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 2-1الفصل   
)هتذذذذي   " Skin irritation" )يآكذذذذد ج،ذذذذد    و "Skin corrosion"حتذذذذعا يعذذذذا يف  

اععذا   )هتذي   " Eye irritation")ي،ذف اععذا اعيذديد   و "Serious eye damage "ج،ذد    و
 ."Dermal irritation "و "Dermal corrosion "و

)مذذادة ِّسةسذذج ع، اذذاف اعتنيسذذ   عي ذذ   ن ذذ   " Respiratory sensitizer"يعذذدل يعفيذذف 
 ي، : كما

خم،ذذوي يسذذ  ان اذذفي ا سا ذذيج يف  هذذ  مذذادة  و "المررادة المحسةسررة للجهرراف التنفسرر  
 .املخ،وي؛" اعيعب اهلوائيج بعد ا تنياق املادة  و

بع ذا ة " )مذادة ِّسسذج ع، ،ذد  كذم ك،مذج "مذادة" Skin sensitizer" يستعاض يف يعفيف 
 خ،يط". "مادة  و

 5-1الفصل   
  يسذذذتعاض كذذذم 6و 0باعنسذذذ ج عفي ذذذج ا"اذذذو ة "اعسذذذميج باعيذذذيط"  اعي تذذذان  0-5-0اجلدول 

 0.1 ي،ذذذذذ : اعذذذذذنا اعذذذذذوا د يف كمذذذذذود اعقذذذذذيم ا ديج/ ذذذذذدود اع كيذذذذذ ا   ذذذذذا
 .املائج يف

 يضذاا اجلم،ج اعتاعيج يف هنايج اعيقفة: 0-5-3-3-0
ك،ذ  يوجياذا  كذم اكذداد فذحائف بيانذا   4"وميكم االطالع يف املفاذ    

 اعسالمج  قتض  اش اطا  اعنظام املنس  كاملياً".
هذذذذذ  اعيقذذذذذفة  4-3-3-3-5-0حتذذذذذعا اعيقذذذذذفة. ي ذذذذذ   اعيقذذذذذفة ا اعيذذذذذج  0-5-3-3-3

 .3-3-3-5-0اجلديدة 
  يعذديد هنايذج  ابقاً  4-3-3-5-0)اقفة جديدة  ه  يف األفد اعيقفة  0-5-3-3-3

اجلم،ج اعثانيج ك،  اعنحو اعتايل: "... كند نقد مثد هعه اعيحنا   ائ ج  
 ألنظمج املنظمج اع حفيج اعدوعيج". واقاً 

"املع،وما  املتع،قذج باعنقذد" عي ذ   ن ذ    04يعديد اع ند )و  حتت اع اب  6-5-0دول اجل
 ي، : كما

 ".اعدوعيج اع حفيج املنظمج ألنظمج واقاً   وائب فو ة يف اعنقد ")و  

 1-2الفصل   
 ذذعا اعيافذذذ،ج بعذذذد ك،مذذذج  0-0-6)ج  وا اشذذيج "ب"   ذذذيد اجلذذذدول  6-0-0-6

 "كم، ".

 2-2الفصل   
 يعدل ك،  اعنحو اعتايل: 6-6-6
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 معايير التصنيف  2-2-2"

 6اعي ذذذج  بذذذاو  و0 عذذذف  0ي ذذذنف اع ذذذاف اع،اذذذوب يف اعي ذذذج  6-6-0-0
واقذذذذاً ع، ذذذذدول اعتذذذذايل: اع ذذذذافا  اع،اوبذذذذج اعقاب،ذذذذج عالشذذذذتعال 

يف اعي ذذذذذج  ي ذذذذذنف دائمذذذذذاً  غذذذذذت املسذذذذذتقفة كيميائيذذذذذاً   و ي،قائيذذذذذاً 
  عف.0

 اللهوبةمعايير تصنيف الغافات  :1-2-2 الجدول
 المعايير الفئة

  عف0

 اع اف اع،اوب

 كي،وبا كال:  010.3س وض ط معيا   °61غافا  يكون كند د جج 
 قذذذذد  سذذذذب  يف املائذذذذج  و 03قاب،ذذذذج عالشذذذذتعال يف خم،ذذذذوي مذذذذ  اهلذذذذواو بنسذذذذ ج  )   

 ا  م يف اهلواو؛  و
املائذذج  يف  06 يقذد كذذم هلذا ناذذاق قاب،يذج اشذذتعال مذذ  اهلذواو بنسذذ ج م ويذذج ال  و )ب  

  ياً كان ا د األدىن عقاب،يج االشتعال 
 باو 0يظاف اع يانا   هنا يستويف معايت اعي ج  وما مل

  قد س  و°54غاف هلوب ييتعد ي،قائياً يف اهلواو كند د جج  فا ة  اع اف اعت،قائ  االشتعال

اع افا  غت 
 املستقفة كيميائياً 

  010.3س وضذذ ط معيذذا    61ºغذذافا  هلوبذذج يكذذون غذذت مسذذتقفة كيميائيذذاً كنذذد د جذذج  ذذفا ة   عف
 كي،وبا كال.

س و/ و ضذذذذ ط  61ºغذذذافا  هلوبذذذذج يكذذذون غذذذذت مسذذذتقفة كيميائيذذذذاً كنذذذد د جذذذذج  ذذذفا ة  كذذذذرب مذذذم  باو
 كي،وبا كال.  010.3معيا    كرب مم 

 اع اف اع،اوب باو0

غذت   عف  عكناذا عيسذت ي،قائيذج االشذتعال  و0قاب،يج االشتعال ع،ي ج اع افا  اعيت يستويف معايت 
 ي، : مستقفة كيميائياً  واعيت يتمي  ك،  األقد  ا

 يف املائج مم   م اهلواو؛  و 2 د  دىن عقاب،يج االشتعال  كثف مم  )   
  م يف اعثانيج؛ 01 فكج ا  اق   ا يج  قد مم  )ب  

بذاو  يكذون هلذا ناذاق قاب،يذج اشذتعال كنذدما  ذت،ط مذ  0  عف  و0اع افا   خبالا غافا  اعي ج  اع اف اع،اوب 6
 كي،وبا كال  010.3س وض ط معيا   °61اهلواو  كند د جج 

ميكذذذذم عذذذذ ع  األغذذذذذفاض اعتنظيميذذذذج املعينذذذذذج معام،ذذذذج األمونيذذذذذا  :1مالحظة   
 وبفوميد املثيد كحاال  خافج.

   األيفو ذذذذذذذوال  ك ذذذذذذذافا  هلوبذذذذذذذج. انظذذذذذذذفال ين  ذذذذذذذ  ي ذذذذذذذنيف  :2مالحظة   
 . 3-6اعي د 

بذذاو  0ويف غيذذاب اع يانذذا  اعذذيت يسذذم  باعت ذذنيف يف اعي ذذج  :3مالحظة   
 عذذذف 0 عذذذف يف اعي ذذذج اعي ذذذج ي ذذذنف اع ذذذاف اع،اذذذوب اعذذذع  يسذذذتويف معذذذايت 

 .ي،قائياً 
ال حيذذذذدش االشذذذذتعال اعت،قذذذذائ  ع، ذذذذافا  اعت،قائيذذذذج االشذذذذتعال  :4مالحظة   

 ك،  اعدوام  وميكم  ن حيدش يأخت. ب و ة او يج
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يف غيذذذذاب بيانذذذذا  كذذذذم ي،قائيذذذذج االشذذذذتعال  ين  ذذذذ  ي ذذذذنيف  :5مالحظة   
املخ،ذذوي اع ذذاف  اعقابذذد عالشذذتعال ك ذذذاف ي،قذذائ  االشذذتعال ا ا كذذان حيتذذذو  

مكونذذذذا  ي،قائيذذذذج  يف املائذذذذج )بذذذذا  م  مذذذذم مكذذذذون  و 0ك،ذذذذ   كثذذذذف مذذذذم 
 عالشتعال.".

 ي، : ن اا كمايعدل اعيقفة عيكون  6-6-3
 تبليغ معلومات الخطورة 2-2-3"  
يذذذذفد اكت ذذذذا ا  كامذذذذج واكت ذذذذا ا  ِّذذذذددة يتع،ذذذذ  باشذذذذ اطا   6-6-3-0  

 . ويتضذذذذذمم 4-0اعو ذذذذم يف ي ،يذذذذذ  مع،ومذذذذا  ا"اذذذذذو ة: اعو ذذذذم )اعي ذذذذذد 
 مث،ذذذج  3جذذذداول مذذذوج ة كذذذم اعت ذذذنيف واعو ذذذم. ويتضذذذمم املفاذذذ   0 املفاذذذ 

اعتخايايج اعيت ميكم ا تخداماا  يثما يسم  ع، يانا  اعتحعيفيج واعف وم 
 اعس،اج املخت ج بععك.

 عناصر وسم الغافات اللهوبة )القابلة لالشتعال( :2-2-2الجدول 

 ألف1الفئة  

ألف الستيفائها معايير الغافات التلقائية 1الغافات المصنفة ف  الفئة 
 باء م  الغافات غير المستقرة الفئتي  ألف أوأو االشتعال 

 2الفئة  باء1 الفئة
غررررررررررررراف تلقرررررررررررررائ  

 االشتعال
 غافات غير مستقرة كيميائيا  

 الفئة باء الفئة ألف
 بدون  م  هلب هلب هلب هلب هلب اعفم 

 نعا ا خاف خاف خاف خاف خاف ك،مج اعتن ي 
غذذذذذذذذذذذذذاف هلذذذذذذذذذذذذذوب  بيان ا"او ة

 بد جج اائقج
غذذذاف هلذذذوب بد جذذذج 

 اائقج.
قذذذد ييذذذتعد ي،قائيذذذاً 

 يعفض  ع،اواوكند 

غذذذذاف هلذذذذوب بد جذذذذج 
 اائقج.

قذذذد يتياكذذذد ييذذذاكالً 
متي ذذذذذذذذذذفاً  ذذذذذذذذذذ  يف 

 غياب اهلواو

غذذذذذذذاف هلذذذذذذذوب بد جذذذذذذذج 
 اائقج.

قذذذذذذد يتياكذذذذذذد ييذذذذذذاكالً 
متي ذذذذذذذذذذذذذذذفاً  ذذذذذذذذذذذذذذذ  يف 
غيذذذذذذذذاب اهلذذذذذذذذواو كنذذذذذذذذد 
ضذذذذذذذذذ ط و/ و  ذذذذذذذذذفا ة 

 مفييعج

 غاف هلوب غاف هلوب

خم،ذوي غذافا  هلوبذج  ا ا جفى كععك ي نيف غاف هلذوب  و 6-6-3-6  
  ين  ذ  اع ذافا  غذت املسذتقفة كيميائيذاً  ا ج اع افا  اعت،قائيج االشذتعال  ويف 

اإلبالغ كم مجي  اعت نييا   ا  اع ،ج يف فحييج بيانا  اعسالمج ك،  
واد اج كنافذذف اإلبذذالغ كذذم ا"اذذو ة  ا  اع ذذ،ج  4اعنحذذو امل ذذا يف املفاذذ  
 ك،  بااقج اعو م.".

 :ي،  كمايعدل اعيقفة عيكون ن اا   6-6-4-0

 منطق القرار للغافات اللهوبة 2-2-4-1"
عت ذذنيف غذذاف هلذذوب  ي،ذذ م يذذواف بيانذذا  كذذم قاب،يتذذ  عالشذذتعال وقد يذذ     

 اعذذج اعت ذذنيف يف  ك،ذذ  االشذذتعال يف اهلذذواو وكذذم كذذدم ا ذذتقفا ه كيميائيذذاً. ويف
 ذذفكج   و بذاو  ي،ذذ م يذواف كذم بيانذذا  كذم ا ذد األدىن عقاب،يتذذ  عالشذتعال0اعي ذج 

 .6-6يتي  م  منا  اعقفا   ا  اق  األ ا يج. ويكون اعت نيف  ا
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  1)2-2منطق القرار 
 

__________ 

كنذدما ال يوجذذد بيانذذا  بيذذأن ي،قائيذج االشذذتعال  ين  ذذ  ي ذذنيف خم،ذذوي اع ذافا  اعقاب،ذذج عالشذذتعال ك ذذاف ي،قذذائ    1)
 )با  م  مم مكون  و مكونا  ي،قائيج االشتعال.يف املائج  0االشتعال ا ا كان حيتو  ك،   كثف مم 

س و/ و ض ط معيا    كرب مم °20هد هو غت مستقف كيميائياً كند د جج  فا ة  كرب مم 
 كي،وبا كال؟  101.3

 ال

 نعم

 نعم

 

 مادة غافيج/خم،وي غافا 

 غت م نيج مم اع افا  اعقاب،ج عالشت ال

 نعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ال

 ال

 عف غاف ي،قائ  االشت ال 1اعي ج 
 وغاف غت مستقف كيميائياً  عف 

 
 خاف

 كي،وبا كال؟  101.3س وض ط جو  معيا   °20هد عدياا نااق ا  اق م  اهلواو كند د جج  فا ة 

 س  و  قد°54هد ييت د ي،قائياً يف اجلو كند د جج  فا ة 

 نعم

  101.3س وض ط معيا   °20هد هو غت مستقف كيميائياً كند د جج  فا ة 
 كي،وبا كال؟

 ال

 عف غاف ي،قائ  االشت ال وغاف 1اعي ج 
 باوغت مستقف كيميائياً 

 
 خاف

  عف غاف ي،قائ  االشت ال1اعي ج 

 
 خاف

 كي،وبا كال؟  101.3س وض ط معيا   °20غت مستقف كيميائياً كند د جج  فا ة هد هو 

  عف غاف غت مستقف كيميائياً  عف1اعي ج 

 
 خاف

 ال

 نعم
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 نعم

-6اىل  6-4-6-6يذذذفقيم اعيقذذذفا  باكت ا هذذذا يعذذذاد  4-4-4-6-6اىل  4-4-6-6مم 
6-4-6-4 

  يعذذذدل هنايذذذج اجلم،ذذذج األوىل  ذذذابقاً  0-4-4-6-6)جديذذذدة هذذذ  اعيقذذذفة  6-6-4-6-0
 ي، : عت    كما

  "... selection of cylinder valve outlets"  وكنذد ا ذتخدام  ذفكج اال ذ اق
بذذاو  انظذذف اذذفق األ ا ذذيج  وان  ذذفكج اعي ذذج بذذاو  انظذذف 0األ ا ذذيج ع،ي ذذج 

"ISO 817:2014 "Refrigerants-Designation and safety classification, 

Annex C: Method of test for burning velocity measurement of 

flammable gases)." 
 يف اطا  بند "ا ساب" عي    ن اا كاعتايل: 5اىل  0  مم يعدل اعيقفا 6-6-5

يعذذذذذذا معذذذذذذامال  اعتكذذذذذذااق ع، ذذذذذذافا  ا"ام،ذذذذذذج مقابذذذذذذد اعن وجذذذذذذذا   -0"  
 ي، : كما

   Ki (Ar) = 0.55 
   Ki (He) = 0.9 

 نعم كي،وبا كال؟  101.3س و/ و ض ط معيا    كرب مم °20هد هو غت مستقف كيميائياً كند د جج  فا ة  كرب مم 

 عف غاف غت مستقف كيميائياً باو 1اعي ج 

 
 خاف

 ال

 

 ال

يف  13ييذذتعد يف خم،ذذوي مذذ  اهلذذواو بنسذذ ج  كي،وبا ذذكال  هذذد: )    101.3س وحتذذت ضذذ ط معيذذا   °20كنذذد د جذذج  ذذفا ة 
يف املائذج   يذاً   12املائج  و  قد  سب ا  م يف اهلذواو؛  و )ب  عذ  ناذاق قاب،يذج اشذتعال مذ  اهلذواو بنسذ ج ال يقذد كذم 

 االشتعال؟كان ا د األدىن عقاب،يج 
 ال

 2اعي ج 

 بدون  م 

 حتعيف

  عف1اعي ج 

 
 خاف

 نعم

يف املائج مم  يث ا  م يف اهلواو  و/ و هد عدي   فكج ا  اق  6 >هد عدي   د  دىن عقاب،يج االشتعال 
 ال  و غت مع،وم  م/ش؟ 10 <  ا يج 

 باو1اعي ج 

 
 خاف
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حيسذذذب املخ،ذذذوي املكذذذااو مذذذ  اعن وجذذذا ك ذذذاف مذذذوافن با ذذذتخدام  -6  
   ع، افا  ا"ام،ج:Ki  قام )

2%(H2) + 6%(CH4) + [27% × 0.55 + 65% × 0.9](N2) = 2%(H2)+ 6%(CH4)  

+ 73.35%(N2) = 91.35% 

 يف املائج: 011يض ط جمموع احملتويا  اىل  -3  

35.81

100
× [2%(H2)  + 6%(CH4) + 73.35%(N2)] = 2.46%(H2)  + 7.37%(CH4) 

+ 90.17%(N2) 

 ي، : ع، افا  اع،اوبج كما Tciيعا معامال   -4  
Tci H2 = 5.5% 

Tci CH4 = 8.7% 

 حتسب قاب،يج االشتعال ع،مخ،وي املكااو با تخدام املعادعج: -5  

 
n

i ciT

V %i
 = 29.1

7.8

37.7

5.5

46.2
    1.29 > 1 

  

 وعععك  يكون املخ،وي قاباًل عالشتعال يف اهلواو.".   

 6-2الفصل   
س  63ºهنايذذذذذذج اعيقذذذذذذفة ق ذذذذذذد اعيقذذذذذذفا  اعيفكيذذذذذذج )   اىل )د   حتذذذذذذعا ")يف  6-2-4-6-6

 س  ك،  اعتوايل ". 21ºو

 7-2لفصل ا  
"... وينتيذذذف اعتياكذذذد ك،ذذذ   يعذذذديد هنايذذذج اعيقذذذفة عت ذذذ   ك،ذذذ  هذذذعا اعنحذذذو: 6-6-7-6

  قد.". دقائ   و 01مم  يف  011طول اععينج باعكامد )

 17-2الفصل   
 ذذذذد اعيقذذذذفا  اعيفكيذذذذج )   اىل )ج  عي ذذذذ   كاعتذذذذايل: يعذذذذدل اعذذذذنا اعذذذذوا د ق 6-07-6-0

 ا ا:" "ي نف    متي ف من وع ا سا يج يف هعه اعفي ج اال
 نا  ؛" يعدل اعنا ك،  اعنحو اعتايل:  ُكد عتوعيد يأثت كم،  يي ت   و )  6-07-6-0
يسذذذذذذتعاض كذذذذذذم "معذذذذذذدل ا  اقذذذذذذ  امل ذذذذذذح " ب ذذذذذذي ج: "معذذذذذذدل اال ذذذذذذ اق  )ب 6-07-6-0

 امل ح ".
ب ذذي ج "طاقذذج اعتح،ذذد اعاذذذا د " يسذذتعاض كذذم "طاقذذج حت،،ذذ  اعاذذذا د ع،حذذفا ة )ج 6-07-6-0

 ع،حفا ة".
  يعذذذذدل بدايذذذذج اجلم،ذذذذذج األوىل عت ذذذذ   ك،ذذذذ  اعنحذذذذذو 0ويف ا اشذذذذيج    

املخذذذذاعيط املن وكذذذذج ا سا ذذذذيج اعذذذذيت يسذذذذتويف املعيذذذذا يم )    "املذذذذواد  واعتذذذذايل: 
 ..." )ب   و
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 1-3الفصل   
 ي، : "اعسميج ا ادة" عي    ن   كما يعدل يعفيف 3-0-0

ييت اىل اعتأثتا  اعس، يج يف اع حج )مثد اإلمايذج   "اعسميج ا ادة   
خم،ذذذوي كذذذم  عيذذذ ة وجيذذذ ة ملذذذادة  و اعذذذيت حتذذذدش بعذذذد اعتعذذذفض مذذذفة وا ذذذدة  و

 اال تنياق.". اجل،د  و طفي  اعيم  و
يضذذذذذذذذاا اجلم،ذذذذذذذذج اعتاعيذذذذذذذذج ق ذذذذذذذذد اجلم،ذذذذذذذذج األخذذذذذذذذتة ا اعيذذذذذذذذج )"املال ظذذذذذذذذا   3-0-6-0

 " : 0-0-3اعتيستيج ... اجلدول 
ك،ذ  اعكذائم ا ذ   املا قذج"وبينما حتدد ب ذو ة م اشذفة بعذ  اعافائذ     

   51ق   واع كيذذذ  اعقايذذذد اعن ذذذي  ) 51قذذذيم اجلفكذذذج اعقاي،ذذذج اعن ذذذييج )ج ق
ك،ذ  اعكائنذا  ا يذج )يسذتخدم كذدداً  قذد  يا ذ يُفاك  طفائذ   خذفى   ذدش 

مذذذذم ا يوانذذذذا  ك،ذذذذ   ذذذذ يد املثذذذذال  مقشذذذذفا  اعسذذذذميج ا ذذذذادة األخذذذذفى مثذذذذد 
 كالما  اعسميج اعسفيفيج اهلامج  اعيت يستخدم كمفج  عتعيا ا ج ا"او ة.".

 ي، : يعدل عيكون ن   كما 0-0-3اجلدول 
عررايير فئررات ةطررورة السررمية ( ومATEقرريم تقررديرات السررمية الحررادة ) :1-1-3الجدول 

 الحادة
 5الفئة  4الفئة  3الفئة  2الفئة  1الفئة  سبيل التعرض

)م /كذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذم وفن  فمرررررررررو 
 اجلسم 

 انظف: املال ظتا )   و)ب 

ATE ≤ 5 5 <  ATE ≤  50 50 <ATE ≤ 300 300 < ATE ≤ 2000 
6111 < ATE ≤ 5000 

انظذذذذف املعذذذذايت اعتي ذذذذي،يج يف 
 املال ظج )ف 

)م /كذذذذذذذذ  مذذذذذذذذم وفن  جلررررررررد 
 اجلسم 

 انظف: املال ظتا )   و)ب 

ATE ≤ 50 50 < ATE ≤ 200 200 < ATE ≤ 1000 1000 < ATE ≤ 2000 

 )ج و/م،يون   م  غافات
انظذذذذذذذف املال ظذذذذذذذا  )   و)ب  

 و)ج 

ATE ≤ 100 100 < ATE ≤ 500 500 < ATE ≤ 2500 2500 < ATE ≤ 20000  انظذذذذف املعذذذذايت اعتي ذذذذي،يج يف
 املال ظج )ف 

 )م /ل  أبخرة
انظذذذذذذذف املال ظذذذذذذذا  )   و)ب  

 ه و)ج  و)د  و)

ATE ≤ 0.5 0.5 <ATE ≤ 2.0 2.0 < ATE ≤ 10.0 10.0 < ATE ≤ 20.0 

 )م /ل  أغبرة ورذاذ
انظذذذذذذذف املال ظذذذذذذذا  )   و)ب  

 و)ج  و)و  

ATE ≤ 0.05 0.05 < ATE ≤ 0.5 0.5 < ATE ≤ 1.0 1.0 < ATE ≤ 5.0 

 يعرب كم يفكي  اع افا  باألج او يف امل،يون با  م )ج و/م،يون   م .". مالحظة: 
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 يضذاا اجلم،ج اجلديدة اعتاعيج يف هنايج اعيقفة: 3-0-6-3
اع يانذذا  املسذتمدة مذذم اعت فبذذج  ويف ا ذاال  اعذذيت يتذوااف اياذذا  يضذاً "   

اإلنسذذذانيج )   اع يانذذذا  املانيذذذج واع يانذذذا  املستخ، ذذذج مذذذم قواكذذذد بيانذذذا  
ا ذذذذذذوادش  ود ا ذذذذذذا  األوب ذذذذذذج واعتقذذذذذذا يف اعسذذذذذذفيفيج   ين  ذذذذذذ  اعنظذذذذذذف اياذذذذذذذا 

مذذذذذ  امل ذذذذذاد  امل ينذذذذذج يف  هنذذذذذ  يذذذذذوافن بذذذذذا األدعذذذذذج ويكذذذذذون متسذذذذذقاً  اطذذذذذا  يف
 .".9-4-6-3-0 اعيقفة

 2-3الفصل   
 ي، : يعدل اعيقفة عيكون ن اا كما 3-6-0-0

ذذد اجل،ذذد    يذذ ول ع، ،ذذد؛     ذذدوش  ييذذت اىل  ذذدوش ي،ذذف ال "يأكُّ
 خ،يط. خنف واض  ينيع مم اع يفة اىل األدمج  بعد اعتعفض ملادة  و

ييذذذذت اىل  ذذذذدوش ي،ذذذذف ع، ،ذذذذد قابذذذذد ع،ذذذذ وال بسذذذذ ب  هتذذذذي  اجل،ذذذذد   
 خ،يط.". اعتعفض ملادة  و

 عععك. ويعاد يفقيم ا واش  اعال قج واقاً  0ا ا اشيج : حتعتعديل تبع   

 3-3الفصل   
 ي، : يعدل اعيقفة عيكون ن اا كما 3-3-0-0

ييذذذذت اىل  ذذذذدوش ي،ذذذذف يف  نسذذذذ ج اععذذذذا   ي،ذذذذف اععذذذذا اعيذذذذديد"   
  بعذذذد يعذذذفض اععذذذا ملذذذادة يذذذ ول ُك،يذذاً  يذذدهو  مذذذاد  شذذذديد يف اعف يذذذج  ال  و
 خم،وي.  و

يف اععذذا    اىل  ذذدوش ي ذذتا  قاب،ذذج ع،ذذ وال ك،يذذاً ييذذت وهتذذيُّ  اععذذا   
 خ،يط.". بعد يعفض اععا ملادة  و

 ويعاد يفقيم ا واشذ  اعال قذج واقذاً  0حتعا ا اشيج  تعديل تبع :   
 عععك.

  4-3الفصل   
 ي، : يعدل اعيقفة عيكون ن اا كما 3-4-0-0

ييذذت اىل اذذفي  سا ذذيج اعيذذعب اهلوائيذذج اعذذع   "احملسةذذا اعتنيسذذ    
 خم،وي. حيدش بعد ا تنياق مادة  و

ييذذذذت اىل  سا ذذذذيج ينيذذذذأ بعذذذذد مالمسذذذذج مذذذذادة  واحملسذذذذا اجل،ذذذذد    
 خم،وي ع، ،د..  و

 ويعاد يفقيم ا واشذ  اعال قذج واقذاً  0حتعا ا اشيج  تعديل تبع :   
 عععك.
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 5-3الفصل   
 ي، : ن اا كمايد ج اقفة جديدة يكون  3-5-0-0

ييذذذذذت اىل حتذذذذذوال  جينيذذذذذج و اثيذذذذذج   اطيذذذذذا  ا"اليذذذذذا اجلنسذذذذذيج 3-5-0-0"
ييذذذمد اففااذذذا  فذذذ  يج هيك،يذذذج وكدديذذذج و اثيذذذج يف ا"اليذذذا 

 خم،وي.". اجلنسيج  يق  بعد اعتعفض ملادة  و
هذذذذ   4-0-5-3اىل  0-0-5-3ي ذذذذ   اعيقذذذذفا  ا اعيذذذذج مذذذذم    

 .5-0-5-3اىل  6-0-5-3اعيقفا  اجلديدة مم 

 6-3الفصل   
 ي، :  يعدل اجلم،ج األوىل عت    كما 3-2-0

فيذادة  ذاال  اعسذفطان  ييت اىل اعتس ب يف اعسفطان  و اعسفطنج"   
 خ،يط.". اعيت حتدش بعد اعتعفض ملادة  و

 7-3الفصل   
"اعسذذذميج ي،ذذذ :  يعذذذدل اجلم،ذذذج األوىل مذذذم اعيقذذذفة األوىل عي ذذذ   ن ذذذاا كمذذذا 3-7-0-0

ييت اىل اعتأثتا  اعضا ة يف اعوظييج اجلنسيج وا" وبج يف اععكو   اعتنا ،يج
واإلنذذذذاش اع ذذذذاع ا  وكذذذذععك اعسذذذذميج اعنمائيذذذذج يف اعع يذذذذج  اعذذذذيت حتذذذذدش بعذذذذد 

 خم،وي." اعتعفض ملادة  و
يسذذذتعاض يف اجلم،ذذذج األخذذذتة مذذذم اعيقذذذفة األخذذذتة كذذذم "اال  ن املذذذواد    

ي،ذ : "اال  ن املذواد واملخذاعيط اعذيت هلذا  اعكيميائيج اعيت هلا هعه اعتأثتا "  ذا
 هعه اعتأثتا ". 

  8-3الفصل   
 ي، : يعدل اجلم،ج األوىل عت    كما 3-8-0-0

  ييذت وينت  مم يعفض ميفد -"اعسميج املستاداذج ألكضاو ِّددة    
اىل اآلثذذا  اعسذذميج احملذذددة غذذت اعقاي،ذذج ك،ذذ   كضذذاو مسذذتاداج بعذذد اعتعذذفض 

 ."خم،وي ملادة  و

 9-3الفصل   
 ي، : يعدل اجلم،ج األوىل عت    كما 3-9-0-0

  وينذذذت  مذذذم يعذذذفض متكذذذف  -"اعسذذذميج املستاداذذذذج ألكضذذذاو ِّذذذددة    
ييت اىل اآلثا  اعسميج احملددة ك،   كضذاو مسذتاداج بعذد اعتعذفض املتكذف  

 خم،وي.". ملادة  و
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 11-3الفصل   
 يل: "يعا يف واكت ا ا  كامج"يعدل اععنوان عي    ن   ك،  اعنحو اعتا  3-01
 هذذذذذذذذذ  اعيقذذذذذذذذذفة 6-0-01-3حتذذذذذذذذذعا اعيقذذذذذذذذذفة ي ذذذذذذذذذ   اعيقذذذذذذذذذفة ا اعيذذذذذذذذذج  3-01-0-0

 .0-0-01-3اجلديدة 
 ويعدل ك،  اعنحو اعتايل: 6-0-01-3يعاد يفقيم اعيقفة بوفياا اعيقفة  3-01-0-3

ييذذذذت اىل اآلثذذذذا  ا ذذذذادة اعيذذذذديدة مثذذذذد االعتاذذذذاب  "خاذذذذف اعيذذذذيط   
 خم،وي." اعوااة بعد شيط مادة  و واعت،ف اعفئو    واعفئو  اعكيميائ   

 3-0-01-3يعذذذذذذذذذذذذذذذذاد يذذذذذذذذذذذذذذذذفقيم اعيقذذذذذذذذذذذذذذذذفيا بوفذذذذذذذذذذذذذذذذياما  5-0-01-3و 3-01-0-4
 .4-0-01-3و

 1المرفق   
 يعدل اعنا عيكون ك،  اعنحو اعتايل:  6-0م
 عالطالع ك،  معايت اعت نيف  6-6)انظف اعي د  الغافات اللهوبة  2-1"م

رمررررررررررررررررررررروف  الوسم التصنيف
بيانررررررررررررررات 
 الخطورة 

رتبة 
 الخطورة

النظام المنسق  بيان الخطورة كلمة التنبيه الرسم التخطيط  فئة الخطورة
 عالميا  

الئحة األمم 
المتحدة التنظيمية 

 )أ(النموذجية

الغافات 
 اللهوبة

  عف0
 

 غاف هلوب 
 H220 غاف هلوب بد جج اائقج خاف   

غذذذذذذذذذذذذذذذاف ي،قذذذذذذذذذذذذذذذائ  
 خاف   االشتعال

 H220 غاف هلوب بد جج اائقج 
 H232 قد ييتعد ي،قائياً كند يعفض  ع،اواو

اع ذذذذذذذذذذذذذذذذافا  
غذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت 
املسذذذذذذذذذذذذذذذذتقفة  
 كيميائياً 

 خاف    عف
 H220 غاف هلوب بد جج اائقج 

قذذد يتياكذذد ييذذاكالً متي ذذفاً  ذذ  يف 
 غياب اهلواو

H230 

 باو
  

 خاف

 H220 غاف هلوب بد جج اائقج 
قذذد يتياكذذد ييذذاكالً متي ذذفاً  ذذ  يف 
غياب اهلواو كند ض ط و/ و  فا ة 

 مفييعج

H231 

 باو0
  

 H221 غاف هلوب خاف

6 
بدون   م 
  ايا 

 H221 غاف هلوب حتعيف غت ما،وب

 وجذذذذذب يوفذذذذذيا  األمذذذذذم املتحذذذذذدة بيذذذذذأن نقذذذذذد اع ضذذذذذائ  ا"اذذذذذفة  اعالئحذذذذذج اعتنظيميذذذذذج  )  
واإلطذذذا  بذذذاع،ون األبذذذي  بذذذدالً مذذذم األ ذذذود.  يكذذذون اعفمذذذ  واعذذذفقماعنمو جيذذذج  ميكذذذم  ن 

 وجيب  ن يكون األ ضيج محفاو يف ا اعتا."
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 3المرفق   
 :1-1-3، الجدول م1القسم   

H220 
  عف".0"  " ب0"  حتت بند "ا ج ا"او ة"  يستعاض كم 4يف اععمود  

H221 
 ".6باو  0"  " ب6"  حتت بند "ا ج ا"او ة"  يستعاض كم 4يف اععمود  

H230 
  حتذذت بنذذذد "ا ذذج ا"اذذو ة"  يسذذذتعاض كذذم " عذذف )اع ذذذافا  غذذت املسذذذتقفة  4يف اععمذذود  
  عف".  عف  غاف غت مستقف كيميائياً 0"  ب  "كيميائياً 

H231 
  حتذذذت بنذذذد "ا ذذذج ا"اذذذو ة"  يسذذذتعاض كذذذم "بذذذاو )اع ذذذافا  غذذذت املسذذذتقفة  4يف اععمذذذود  
 باو". مستقف كيميائياً   عف  غاف غت0"  ب  "كيميائياً 

H232 
  حتذذذذذت بنذذذذذد "ا ذذذذذج ا"اذذذذذو ة"  يسذذذذذتعاض كذذذذذم "غذذذذذاف ي،قذذذذذائ  االشذذذذذتعال" 4يف اععمذذذذذود  

  عف  غاف ي،قائ  االشتعال".0"  ب
 3-3-2-3، الجدول م2الجزء   

 ي، :  يعدل بدايج اجلم،ج األختة عت    كما 
يرررررررة مالبت "تلررررررربت قفرررررررافات للحما  اذذذذذذذان اعع ذذذذذذذا ة P280وك،ذذذذذذذ   ذذذذذذذ يد املثذذذذذذذال يف  

)بقيذج اجلم،ذج دون ميكذم  ن ي ذ   ..."  للحماية وقاء للعيني  وقاء للوجه وقاء لألذنري  ..."
 ي يت 

 1-2-3الجدول م 2القسم   
P103 

 "اقرأ بعناية واتبع كافة التعليمات".ي، :    كما6يعديد اعنا اعوا د يف اععمود ) 
حتذذذذذذذت بنذذذذذذذد "منت ذذذذذذذا    5يضذذذذذذذاا شذذذذذذذفي اال ذذذذذذذتخدام اجلديذذذذذذذد اعتذذذذذذذايل يف اععمذذذذذذذود ) 

 ".P202حيعا كند ا تخدام  -ا تاالكيج": "
 2-2-3، الجدول م2القسم   

P201 
  باعنسذذ ج عكااذذج ا ذذا  ا"اذذو ة با ذذتثناو 5يضذذاا شذذفي اال ذذتخدام اعتذذايل يف اععمذذود ) 

 "املتي فا ": 
 ."P202حيعا باعنس ج ع،منت ا  اال تاالكيج  يث يستخدم " 
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P202 
مذذذذم  ا"اذذذذو ة: "اعسذذذميج اعتنا ذذذذ،يج  اعتذذذأثتا  يف اإل ضذذذذاع  واد اج فذذذف جديذذذذد عفي ذذذج  

  "  "ا ج ا"او ة" ا ج اضاايج".7-3خالع  )اعي د 
P210 

 "6 بذاو 0 عذف  0"  " ب6  0باعنس ج عفي ج ا"او ة "اع افا  اع،اوبذج"  يسذتعاض كذم " 
  .4يف اععمود )

P280 
 ي، :  عي    كما 6يعدل نا اع يان اعوقائ  يف اععمود  
"تلرررررررربت قفررررررررافات للحمايررررررررة مالبت للحمايررررررررة وقاء للعيني  وقرررررررراء للوجرررررررره وقاء  

 لألذني  ..."
باعنس ج عفيب ا"او ة "املتي فا "  "اع افا  اع،اوبج"  اعسوائد اع،اوبج"  "املواد اع ، ج  

د اع ، ج اعقاب،ج عالشتعال"  "املواد واملخاعيط اععاييج اعتياكد"  اعسوائد اعت،قائيج االشتعال"  "املوا
اععاييج االشتعال"  "املواد واملخاعيط اععاييج اعتسخا"  "املواد واملخاعيط اعيت يا،  باعتالما مذ  
املاو غافا  هلوبج"  "اعسوائد املقكسدة"  "املواد اع ، ج املقكسدة"  "األكا يد اعيوقيج اععضويج"  

عسذذذفطنج"  و"اعسذذذميج اعتنا ذذذ،يج"  "املتي ذذذفا  املن وكذذذج ا سا ذذذيج"  "اطيذذذا  ا"اليذذذا اجلنسذذذيج"  "ا
 ي، :   عيكون ن   كما5يعدل شفي اال تخدام يف اععمود )

 اعس،اج املخت ج نوع املعدا  ا مايج اعيخ يج املنا  ج.". "حيدد اع ان /املو د  و 
P231 + P232 

 عا بندا اعسوائد اعت،قائيج االشتعال واملواد اع ، ج اعت،قائيج االشتعال.حيُ  
 3-2-3، الجدول م2القسم   

P301 
  .4  يف اععمود )5باعنس ج عفي ج ا"او ة "اعسميج ا ادة  امو "  يضاا )  

P302 
  .4  يف اععمود )5باعنس ج عفي ج ا"او ة "اعسميج ا ادة  ج،د "  يضاا )  

P312 
ع،سذميج ا ذادة  امذو  واعسذميج ا ذادة   5و 4دم  اع يا ا اعيا ا"افذا بذاعي تا  

 ياق.ا تن
P332 

قذذذذد حيذذذذعا: "ا ا  كذذذذف  - : "5يضذذذذاا شذذذذفي اال ذذذذتخدام اجلديذذذذد اعتذذذذايل يف اععمذذذذود ) 
P333 .".ك،  بااقج اعو م 
P375 

  .4  يف اععمود )4باعنس ج عفي ج ا"او ة "املتي فا  املن وكج ا سا يج"  يضاا )  
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P377 
" 6بذاو  0 عذف  0"  " ب6  0باعنس ج عفي ج ا"او ة "اع افا  اع،اوبذج"  يسذتعاض كذم " 

  .4يف اععمود )
P381 

" 6بذاو  0 عذف  0"  " ب6  0باعنس ج عفي ج ا"او ة "اع افا  اع،اوبذج"  يسذتعاض كذم " 
 . 4يف اععمود )

P301 + P312 
  .4" يف اععمود )5باعنس ج عفي ج ا"او ة "اعسميج ا ادة  امو "  يضاا  

P302 + P352 
  .4" يف اععمود )5ادة  ج،د "  يضاا باعنس ج عفي ج ا"او ة "اعسميج ا  

 4-2-3، الجدول م2القسم   
P403 

" 6بذاو  0 عذف  0"  " ب6  0باعنس ج عفي ج ا"او ة "اع افا  اع،اوبذج"  يسذتعاض كذم " 
  .4يف اععمود )

 5-2-3، الجدول م2القسم   
P501 

 حُيعا بند "املتي فا ". 
  .4" يف اععمود )3اال تنياق"  يضاا " باعنس ج عفي ج ا"او ة "اعسميج ا ادة   

P503 
 ي، : يكون ن   كما P503اد اج بيان حتعيف  جديد  

 اعفم 
اع يانذذذذذذذذذذا  اعتحعيفيذذذذذذذذذذج املتع،قذذذذذذذذذذج 

 شفوي اال تخدام ا ج ا"او ة  ي ج ا"او ة باعتخ،ا مم اعنيايا ؛
(0  (6  (3  (4  (5  

P503 الرجررررررررروا للصرررررررررانع المورد  ...
بشرنن للحصول علرى معلومرات 

التخلص االسرررررررررررررررررررررترداد إعادة 
 التدوير

املتي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفا  
  0-6)اعي د 

متي ذذذذذفا  غذذذذذت مسذذذذذتقفة 
  6-0  0-0واعُيذذذذعب 

0-3  0-4  0-5 

اعسذذذذذذذ،اج املخت ذذذذذذذذج  حيذذذذذذذدد اع ذذذذذذذذان /املو د  و ...
ع،ذذذذذذذذذذذوائ   اً قذذذذذذذذذذذم ذذذذذذذذذذذاد  املع،ومذذذذذذذذذذذا  املنا ذذذذذذذذذذذ ج وا

 احمل،يج/اإلق،يميج/اعوطنيج/اعدوعيج ي عاً ع،حاعج

 3القسم   
  يضذذاا اعذذنا ا ذذايل ع،يقذذفة 0-0-3-3يف هنايذذج اعذذنا ا ذذايل ع،يقذذفة م 0-0-3-3م

   ب ي ت  املعدعج ك،  اعنحو اعتايل:2-0-3-3م
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" يخضذذذ  ع،م يذذذد مذذذم اعتحسذذذا واعتاذذذويف  ذذذفو  اعوقذذذت  وان كذذذان    
 اعنا  اععام امل ا  دناه  ي ق  دون ي يت".

. 6-0-3-3ديذذذدة مهذذ  اعيقذذفة اجل 3-6-3-3ي ذذ   اعيقذذفة اعقدميذذج م 6-0-3-3م
يف اجلم،ج األوىل  يستعاض كم "وين  ذ   ن يظاذف هذعه اع يانذا  اعتحعيفيذج 

ي،ذ : "وين  ذ   ن  ك،  بااقا  ماابقج ع،نظام املنس  كاملياً اىل جانب"  ا
يظاف هذعه اع يانذا  اعتحعيفيذج ك،ذ  بااقذا  ماابقذج ع،نظذام املنسذ  كامليذاً  

 .اععموم  اىل جانب" او ة  ويفعت ،ي  ا" ماماً  باكت ا   عك كن فاً 
هذذ   5-0-3-3اىل م 6-0-3-3ي ذذ   اعيقذذفا  ا اعيذذج مذذم م   

 .2-0-3-3اىل م 3-0-3-3اعيقفا  اجلديدة مم م
   يسذذذذتعاض يف اجلم،ذذذذج األوىل كذذذذم "املنذذذذت   ذذذذابقاً  6-0-3-3)اعيقذذذذفة م 3-0-3-3م

اعثانيذج كذذم املخ،ذوي"  ويسذتعاض يف اجلم،ذج  ي،ذ : "املذادة  و اعكيميذائ "  ذا
 املخاعيط". ي، : "املواد  و "مواد كيميائيج"  ا

يف اجلم،ذذذج اعثاعثذذذذج  يسذذذتعاض كذذذذم "ك،ذذذذ  بااقذذذا  و ذذذذم املنت ذذذذا     
 ي، : "ك،  املنت ا  اال تاالكيج". اال تاالكيج"  ا

    يضذذذذذذاا يف بدايذذذذذذج نذذذذذذا اعيقذذذذذذفة ا اعيذذذذذذج ذذذذذذابقاً  5-0-3-3)اعيقذذذذذفة م 2-0-3-3م
 ي، : عي    كما  ويعدل اعنا 6-3-3-3م

وييذذذذكد ااذذذذذم واي ذذذذذاع اع يانذذذذا  اعتحعيفيذذذذذج ك،ذذذذذ  بااقذذذذج اعو ذذذذذم  وامل ذذذذذاد   2-0-3-3"م
اعتوجيايذذج احملذذددة ا"افذذج باعسذذالمج  وفذذحييج بيانذذا  اعسذذالمج عكذذد منذذت   
ق ذذذذد ا ذذذذتخدام   جذذذذ واً مذذذذم يذذذذدابت اع ذذذذحج املانيذذذذج واجذذذذفاوا  اعسذذذذالمج. 

يذج اجذفاوا  املناوعذج املأمونذج و وا يعذ ف ايسذاق ا ذتخدام اع يانذا  اعتحعيف 
ذذذذم مذذذذم اع كيذذذذ  ك،ذذذذ  امليذذذذاهيم واعذذذذنذدُا  األ ا ذذذذيج يف  نيذذذذاج اعتذذذذد يب  وميكَّ

 واعتع،يم يف  ماكم اععمد.
ه  اعيقفا  اجلديدة مم  7-4-3-3اىل م 3-3-3-3ي    اعيقفا  ا اعيج مم م 

 .8-0-3-3اىل م 7-0-3-3م
 يعدل اعنا عيكون ك،  اعنحو اعتايل: 6-3-3م

 المرونة ف  استخدام البيانات التحذيرية  2-3-3"م  
إسقاط البيانات التحذيريرة عنردما يكرون النصر   1-2-3-3م  

 غير وجيه
و هناً بأيج اش اطا  يضعاا اعس،اا  املخت ذج  قذد يقذف  املسذقوعون    

ا ذج خاذو ة  كم اعو م ا ذقاي اع يانذا  اعتحعيفيذج األخذفى عفي ذج خاذو ة  و
 هنذذذذا ميذذذذموعج بكيايذذذذج يف بااقذذذذج  املع،ومذذذذا  غذذذذت منا ذذذذ ج  وا ا ايضذذذذ   ن 

اعو م  م  مفاكاة ط يعج املستخدم )املسذتا،ك   ب اععمذد  اععمذال  ك،ذ  
  د املثال  واعكميج املو دة وظفوا اال تخدام امل معذج واملتوقعذج. وا ا ا ذع 

 ا"،ذذيط قذذذاد اً  قذذفا  با ذذذقاي بيذذان حتذذذعيف   ين  ذذ   ن يكذذذون مذذو د املذذذادة  و
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ك،ذذ  اث ذذا   ن اع يذذان اعتحذذعيف  عذذيا منا ذذ اً عال ذذتخدام امل مذذ  واملتوقذذ   
 يف  عك يف  اال  اعاوا   احملتم،ج.  ا

 توحيد البيانات التحذيرية دمج أو 2-2-3-3م  
عتوات املفونج يف يا ي  اعع ا ا  اعتحعيفيذج  ُييذ    0-6-6-3-3م  

كذذان يف بااقذذج اعو ذذم وحتسذذا يو يذذد اع يانذذا  اعتحعيفيذذج عتذذوات امل دمذذ   و
مذذذذذم  6مقفوئيذذذذذج اعذذذذذنا. وييذذذذذمد امل ذذذذذيواج واجلذذذذذداول اعذذذذذوا دة يف اعقسذذذذذم 

كدداً مذم اع يانذا  اعتحعيفيذج املدجمذج. غذت  ن هذعه األمث،ذج عيسذت  3 املفا 
 ذذوى ذذذا ج  ويتعذذا ك،ذذ  املسذذقوعا كذذم اعو ذذم  ن يعم،ذذوا ك،ذذ  م يذذد مذذم 

يف وضوح بيانا  بااقج اعو م دم  اعع ا ا  ويو يدها  يثما   ام  عك 
 و اوعج ااماا.

قذذذذد يكذذذذون دمذذذذ  اع يانذذذذا  اعتحعيفيذذذذج مييذذذذداً  يضذذذذاً  6-6-6-3-3م  
ملخت،ذذف  نذذواع ا"اذذو ة اعذذيت يتيذذاب  اياذذا ذذذط اعتحذذعيف. ومذذم ي،ذذك األمث،ذذج 

P370+P372+P380 ""ف  حالة الحريق: ةطر االنفجار. إةالء المنطقة 
رارة، والشرر واللهر  المكشرو ، "يحفظ بعيدا  ع  الح P210+P403و

 .ويخّزن ف  مكان بارد جيد التهوية"
 تؤثر ف  رسالة السالمة اةتالفات ف  النص ال 3-2-3-3م  
 هنذذاً بذذأ  اشذذ اطا  يضذذعاا اعسذذ،اا  املخت ذذج   0-3-6-3-3م  

يف  قذذذذد يتضذذذذمم اع يانذذذذا  اعتحعيفيذذذذج اعذذذذيت يظاذذذذف ك،ذذذذ  بااقذذذذا  اعو ذذذذم  و
فذذذحائف بيانذذذا  اعسذذذالمج اختالاذذذا  طيييذذذج يف اعذذذنا مقا نذذذج باعع ذذذا ا  
املن ذذوع ك،ياذذا يف اعنظذذام املنسذذ  كامليذذاً   يثمذذا يكذذون هذذعه االختالاذذا  

يضذذعف ا شذذادا   يكذذون  ذذا مذذا سذذالمج والمسذذاكدة ك،ذذ  ي ،يذذ  بيانذذا  اع
خيذذذذد  ذذذذا. وميكذذذذم  ن ييذذذذمد هذذذذعه االختالاذذذذا    ذذذذاً امالئيذذذذاً  اعسذذذذالمج  و
م ذذا،حا  مقاب،ذذج ينا ذذب املناقذذج اعذذيت يذذو د اعياذذا  مفاداذذا   و خمت،يذذاً  و
 يستخدم اياا. املنت   و

مجيذ  ا ذاال  اذذان اع ذياغج اعواضذحج   ا ذذيج  ويف 6-3-6-3-3م  
ع،ومذذا  بيذذأن اإلجذذفاوا  اعتحعيفيذذج. وكذذالوة ك،ذذ   عذذك  ومذذم إلبذذالغ امل

 جذذذذد ضذذذذمان وضذذذذوح   ذذذذائد ا شذذذذادا  اعسذذذذالمج  ين  ذذذذ   ن يكذذذذون ي،ذذذذك 
 فحييج بيانا  اعسالمج. االختالاا  متسقج يف بااقا  اعو م ويف

 البيانات التحذيرية واالستجابة الطبية 4-2-3-3م  
مج،ذذذج مذذذم  خ،ذذذيط بسذذذ ب كنذذذدما ي ذذذنف مذذذادة  و 0-4-6-3-3م  

املخذذذاطف اع ذذذحيج  اقذذذد ي يذذذب ك،ذذذ   عذذذك بيانذذذا  حتعيفيذذذج متعذذذددة يتع،ذذذ  
باال ذذذذذت ابج اعا يذذذذذج  مثذذذذذد االي ذذذذذال  فكذذذذذ  مكااحذذذذذج اعتسذذذذذمم/ط يب/... 

  وا  ذذذذول ك،ذذذذ  امليذذذذو ة/اعفكايج اعا يذذذذج )اعس،سذذذذ،ج P310-P312)اعس،سذذذذج 
P313-315د يكي   ن يد ج يف بااقج اعو م بيان حتعيف  وا  . وكادة ما 

يعكا اال ت ابج ك،   ك،  مستوى و ك،  د جج مم اال ذتع ال  يكذون 
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م ذذذحوباً ك،ذذذ  اعذذذدوام ب يذذذان  ذذذ يد وا ذذذد ك،ذذذ  األقذذذد مذذذم  ذذذ د اعتعذذذفض 
 "ا ا" .  ظاو  كفض مم األكفاض )بيان يف شكد مج،ج شفطيج ي د  ب  و

"اطل  مشورة طبية رعاية طبيرة  P314ينا   هعا ك،   ال مالحظة:  
"اطلررر  فرررورا  مشرررورة طبية رعايرررة  P315ك،ذذذ   وال إذا شرررعرت بتوعررر "

يق ن هذعان اع يانذان ب يذان شذفط  مني ذد )مج،ذج شذفطيج ي ذد   ال "  ا طبية
 "ا ا"   وجيب  ن يفِدا دون يفييب  سب األوعويج.  ب

 وب يج كامج  ين    يا ي  امل اد  اعتاعيج: 6-4-6-3-3م  
خم،ذذذوي وضذذذ  بيانذذذا  حتعيفيذذذج  كنذذذدما ي يذذذب ك،ذذذ  ي ذذذنيف مذذذادة  و )   

متعددة وخمت،يذج  ين  ذ  اع، ذوو اىل نظذام عتحديذد األوعويذا . وين  ذ  
 ""اتصرل فرورا  بمركرز لمكافحرة التسرمم بطبي  ... P310 ن مُين  

"اتصررررل بمركررررز  P311؛ وين  ذذذ   ن مُيذذذذن  P311-P313األوعويذذذج ك،ذذذذ  
؛ P312-P313األوعويذذذذذذذذج ك،ذذذذذذذذ   ،"التسررررررررمم بطبي  ...لمكافحررررررررة 

"اتصرررررررررررل بمركرررررررررررز لمكافحرررررررررررة  P312وكنذذذذذذذذذذذدما يتا،ذذذذذذذذذذذب األمذذذذذذذذذذذف 
"اطلررررررررر   P313و شرررررررررعرت بتوعررررررررر " إذا التسرررررررررمم بطبي  ...

"اتصررررل بمركررررز  P311  ين  ذذذذ  ا ذذذتخدام المشررررورة الرعاية الطبيررررة"
 ؛لمكافحة التسمم بطبي  ..."

  ميكذذم قلررق" تعرررض أو"إذا حررد   P308اياذذا  طذذفق اعتعذذفض   ذذا )ب  
اجلمذذذ  بيناذذذا  ان اقتضذذذ  ا ذذذال  وبيذذذان كذذذم اال ذذذت ابج اعا يذذذج. وا ا  

 كثذف مذم  ذ د  كان بيان اال ت ابج اعا يذج الفمذاً مذ  ثذالش  ذ د  و
كوضذذذاً كذذذم  عذذذك. ومذذذ   P308اعتعذذذفض  امذذذم املمكذذذم  ن يسذذذتخدم 

 عذذذك  ين  ذذذ   ن يذذذد ج باعكامذذذد اع يانذذذا  اعيذذذفطيج  ا  اع ذذذ،ج اعذذذيت 
و د    . وا ا ماP332  P333  P337  P342ألكفاض )مثاًل ي ف ا

 مفة وا دة اقط. يعكف اال   يد يعفض مفا  متكف ة  ين     ال
 ك،    يد املثال: 

  ا ا ع مP301 وP305 م   "إذا وقع ف  العي "و "ع"إذا ابتلP313   اطل"
"اتصررررررل بمركررررررز لمكافحررررررة  P312و المشررررررورة الطبية الرعايررررررة الطبيررررررة"

  كنذذذذذذذذذذذذدها يسذذذذذذذذذذذذتخدم إذا شررررررررررررعرت بتوعرررررررررررر " بطبي  ...التسررررررررررررمم 
P301+P305+P311 وقررررررع فرررررر  العرررررري : اتصررررررل بمركررررررز  "إذا ابتلررررررع أو

 لمكافحة التسمم بطبي  ...".
  وا ا عذذذذذذذذ مP304  P302  P301 وP333 ":فرررررررر  حالررررررررة   "إذا استنشررررررررق"

طفرررر   "إذا حررررد  تهرررريج أوو "إذا ابتلررررع:" السررررقوط علررررى الجلررررد:"،
 فورا  بمركرز لمكافحرة التسرمم بطبي  ...""اتصل  P310  م  جلد :"

  ين  ذذ  ا ذذتخدام "اتصررل بمركررز لمكافحررة التسررمم بطبي  ..." P311و
P308+P332+P310 إذا حرررررد  تهررررريج  قلرررررق أو "إذا حرررررد  تعررررررض أو

 طف  جلد ، اتصل فورا  بمركز لمكافحة التسمم بطبي  ...". أو
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  وا ا عذذ مP305 وP302 ": علررى الجلررد""إذا سررق  و "إذا وقررع فرر  العرري 
 P313  "اتصرررل فرررورا  بمركرررز لمكافحرررة التسرررمم بطبي  ..." P310مذذذ  

"اطلرررر  المشرررررورة  P314  و"اطلرررر  المشررررورة الطبية الرعايررررة الطبيررررة"
  ين  ذذذذذ  كنذذذذذدها ا ذذذذذتخدام الطبية الرعايرررررة الطبيرررررة إذا شرررررعرت بتوعررررر "

P305+P302+P310 :سررق  علررى الجلررد: اتصررل  "إذا وقررع فرر  العرري  أو
"اطلررر  المشرررورة  P314و مكافحرررة التسرررمم بطبي  ..."فرررورا  بمركرررز ل

 الطبية الرعاية الطبية إذا شعرت بتوع ".
 ي، : يعدل اجلم،ج اعثانيج عت    كما 0-3-3-3م

"وين  ذ  هلذعا اع ذفض مفاكذاة اال تياجذا  مذم املع،ومذا   وامل ذذاد     
املسذذذتا،كون املتا ذذذج هلذذذعه املع،ومذذذا  باعنسذذذ ج سمذذذوكتا مذذذم املسذذذتخدما: 

 و  باب اععمد/اععمال".
هذذذذذذذذذذذذ  اعيقذذذذذذذذذذذذفة  4-3-3-3ي ذذذذذذذذذذذذ   اعيقذذذذذذذذذذذذفة ا اعيذذذذذذذذذذذذج م 6-3-3-3م  

 ي، : . حيعا اجلدول ويعدل اعيقفة األختة كما6-3-3-3م اجلديدة
وباإلضذذذذذذذذااج اىل اع يانذذذذذذذذا  اعتحعيفيذذذذذذذذج املنا ذذذذذذذذ ج يف  6-3-3-3"م  

اع يانذذذا   امل ذذذيواج  ومذذذ  مفاكذذذاة اعتوجياذذذا  اعذذذوا دة يف هذذذعا اعقسذذذم  اذذذان
منا  ج ع،مستا،كا وين     0-6-3اعتحعيفيج اععامج اعوا دة يف اجلدول م

 ." ن يظاف  يضاً ك،  بااقا  اعو م املتماشيج من  اعنظام املنس  كاملياً 
"مصرررفوفة البيانرررات التحذيريرررة مصرررنفة يعذذذدل اعذذذنا ك،ذذذ  هذذذعا اعنحذذذو:  4-3-3م

 حس  رتبة الخطورة فئة الخطورة"
مهذذذذذا اعيقذذذذذفة  0-4-3-3األوعيذذذذذان مذذذذذم اعيقذذذذذفة ا اعيذذذذذج م ي ذذذذذ   اجلم،تذذذذذان  

. حتذذذذذذذعا اجلم،تذذذذذذذان املت قيتذذذذذذذان )"ويذذذذذذذ    فيذذذذذذذج ا"ذذذذذذذفوج ... 6-4-3-3اجلديذذذذذذذدة م
 اإلجفاوا  اعتحعيفيج." .

 خم،ذوي ... )"و يثمذا ي ذنف مذادة  و 2-4-3-3حتعا اعيقفة ا اعيذج م  
 بأكفاض يسمم او يج". 

 عيج:يد ج اعيقفة اجلديدة اعتا 0-4-3-3م
يذذفد يف هذذعا اعقسذذم م ذذيواج حت ذذف اع يانذذا  اعتحعيفيذذج  0-4-3-3"م  

املوفذذذ   ذذذا عكذذذد  ي ذذذج خاذذذو ة وكذذذد ا ذذذج خاذذذو ة يف اعنظذذذام املنسذذذ  كامليذذذاً 
 . ويفشذذذذد امل ذذذذيواج 0-6-6-3 سذذذذب نذذذذوع اع يذذذذان اعتحذذذذعيف  )انظذذذذف م

كم،يذذذج اختيذذذا  اع يانذذذا  اعتحعيفيذذذج املنا ذذذ ج  وييذذذمد كنافذذذف جلميذذذ  ا ذذذا  
اوا  اعتحعيفيذذج. وين  ذذ  ا ذذتخدام مجيذذ  اععنافذذف احملذذددة اعذذيت يذذفي ط اإلجذذف 

بفيب خاو ة معينذج. وباإلضذااج اىل  عذك  ين  ذ   يضذاً   سذب االقتضذاو  
ا ذذذج   ن يسذذذتخدم اع يانذذذا  اعتحعيفيذذذج اععامذذذج غذذذت املفي اذذذج بفي ذذذج خاذذذو ة  و

 . "3-3-3خاو ة معينج )انظف م
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 5-4-3-3  وم4-4-3-3  وم3-4-3-3  وم6-4-3-3اعيقذذذذفا  ا اعيذذذذج م 
  5-4-3-3  وم4-4-3-3  وم3-4-3-3ي ذذذ   ك،ذذذ  اعتذذذوايل هذذذ  اعيقذذذفا  اجلديذذذدة م

 .2-4-3-3وم
 1-5-3-3، الجداول المصفوفة ف  الفقرة م3القسم   

 ك،ذ   0-5-3-3يعدل ي ميم اعن ذف األول مذم مجيذ  جذداول امل ذيواج اعذوا دة يف م
 :امل يواج املتضمم ع، يانا  اعتحعيفيج دون ي يت يُ ق  ك،  ي ميم ج و )هعا اعنحو 

 يستعاض كم: 
 ]رتبة الخطورة[

 ]فصل م  النظام المنسق عالميا [
 الرمز   

 ]ا م اعفم   سب
0-4-01-3] 

 ] م  بياين[ بيان الخطورة  كلمة التنبيه فئة الخطورة
 بيان ا"او ة[]نا  ]اعفم   او[ ]نا ك،مج اعتن ي [ ي نيف ا ج ا"او ة[ ]كدد  و

  ا ي، : 

 ]رتبة الخطورة[
 ]فصل م  النظام المنسق عالميا [

 بيان الخطورة  كلمة التنبيه الرمز فئة الخطورة
]ا ذذذذذذذم اعفمذذذذذذذ   سذذذذذذذب  ي نيف ا ج ا"او ة[ ]كدد  و

0-4-01-3] 
]نذذذذذذذذذذذذا بيذذذذذذذذذذذذان  ]اعفم   او[ ]نا ك،مج اعتن ي [ ] م  بياين[

 ا"او ة[

 ك،   يب وا ا  ا"او ة اعتاعيج:باعنس ج ع، داول املا قج  •
  ؛5-0اىل  0-0"املتي فا "  اعي ا : املتي فا  غت املستقفة واعيعب مم 
 ؛"اع افا  اع،اوبج"  اعي ج: اع افا  اعت،قائيج االشتعال 
  ؛4اىل  0"اعسوائد اع،اوبج"  اعي ا  مم 
  ؛6و 0"املواد اع ، ج اع،اوبج "  اعي تان 
  ؛اعتياكد"  األفناا مم  عف اىل واو"املواد واملخاعيط اععاييج 
  ؛0"اعسوائد اعت،قائيج االشتعال" و"املواد اع ، ج اعت،قائيج االشتعال": اعي ج 
  ؛6و 0"املواد واملخاعيط اععاييج اعتسخا"  اعي تان 
  املذذذذواد واملخذذذذاعيط اعذذذذيت يا،ذذذذ  غذذذذافا  هلوبذذذذج بذذذذاعتالما مذذذذ  املذذذذاو"  "اعسذذذذوائد"

 ؛3اىل  0قكسدة"  اعي ا  مم املقكسدة" و"املواد اع ، ج امل
 ؛"األكا يد اعيوقيج اععضويج"  اعي ا  مم  عف اىل واو 
  ؛4اىل  0"املتي فا  املن وكج ا سا يج"  اعي ا  مم 
  6و 0"اطيا  ا"اليا اجلنسيج"  "اعسفطنج" و"اعسميج اعتنا ،يج": اعي تان. 



ST/SG/AC.10/44/Add.3 

GE.17-01808 20 

 اعنحو اعتايل:عي    ك،   P280حتت كمود "اعوقايج"  يعدل اع يان اعتحعيف   
"تلرررررررربت قفررررررررافات للحمايررررررررة مالبت للحمايررررررررة وقاء للعيني  وقرررررررراء للوجرررررررره وقاء  

 لألذني  ...
 اعس،اج املخت ج نوع املعدا  ا مايج اعيخ يج املنا  ج." حيدد اع ان /املو د  و 

  0-0ويف اجلذذذذذذداول املتع،قذذذذذذج بذذذذذذاملتي فا  )املتي ذذذذذذفا  غذذذذذذت املسذذذذذذتقفة واعيذذذذذذعب  
 P501   يسذذذذذذذذتعاض كذذذذذذذذم اع يذذذذذذذذان اعتحذذذذذذذذعيف  5-0  و4-0  و3-0  و6-0و
 ي، :  ا

"P503  
... للحصررررول علررررى معلومررررات بشررررنن التخلص االسررررترداد إعادة  الرجرررروا للصررررانع المورد

 .التدوير
اً ع،ذذذذذوائ  قذذذذذاعسذذذذذ،اج املخت ذذذذذج م ذذذذذاد  املع،ومذذذذذا  املنا ذذذذذ ج وا حيذذذذذدد اع ذذذذذان /املو د  و 

 عدوعيج ي عاً ع،حاعج.".احمل،يج/اإلق،يميج/اعوطنيج/ا
  يستعاض كم جداول امل يواج املتع،قج باع افا  اع،اوبج ) ا اياذا ي،ذك املنا قذج

 ي، : ك،  اع افا  اعت،قائيج االشتعال واع افا  غت املستقفة كيميائياً   ا
" 

 الغافات اللهوبة
 (2-2)الفصل 

 بيان الخطورة كلمة التنبيه الرمز فئة الخطورة
 هلب  عف0

 

 غاف هلوب بد جج اائقج H220 خاف
 غاف هلوب H221 خاف هلب باو0
 غاف هلوب H221 حتعيف بدون  م  بدون  م  6

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزي  االستجابة الوقاية

P210 
يحفظ بعيدا  ع  الحررارة، والسرطو  
السررررررررررراةنة، والشررررررررررررر، واللهررررررررررر  
المكشو ، وغير ذلر  مر  مصرادر 

 ممنوا التدةي اإلشعال. 

P377 
الحريررررررق بسررررررب  الغرررررراف المتسررررررر : 

تكررررررراف ، مرررررررالم يوقرررررررف التسرررررررر   ال
 بشكل منمون.

P381 
فرررر  حالررررة التسررررر ، تسررررتبعد جميررررع 

 مصادر اإلشعال.

P403 
 يخزن ف  مكان جيد التهوية.
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 الغافات اللهوبة
 (2-2)الفصل 

 )الغافات التلقائية االشتعال(
 بيان الخطورة التنبيهكلمة  الرمز فئة الخطورة

  غذذذذذذذذذذاف ي،قذذذذذذذذذذائ   عذذذذذذذذذذف0
 االشتعال

 هلب
 

 غاف هلوب بد جج اائقج H220 خاف
H232 قد ييتعد ي،قائياً كند يعفض  ع،اواو 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزي  االستجابة الوقاية

P210 
يحفرررظ بعيررردا  عررر  الحررررارة، والسرررطو  
السررررررررررررررراةنة، والشررررررررررررررررر، واللهررررررررررررررر  

وغيرررر ذلررر  مررر  مصرررادر المكشرررو ، 
 اإلشعال. ممنوا التدةي 

P222 
 يسم  بالتعريض للهواء. ال
ا ا اكتُذذذذذرب اع كيذذذذذ  ك،ذذذذذ  بيذذذذذان ا"اذذذذذو ة  -

 ضفو ياً.
P280 

تلررررررررررربت قفرررررررررررافات للحمايرررررررررررة مالبت 
للحمايررة وقاء للعيني  وقرراء للوجرره وقاء 
لألذنررررررري  ... يحررررررردد الصرررررررانع المورد 

السررررلطة المختصررررة نرررروا المعرررردات  أو
 لشخصية المناسبة.الحماية ا

P377 
الحريررررق بسررررب  الغرررراف المتسررررر : 

يوقرررف التسرررر   لرررم تكررراف ، مرررا ال
 بشكل منمون.

P381 
فرر  حالررة التسررر ، تسررتبعد جميررع 

 مصادر اإلشعال.

P403 
 يخزن ف  مكان جيد التهوية.

 

عالشذذتعال وي،قائيذذج ي ذذا هذذعا اجلذذدول  ذذوى اع يانذذا  اعتحعيفيذذج املخ  ذذج بذذاعنظف اىل قاب،يذذج اع ذذاف  ال مالحظة:
اشذذذتعاع . عالطذذذالع ك،ذذذ  اع يانذذذا  اعتحعيفيذذذج األخذذذفى املخ  ذذذج ا ذذذتناداً اىل كذذذدم اال ذذذتقفا  اعكيميذذذائ   انظذذذف 

 اجلداول ا"افج باع افا  غت املستقفة كيميائياً مم اعي تا  عف وباو.
 الغافات اللهوبة

 (2-2)الفصل 
 )الغافات غير المستقرة كيميائيا (

 بيان الخطورة كلمة التنبيه الرمز الخطورةفئة 
  غذذذذذذذذاف غذذذذذذذذت مسذذذذذذذذتقف   عذذذذذذذذف0

 كيميائياً  عف
 هلب

 

 غاف هلوب بد جج اائقج H220 خاف
H230 قد يتياكد يياكاًل متي فاً    يف غياب اهلواو 

  غذذذذذذذذاف غذذذذذذذذت مسذذذذذذذذتقف   عذذذذذذذذف0
 خاف هلب كيميائياً باو

H220 غاف هلوب بد جج اائقج 
H231  يياكالً متي فاً  ذ  يف غيذاب اهلذواو كنذد قد يتياكد

 ض ط و/ و  فا ة مفييعج
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 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزي  االستجابة الوقاية
P202 

بعرررررد قرررررراءة  ممنررررروا المناولرررررة إال
 وفهم جميع احتياطات األمان.

P210 

يحفررررررررظ بعيرررررررردا  عرررررررر  الحرررررررررارة، 
والسررررررطو  السررررررراةنة، والشررررررررر، 

ذلرر  واللهرر  المكشررو ، وغيررر 
مررررر  مصرررررادر اإلشرررررعال. ممنررررروا 

 التدةي 

P377 

الحريرررق بسرررب  الغررراف المتسرررر : 
يوقررف التسررر   لررم تكرراف ، مررا ال

 بشكل منمون.
P381 

فر  حالررة التسرر ، تسررتبعد جميررع 
 مصادر اإلشعال.

P403 

 يخزن ف  مكان جيد التهوية.
 

ب،يج اع اف عالشذتعال وكذدم ا ذتقفا  ي ا هعا اجلدول  وى اع يان اعتحعيف  املخ ا باعنظف اىل قا ال مالحظة:
اع ذذاف كيميائيذذاً. عالطذذالع ك،ذذ  اع يانذذا  اعتحعيفيذذج األخذذفى املخ  ذذج ا ذذتناداً اىل ي،قائيذذج االشذذتعال  

 انظف اجلدول ا"اع باع افا  اعت،قائيج االشتعال.".

 5القسم   
 " واعف ذوم SABS 0265:1999حيعا "مم مكتب جنوب  افيقيذا ع،معذايت ) 0-5-3م

 اعتخايايج املت ،ج بععك.

 4المرفق   
عيقابذد اع ذف  3  يعدل اعنا اعوا د يف اععمود 6-9-3-4يف اجلدول م 9-3-4م

 ك،  اعنحو اعتايل: 6-6املنا   مم اعي د 
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 الخواص مواصفات السالمة نتائج االةتبار التوجيه رتبة الخطورة الفصل
 اعنقيج:يف  اعج اع افا  اع،اوبج  اع افا  اع،اوبج 6-6

ي،ذذذ م بيانذذذا  كذذذم  ذذذدود االني ا /اعقاب،يذذذج عالشذذذتعال ألهنذذذا يذذذعكف  ال -
 0-9-3-4ا تناداً اىل اجلدول م

) ق ذذذذ  ِّتذذذذوى مذذذذم اع ذذذذاف اع،اذذذذوب اعذذذذع   TCiيذذذذعكف د جذذذذج ا ذذذذفا ة  -
يكون هلوباً يف اهلواو كند م ج  م  اعن وجا  باعنس ج امل ويج  واقاً  ال

 ISO 10156ع،معيا  
ج اال ذذذ اق األ ا ذذذيج ا ا كذذذان اع ذذذاف م ذذذنياً ضذذذمم اعي ذذذج ي ذذذا  ذذذفك -

ا تناداً اىل  فكج اال  اق األ ا يج  اعيت حتدد يف اععذادة واقذاً  باو0
   املفا  جيمISO 817: 2014ع،معيا  

 ف  حالة مخالي  الغافات اللهوبة:
ي ذذذذذذا  ذذذذذذدود االني ا /قاب،يذذذذذذج االشذذذذذذتعال  ا ا خضذذذذذذعت عالخت ذذذذذذا    -

ا ا كذذذان اعت ذذذنيف و  ذذيا اعي ذذذج مسذذذتنداً اىل ا سذذذاب  ي ذذا مذذذا  و
 ISO 10156واقاً ملعيا  

ي ذذا  ذذفكج اال ذذ اق األ ا ذذيج ا ا كذذان خم،ذذوي اع ذذاف م ذذنياً ضذذمم  -
يف اععذادة ا تناداً اىل  فكج اال  اق األ ا يج  اعيت حتدد  باو0اعي ج 

   املفا  جيم ISO 817: 2014واقاً ع،معيا  
" 

 يعدل اعنا عيكون ك،  اعنحو اعتايل: 7-04-3-4م
النقررل فرر  صررورة سرروائ  وفقررا  ألنظمررة المنظمررة  7-14-3-4"م  

 البحرية الدولية

كنذذذذدما يق ذذذذد نقذذذذد شذذذذحنا  يف  ينا ذذذذ  هذذذذعا اعقسذذذذم اعيفكذذذذ  اال ال   
اع حفيذذج اعدوعيذذج: مثذذد اعي ذذد اعسذذادس شذذكد  ذذوائب واقذذاً ع ذذكو  املنظمذذج 

   SOLAS (9اعسذذذذذاب  مذذذذذم االيياقيذذذذذج اعدوعيذذذذذج  مايذذذذذج األ واح يف اع حذذذذذف )  و
   MARPOL (01املفا  ا"اما مم ايياقيج اعت،ذوش اع حذف  ) واملفا  اعثاين  و

واملدونج اعدوعيج ع نذاو وهايذ  اعسذيم اعذيت حتمذد شذحنا  مذم املذواد اعكيميائيذج 
واملدونذذج اعدوعيذذج املتع،قذذج باعيذذحنا  اع ذذ، ج   IBC Code (00اعسذذائ ج )ا"اذذفة 
واملدونذج اعدوعيذذج ع نذاو وهايذ  اعسذذيم اعذيت حتمذذد   IMSBC Code (06اعسذائ ج )

) و فذذذذذي  املذذذذذذدونا    IGC Code (03شذذذذذحنا  اع ذذذذذذافا  املسذذذذذاعج اعسذذذذذذائ ج )
eGC Codeاعسابقج 

GC Code و   04)
(05 .  

اعسذذذائ،ج اعسذذذائ ج  يذذذعكف ا ذذذم املنذذذت   )ا ا كذذذان وباعنسذذذ ج ع،يذذذحنا     
   س ما يقتضذي  مسذتند اعيذحم وواقذاً 0-0-3-4خمت،ياً كم امل ا يف م
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 08  و 07عال ذذم املسذذتخدم يف قذذوائم   ذذاو املنت ذذا  امل ينذذج يف اعي ذذ،ا 
مذذذم املدونذذذذج اعدوعيذذذذج ع نذذذذاو وهايذذذذ  اعسذذذيم اعذذذذيت حتمذذذذد شذذذذحنا  مذذذذم املذذذذواد 

آخذف ط عذج مذم نيذفة املنظمذج اع حفيذج اعدوعيذج  عسذائ ج   واعكيميائيذج ا"اذفة ا
MEPC.2/Circular.وييا  اىل نوع اعسيينج اعالفمج وا ج اعت،وش . 

وباعنس ج ع،يحنا  اع ، ج اعسذائ ج  ي ذا يسذميج اعيذحم اعسذائب     
ا ا كانت اعيحنا  يعتذرب مضذفة باع ي ذج اع حفيذج  سذب املفاذ  ا"ذاما  وما

ا ا كانذذذت مذذذواد خاذذذفة اقذذذط يف  اعتاذذذا  اع حذذذف   ومذذذا مذذذم ايياقيذذذج اعت،ذذذوش
هذ   اعسائ ج  سب املدونج اعدوعيج املتع،قج باعيحنا  اع ذ، ج اعسذائ ج  ومذا
 ا ج اعيحم  سب املدونج اعدوعيج املتع،قج باعيحنا  اع ، ج اعسائ ج.

،يحنا  اعسائ ج مم اع اف املسال  ي ا ا م املنت  ونذوع عوباعنس ج    
ع،مدونذذذج اعدوعيذذذج ع نذذذاو وهايذذذ  اعسذذذيم اعذذذيت حتمذذذد شذذذحنا   اعيذذذحم واقذذذاً 

 EGC Code or GCاع ذذافا  املسذذاعج اعسذذائ ج ) و فذذي اا اعسذذابقج مثذذد 

Code.".  
ك،ذذذ  اعنحذذذو اعتذذذايل ويعذذذاد يذذذفقيم ا واشذذذ   05اىل  9يذذذد ج ا واشذذذ   ا  اع ذذذ،ج مذذذم  

 ي عاً عععك: 4اعال قج يف املفا  
"(9  SOLAS  ب ي تاا املعدعج.0974 اعدوعيج عسالمج األ واح يف اع حا  ععامه  االيياقيج   
(01  MARPOL يف فذي تاا املعدعذج بربويوكذول 0973 ه  االيياقيج اعدوعيج ملن  اعت،وش مم اعسيم ععذام  

 .املتع،   ا 0978 كام
(00  IBC Code  اعكيميائيذج ا"اذفة يعين املدونج اعدوعيج ع نذاو وهايذ  اعسذيم اعذيت حتمذد شذحنا  مذم املذواد

 اعسائ ج )مدونج اعقواكد اعدوعيج عنقد املواد اعكيميائيج اعسائ ج .
(06  IMSBC Code .يعين املدونج اعدوعيج املتع،قج باعيحنا  اع ، ج اعسائ ج  ب ي تاا املعدعج 
(03  IGC Code   يعذذين املدونذذج اعدوعيذذج ع نذذاو وهايذذ  اعسذذيم اعذذيت حتمذذد شذذحنا  اع ذذافا  املسذذاعج اعسذذائ ج

 يف  عك اعتعديال   ا  اع ،ج اعيت  جي   ع،سيم.  ا
(04  EGC Code افا  املساعج اعسائ ج. يعين مدونج اعسيم املوجودة اعيت حتمد شحنا  اع 
(05  GC Code ع افا  املسيد،ج اعسائ ج )مدونج ناقال  اع اف .".مدونج بناو وهاي  اعسيم ناق،ج ا 

 7المرفق   
 7المثال   

يسذذذذذذتعاض كذذذذذذم بيذذذذذذان "ي،ذذذذذذ ا قيذذذذذذافا  ع،حمايذذذذذذج/مالبا ع،حمايذذذذذذج/وقاو ع،عينا/وقذذذذذذاو  
ي، : "ي،ذ ا قيذافا  ع،حمايذج/مالبا ع،حمايذج/وقاو ع،عينا/وقذاو  ...["  ا ع،وج ] سب احملدد

 احملدد ...["ع،وج /وقاو عأل نا ... ] سب 
  P280)املفج : يعديد ي ع  عتعديد نا اع يان اعتحعيف  
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 9المثال   
 :9 يضاا املثال اجلديد اعتايل  قم

 : بطاقات الوسم المطوية9"المثال   
اعسذذ،اج  يوضذذ  هذذعا املثذذال ا ذذدى طذذفق و ذذم ا اويذذا  كنذذدما حيُكذذم اع ذذان /املو د  و 

اعف ذذذوم    ا اويذذذج عوضذذ  اعف ذذذم اعتخاياذذذ   واملخت ذذج بعذذذدم كيايذذذج ا يذذذ  املخ ذذا ك،ذذذ   ذذذا
بيانذذذذا  اعتحذذذذعيف معذذذذاً  ك،ذذذذ  اعنحذذذذو  اعتخايايذذذذج ع،نظذذذذام املنسذذذذ  كامليذذذذاً  وك،مذذذذج اعتن يذذذذ  وبيذذذذان  و

. وقذد حيذذدش  عذك  ك،ذ   ذذ يد املثذال  كنذدما يكذذون 0-4-5-01-4-0املن ذوع ك،يذ  يف 
يفيج املسذندة اىل املذادة اعكيميائيذج  يف  اعج وجود كدد ك ت مم اع يانا  اعتحع ا اويج ف تة   و

متكذم ط اكذج املع،ومذا  ك،ذ   ا ا يعا كفض املع،وما  ب، ذا  متعذددة  ايذث ال يف  اعج ما  و
 بااقج اعو م ا م يساد قفاوي .

 حاوية معدنية

 
يُث دذذت بااقذذذج اعو ذذذم املاويذذج م اشذذذفة ك،ذذذ  ا اويذذذج )    ن بااقذذج اعو ذذذم املاويذذذج ي، ذذذ   

تذذج يف مكاهنذذا يف اعظذذفوا املتوقعذذج وطذذوال اذذ ة اال ذذتخدام املتوقعذذج . ُي ذذن  بااقذذج ايذذث يظذذد مث 
يني ذذم جذذ و مناذذا كذذم قاكذذدهتا  وايذذث يسذذاد اتحاذذا واغالقاذذا مذذفا اً  اعو ذذم املاويذذج ايذذث ال

 ويكفا اً دون  ن يتدىل مناا ج و.
ضذاو  بكااذج وينظم املع،وما  يف بااقج اعو م ك،  اعنحو اعتايل  ويعفض   سب االقت 

 اع، ا  املستخدمج ع،و م:
 الصفحة األولى  

ين  ذذذذذذ   ن يتضذذذذذذمم املع،ومذذذذذذا  املعفوضذذذذذذج ك،ذذذذذذ  اع ذذذذذذيحج األوىل مذذذذذذم بااقذذذذذذج اعو ذذذذذذم  
 ي، : املاويج/املتعددة اعثنايا  ك،  األقد ما
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 مع،وما  اعنظام املنس  كاملياً:  
   كنافف يعفيف املنت* 

   ع،خاو ةاعف م اعتخايا  )اعف وم اعتخايايج 
  ك،مج اعتن ي 
 هايف اعيفكج  حتديد املو د )اال م واععنوان و قم 

 مع،وما  اضاايج  
  م  ين   املستخدم اىل  ن بااقج اعو ذم ميكذم اتحاذا  وين ذ  اىل وجذود م يذد مذم 

 املع،وما  يف اع يحا  اعداخ،يج.
   اع ،ذذدان ويف  اعذذج ا ذذتخدام  كثذذف مذذم ع ذذج يف بااقذذج اعو ذذم املاويذذج: يذذعكف  مذذ

 اع، ا   و
 الصفحات السردية الصفحات الداةلية  
 مع،وما  اعنظام املنس  كاملياً:  

 يف  عذذك   سذذب االقتضذذاو  كنافذذف ا"اذذو ة املسذذامهج  كنافذذف حتديذذد املنذذت   ذذا
 اعت نيف يف

  ك،مج اعتن ي 
 بيانا  ا"او ة 
 اع يانا  اعتحعيفيج 
 ومذذذذا  املا،وبذذذذج  قتضذذذذ  مع،ومذذذذا  اضذذذذاايج )مثذذذذد ا شذذذذادا  اال ذذذذتخدام  واملع،

 اىل  عك.  عوائ   خفى  وما
 مع،وما  اضاايج:  

  ويف  اعذذج ا ذذتخدام  كثذذف مذذم ع ذذج يف بااقذذج اعو ذذم املاويذذج: يذذعكف  مذذ  اع ،ذذدان
 اع، ا   و

 الصفحة األةيرة )مثبتة مباشرة على الحاوية(:  
 *  كنافف يعفيف املنت 
 اعف م اعتخايا  )اعف وم اعتخايايج  ع،خاو ة 
 ،مج اعتن ي ك 
 هايف اعيفكج  حتديد املو د )اال م واععنوان و قم 

__________ 

ة. وا ا كانذت كنافذف ا"اذو ة ضذفو يج ال يتضمم كنافف يعفيف املنت  يف اع يحج األوىل واألختة كنافذف خاذف  *
 ع ااقج اعو م  يعفض باع، ا  املنا  ج يف اع يحا  اعسفديج.
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يعفض كنافف حتديد املنت  )كنذد االقتضذاو  وك،مذج اعتن يذ  يف اع ذيحج األوىل واع ذيحج  
 ا"،ييج جبمي  اع، ا  املستخدمج يف بااقج اعو م.

كاايذذج  األخذذتة  ان كذذان  مذذا مسذذا ج   وميكذذم  يضذذاً  ن يسذذتخدم اع ذذيحتان األوىل  و 
 ععفض اعنا اعسفد .

وميكم  يضاً يوفي  اعنا اعوا د يف اع يحا  اعداخ،يج )اع يحا  اعسفديج  ك،   كثف  
يكذذم املسذذا ج املوجذذودة كاايذذج. ويوفيذذ  اعذذنا ك،ذذ   كثذذف مذذم فذذيحج وا ذذدة  مذذم فذذيحج  ا ا مل

اال   مجيذ  ا ذ ييضد امجااًل ك،  كفض  بأ فا  ف ف   ماً هعد اعذنا فذعب اعقذفاوة. ويف
ين  ذذ  ا ذذفع ك،ذذ  ابذذفاف كنافذذف بااقذذج اعو ذذم و ذذاوعج قفاوهتذذا دوذذذا  اجذذج اىل اع، ذذوو اىل    
معا  وى كد ا  عت حي  اعنظف  وجيب ابفافها مقابد  يج مع،وما   خفى كذم املنذت  ا"اذف 

 ا اويج نيساا.  و
ا ومذذذذم املسذذذذ،م بذذذذ   ن بعذذذذ  اعذذذذنظم اعتنظيميذذذذج )مثذذذذد م يذذذذدا  اآلاذذذذا   قذذذذد يكذذذذون هلذذذذ 

شذذكد كتي ذذا .  اشذذ اطا  ِّذذددة بيذذأن بااقذذا  اعو ذذم اعذذيت يسذذتخدم شذذكاًل متعذذدد اعثنايذذا  و
 و يثما يكون األمف ك،   عك ا ال  ي، م  ن يااب  اعو م اش اطا  اعس،اا  املخت ج.

وين     ن يتنا ب ب و ة معقوعذج   ذم بااقذج اعو ذم املاويذج وكذدد ثناياهذا مذ    ذم  
 ا حيد  عك مم كدد اع، ا  اعيت ميكم  ن يعفض ك،  بااقج اعو م املاويج.ا اويج نيساا. و  

 نماذج:
يا ي  م اد  اعو م اعيت نوقيت يف هعا املثال موضحج يف بااقج و م متعددة اع، ا   

 بأ ،وب مفن  دناه:

 
وكالوًة ك،   عك  اان م اد  اعتو يم اعيت نوقيت يف هعا املثال ميكم  يضاً  ن يا    

ا، يذا  اعك،   يج   اعيب  خفى ع ااقذا  اعو ذم املاويذج مثذد   ذ،وب اعكتذاب  و  ذ،وب داذ  
 و  ،وب اعنااعة.
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 أسلو  الكتا   

 

 دفتر الطلبياتأسلو    

 
 أسلو  النافذة  

 

 
    

 الصفحة األةيرة

 الصفحات السردية

 الصفحة األةيرة

 الصفحات السردية

 الصفحة األولى

 الصفحة األولى

 الصفحات السردية الصفحات السردية

 الصفحات السردية
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