أنـه عـند مناقشـة مـواد تتعـلق ببـنود مـثل العبور ، وا                 هـذا الصـدد     

والتحرك غير المقصود عبر الحدود ، وآلية غرفة المقاصة لتبادل المعلومات ، ) AIA(السـابق عـن علم     
إدارة المخاطـر ، والمـناولة ، والـنقل ، والتعبـئة والتغـليف ، ولصـق الـبيانات اإليضـاحية على             / وتقييـم   

 يمكن أن يري    الشحن المتتابع ، فأن مفهوم    ) redressر  ك األم راأي تـد  (الجـبر    ، والمسـؤولية و    عـبوات ال
 .ام ـمن تلك األحكعلى أنه يشكل جزءًا 

 هذه العبارة بكونها تعني عريفتيمكن " الشحن المتتابع" خـاص لمصـطلح   عـريف فـي غيـبة ت    -2
 –  في بلد باء الطريقأثناءتلك البضاعة   غ  يتفرولف   يـتم بهـا نقل بضاعة من بلد أ         ةعمـلية شـحن دوليـ     

ها فورًا أو بعد فترة زمنية كبضاعة تحميل إعادة ليتم –" ميناء محوري " ي ــــذلـك في المعتاد ف   ويكـون   
من وسائل النقل مثل   أو علي وسيلة أخري  –  أخري سفينةقائمـة بذاتهـا أو مـع بضـائع أخري على            

  بقصد - ) "مركبات "فظل، بيشار إليها فيما بعد ، من باب اإليجاز     (مـركب أو طائـرة أو شـاحنة أو قطار         
كون مجرد النقل   ي الشحن المتتابع فولذا  . في البلد جيم    ، كائن   ه   يقصد إلي  توصـيلها إلى مـرفأ نهـائي      

خري تابعة لناقل أ الفيـزيقي لبضـاعة من مركبة تابعة ألحد الناقلين إلى مركبة         تحميلالفيـزيقي أو الـ    
 )ك ح م  (مثال ذلك أن بضاعة تتكون من كائنات حية محورة          . عين  خالل عملية النقل بين موض    ر ،   ــ آخ

من   "متتابعًاشحنًا   " يعاد شحنها  باألحرى أو   ، يجري تحميلها طريق البري ثم    ال ب أصاليمكـن أن تـنقل      
خر يمكن أن آرة ، ثـم ، عـندما تبلغ السفينة أو الطائرة مرفأ          إلى سـفينة أو إلى طائـ      الـبرية   الشـاحنة   

 .مركبة أخريمتن  على  "ًامتتابعشحنًا "   ،تشحن البضاعة من جديد

 علي  تحميلهاضاعة من مركبة وإعادة     تبدو مجرد أعمال تفريغ ب     الشحن المتتابع أن عمـليات     -3
وتنطوي العملية علي سلسلة    .  المطاف   في خاتمة ري ، لنقلها نهائيًا إلى المرفأ المقصود        ـمركبة أخ 

 وإلى  التعامل المختلفة ، تشير إلى أنشطة      طويل   مـن الوثـائق المحددة تمامًا والمعمول بها من زمن         
 ، بما في ذلك التأشيرات من إدارة الجمارك        كبةصاحب السفينة أو المر   الء  وكالواقعة على    اتااللـتزام 

) بيان الحمولة  (المانيفستو وكذلك  ص الشحن لاوبو  . أثناء الطريق الشحن  إعادة  الواقعـة عـند نقطة      
 بوليصة واقع من هو وثيقة تعدها شركة الشحن   المانيفسـتو و . األساسـية همـا مـن وثـائق الشـحن         

وهو قائمة شاملة لكل البضائع المحمولة علي متن المركبة وتتضمن تفاصيل    . موقع عليها   الشـحن ال  
 وعنوانه وأسم الشاحن) المغلفات  أو   األكياسالوزن والنوع والكمية من     ( ، والمقدار   ات  ـكراالم: مـثل   

 إلى كل من الموظف     المانيفستووترسـل صـور من      .  واسـم المرسـل إليـه وعـنوانه          ومقصـد الشـحن   
 المانيفستونهم  ويمك ،في مرفأ التوقفللبضاعة ، ووكالء الشحن الناقلة  المركبة المسـؤول عن إدارة  
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 لعمليات لالستعدادات الالزمة  الخطواتخاذ ومن  من البضاعة المنقولة في جوف المركبة     تحقق  مـن الـ   
م الجمارك  أي للعمـليات الميكانيكيـة لـتفريغ البضـاعة ولقيـا      ،ولتفـتيش الجمـارك     الـتفريغ والشـحن ،      

  .ستعراضها اب

نفًا بعدة مواد ،    آعليه يمكن معالجة العملية المشار إليها        للمفاوضة   ّدالمعفي النص الحالي     -4
 [ المادة المتعلقة بالمناولة والنقل والتعبئة والتغليف و" خطارإلا" يمكـن أن تشـمل المـادة المتعلقة بـ          

دراجها في  أ البيانات الالزم  "  بـ الخاصطـار المـرفق األول      إأو فـي    / و ]واتـالعـب  لـبيانات عـلى   ولصـق ا  
 ، بموجب تلك األحكام ، أن       ًاويمكـن أن يكون مطلوب    " . م  ـاالتفـاق السـابق عـن عـل       ب الخـاص خطـار   اإل

كذلك عما إذا كان من     أو  / أو الممكنة ، و   /خطـار بيانـات عـن خطـوط السـير المعـروفة و            إليوفـر مقـدم ا    
وباإلضافة إلى ذلك    . )أي نقل من مركبة إلى مركبة أثناء الطريق        ("متتابع  شحن  " حدث  يالمتوقع أن   

 . الوثائق المرافقة للعملية حديد، ففي مثل هذه الحاالت ، يمكن ت

لــلذين ا )اMEA(اآلخــرين دي األطــراف البيــئيين المــتعدأن يشــار إلى أن االتفــاقين نــبغي ي  -5
واتفاقية )  الـنفايات الخطـرة عبر الحدود      نقـل  (لاز ، وهمـا اتفاقيـة بـ       ةيـنطويان عـلى إجـراءات مشـابه       

 في ال ، الشحن المتتابعمسألة بصـفة مباشـرة   يعالجـان    ال)  الكيماويـات عـبر الحـدود        نقـل (ردام  روتـ 
 القبول السابق عن  اءات تنطبق على إجر    في األحكام الموضوعية التي    والالقسـم الخاص بالتعريفات     

 .ي المرفقات وال ف، )  AIA(م ـ السابق عن علتفاقإلل الموازي()   PIC( علم 
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 في البرتوكول الشحن المتتابع هـي إذن هـل ينـبغي معالجة مفهوم          هـنا   والمسـألة الـتالية      -6
ويمكـن أن تسـاق حجة تقول أن هذه المسألة تتصل فعًال بسياق تقييم المخاطر و    . مـن جـانب أخـر       

 لها يكونوتبعًا لذلك   )  تزيد من المخاطر     الشحن المتتابع إذ يمكـن أن يعتـبر أن عملية         (إدارة المخاطـر    
 وضوعالتغطية هذا يمكـن   و.  )redressأي تـدارك األمـر      (جـبر   المسـؤولية وال  موضـوع    فـي إطـار      مكانهـا 

األحكام الخاصة  في  أو  /وخطار  اإلفي المرفق الخاص ب    ه ب  تتعلق لباتطت م أدخلتتغطيـة وافيـة إذا مـا        
، دون أن   ] صـق بطاقـة الـبيانات عـلى العبوات        لبو[خطـار وبالـنقل ، وبالتعبـئة والتغـليف          إلاوبمـناولة   الب

وينبغي أن تظل األحكام قصيرة نسبيًا ، على أن تحال النقاط           . ام األخرى الموضوعية    تدخل في األحك  
المقدمــة قــاعدة ســوية يقــوم عــلي  الــبيانات كــونوت. التقــنية المحتمــلة إلى المــرفق المتعــلق بهــا 

ألحكــام لم لــلمخاطرة أو إدارة لــلمخاطر ، مطــلوب القيــام بهمــا وفقــا للــبرتوكول أو  يــأساســها أي تقي
 .ة الوطني
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