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 2-1  الفصل  

 تدرج الفقرة التالية قبل عبارة ”ألغراض النظام المنسق عالميًا:“: 

”يقدم هذا الفصل تعاريف ومختصرات ذات قابلية تطبيق عامة تستخدم في النظام المنّسق  
 الخطورة في الفصول ذات الصلة.“عالميًا. وتعرض تعاريف إضافية لفرادى رتب 

 تحذف التعاريف التالية والمالحظات المتعلقة بها )عند االقتضاء(: 

 “CA”, “CBI”, “Chemically unstable gas”, “Compressed gas”, “Corrosive to 

metal”, “Desensitized explosives”, “Dissolved gas”, “Explosive article”, 

“Explosive substance”, “Flammable gas”, “Flammable liquid”, “Flammable 

solid”, “Liquefied gas”, “Organic peroxide”, “Oxidizing gas”, “Oxidizing 

liquid”, “Oxidizing solid”, “Pyrophoric gas”, “Pyrophoric liquid”, 

“Pyrophoric solid”, “Pyrotechnic article”, “Pyrotechnic substance”, “Readily 

combustible solid”, “Refrigerated liquefied gas”, “Self-heating substance”, 

“Self-reactive substance” and “Substance which, in contact with water, emits 

flammable gases”. 

 تعديالت تبعية:  

ينطبق التعديل على  المتعلقة بها: ال 1والحاشلللللللية  3-1-3-5-1، الفقرة  5-1الفصلللللللل  •
 ؛النسخة العربية

 ؛ينطبق التعديل على النسخة العربية ال :1-1-4، الفقرة م4المرفق  •

 ؛ينطبق التعديل على النسخة العربية : ال1-2-4، الفقرة م4المرفق  •

و)ب(3-8-4-1،  1-8-4-1)الللللللللفللللللللقللللللللرات    4-1الللللللللفصلللللللللللللللللللللل   • و)و(؛  )أ(   و)ج( 
(؛ 3، المالحظة تحت البند 2-5-1)الجدول   5-1(؛ الفصلللللللللللل  ‘4’)د(1-4-10-5-2

 العربية.ينطبق التعديل على النسخة  (: ال3-3-4)المالحظة تحت الفقرة م 4المرفق 

 Recommendations on the Transport of Dangerousو”  “MARPOL”يعدل التعريفان 

Goods, Model Regulations“ يلي: ليصبح نصهما كما 

”MARPOL  -   ّبعلد تعلديلهلا بلالبروتوكول  1973،  ث من السللللللللللللللفناالتفلاييلة اللدوليلة لمنت التلو ،
 ، بصيغته المعدلة؛“1978 المتصل بها لعام

”UN Model Regulations  -  الئحلة األمم المتحلدة التنظيميلة النموذجيلة المرفقلة بلعةر  بعلة
 ؛“.نقل البضائت الخطرة  بعنوان: توصيات بشأنالمتحدة لمنشور األمم  منقحة

ق عالمياً، يسللللتعاض عن جميت الشللللارات إلى عبارات ”توصلللليات تعديل تبعي : في النظام المنسللللّ
ئت الخطرة، الئحة تنظيمية نموذجية“، و”توصللللللليات بشلللللللأن نقل األمم المتحدة بشلللللللأن نقل البضلللللللا

البضللللللللائت الخطرة، الئحة تنظيمية نموذجية“، و”توصلللللللليات األمم المتحدة بشللللللللأن نقل البضللللللللائت 
 .الخطرة“ بعبارة ”الئحة األمم المتحدة التنظيمية النموذجية“
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 يلي: يكون نصه كما “VDI”يدرج تعريف  

”VDI - دسين األلمانن رابطة المه (“Verein Deutscher Ingenieure”). 

 11المرفق  ( وفي 3- 9- 3- 4)الجدول م   4“ في المرفق *: تحذف المالحظة والحاشلللللللية ” تعديل تبعي 
 (.1-8-2-11)الفقرة م

، 15إلى  11، ومن9و 8و  5التعاريف التالية الموجودة حاليًا في الحواشي  2-1تنقل إلى الفصل   
 بترتيب هجائي:، وتوضت 4في المرفق  18و 17و

 ”ADN  -  االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضلللللائت الخطرة بالمجارا المائية الداةلية  ،
 بصيغته المعدلة.

EGC code -  ّ؛ة السائبةّيلازات المسغنة السفن الموجودة التي تحمل شحنات المدو 

GC Code -   الغازات المسلللللللللللّيلة السلللللللللللائبة )مدونة  التي تحملمدونة بناء وتجهيز السلللللللللللفن
 ؛الغاز( ناقالت

IBC Code -   المدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تحمل شحنات من المواد الكيميائية
 ؛السائبة( الخطرة السائبة )مدونة القواعد الدولية لنقل المواد الكيميائية

IGC Code  -  لة يّ ل شللللللحنات الغازات المسلللللل المدونة الدولية لبناء وتجهيز السللللللفن التي تحم
 ؛في ذلك التعديالت ذات الصلة التي أجيزت للسفن السائبة، بما

IMDG code -  المدونة البحرية الدولية للبضائت الخطرة(IMDG)بصيغتها المعدلة؛ ، 
IMSBC Code - ؛المدونة الدولية المتعلقة بالشحنات الصلبة السائبة، بصيغتها المعدلة 
 .14-2في الفصل  1-14-2تحت الجدول  1تحذف حاشية المالحظة   تعديل تبعي:

Roterdam Convention  -   اتفايية روتردام بشلللللأن إجراءات الموافقة المسلللللتنيرة المسلللللبقة
 بالنسبة لمواد كيميائية ومبيدات آفات ةطرة معينة في التجارة الدولية؛

SOLAS -  ؛، بصيغتها المعدلة1974 االتفايية الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام 

Stockholm Convention - اتفايية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية المعمِّرة؛ 
 .“4في المرفق  18إلى  4تحذف الحواشي من :  تعديل تبعي

 4-1  الفصل  

 ال ينطبق التعديل على النسخة العربية. 1-4-4-3

  عناصر المعلومات األساسية“ الثالثة، يستعاض عن عبارة ” في الجملة األةيرة من الفقرة   1- 5- 5- 10- 4- 1
 بعبارة ”عناصر تعريف المنتج“.

 5-1  الفصل  

 ، تحذف عبارة ”وةصائص السالمة“.9في البند  1-5-3-2-1
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 1-2  الفصل  

 1-2الفصل ”
 المتفجرات 

 تعاريف واعتبارات عامة 2-1-1

 تعاريف 2-1-1-1

سلائلة  مادة )أو مخلوط مواد( صللبة أو المخلوط المتفجر(المادة المتفجرة )أو   يتعن  
 غازات لها درجة حرارة وضللللغر وسللللرعة يترتب عليها حدوث   ، نتيجة تفاعل كيميائي   ، قابلة ألن توّلد في حد ذاتها 

تتوللد  األلعلاب النلاريلة حتى لو لم  ومخلالير  أضللللللللللللللرار بلالمنطقلة المحيطلة. وتنلدرج تحلت هلذا التعريف مواد
 .غازات عنها

مخلوط الغرض منله إحلداث  ملادة أو  ملادة )أو مخلوط مواد( األلعلاب النلاريلة  وتعني 
مجموعة من هذه التأثيرات نتيجة لتفاعالت  دةان أو توليد غاز أو صللللللوتي أو ضللللللوئي أو تأثير حرارا أو

 .كيميائية  اردة للحرارة وذاتية المداومة وغير تفجيرية

 .المخالير المتفجرة  أكثر من المواد أو  ادة أو سلعة تحتوا على م  السلعة المتفجرة   وتعني  

سللعة متفجرة وفقًا للجزء األول من  هي تصلنيف مادة )أو مخلوط مواد( أوالشلعبة  و 
 السلعة بتركيبة معينة. وتتعلق بكون المادة )أو مخلوط المواد( أو دليل االةتبارات والمعايير

أدنى مسللتوى للعبوة الخاصللة بتركيبة مدرجة في شللعبة، ويكون    العبوة األوليةوتعني   
 بالسلعة المتفجرة إلى حين استخدامها. الغرض منها االحتفاظ بالمادة )أو بمخلوط المواد( أو

عب عموماً ألغر  مالحظة: اض النقل، وقد تخضللت لمزيد من مواصللفات العبوات تخصللص الشللع
 وفقاً لالئحة األمم المتحدة التنظيمية النموذجية لكي تكون صحيحة.

 النطاق 2-1-1-2

 :يلي  ما   رتبة المتفجرات ، تشمل  2- 2- 1- 1- 2هو منصوص عليه في الفقرة  باستثناء ما  2-1-1-2-1

 المواد والمخالير المتفجرة؛ )أ(

مخالير متفجرة   والسللللت المتفجرة، باسلللتثناء األجهزة التي تحتوا على مواد أو )ب(
تشلللللغيلها عن غير  تسلللللمح بأن يشدا اشلللللتعالها أو ذات  بيعة ال بكميات أو
  بصللورة عارضللة إلى حدوث أثر ةارج الجهاز، سللواء في شللكل انتثار قصللد أو 

 ضوضاء عالية؛ حرارة أو دةان أو نار أو أو

  ترد في )أ( و)ب( أعاله، والتي تصنت لحداث  الير والسلت التي لم والمواد والمخ  )ج(
 نارا. تفجيرا أوتأثير عملي 

 تستبعد المواد والمخالير التالية من رتبة المتفجرات: 2-1-1-2-2

  هالمات نترات األمونيوم التي تستوفي معايير مجموعة  معّلقات أو  مستحلبات أو  )أ(
  والمتعلقة بتصنيفها كمتفجرات   ةتبارات والمعايير دليل اال الواردة في    8االةتبارات 

دة )الفصللللللل    2نترات األمونيوم في الفئة  في  ( أو 13- 2من السللللللوائل المشكسللللللِّ
دة )الفصل   2الفئة   (. 14- 2من المواد الصلبة المشكسِّ
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 المواد والمخالير التي تسللتوفي معايير التصللنيف كمتفجرات منزوعة الحسللاسللية )ب(
 .17-2وفقًا للمعايير الواردة في الفصل 

نارا،   تفجيرا أولحداث تأثير  تصللنت، بحد ذاتها،   المواد والمخالير التي لم )ج(
 والتي:

مخالير ذاتية التفاعل وفقًا للمعايير الواردة في الفصللللللل   تعتبر مواد أو ‘1’
 ؛ أو2-8

 ؛ أو 15- 2لفصل  تعتبر أكاسيد فويية عضوية وفقًا للمعايير الواردة في ا  ‘2’

يعتبر أنه ليس لها ةواص تفجيرية اسللتنادًا إلى إجراءات الفرز الواردة  ‘3’
 ؛ أولدليل االةتبارات والمعايير 6في التذييل 

تعتبر أقل حسللللللللللللاسللللللللللللية من أن تدرج في رتبة الخطورة وفقًا لمجموعة   ‘4’
 ؛ أودليل االةتبارات والمعاييرالواردة في  2 االةتبارات

الئحة األمم المتحدة التنظيمية من   1تسللللللللللللللتبعد من الدراج في الرتبة  ‘5’
دليل الواردة في    6اسلللللللللللتنادًا إلى نتائج مجموعة االةتبارات  النموذجية

 .االةتبارات والمعايير

تتوفر في  إلى كميلللة كبيرة من الملللادة قلللد ال  2يحتلللاج إجراء مجموعلللة االةتبلللارات   مالحظة:
  يتوفر لها طوير. ولغرض زيادة التوصللللللليف العلمي، تعتبر المواد والمخالير التي ال المراحل األولية للبحث والت 

الواردة في دليلل االةتبلارات والمعلايير   2في مرحللة البحلث والتطوير ملادة تكفي لجراء مجموعلة االةتبلارات 
 (، شريطة:8-2مواد ومخالير ذاتية التفاعل من النوع جيم )انظر الفصل 

 نارا؛ تفجيرا أولحداث تأثير المخلوط  ادة أوتصنت الم أن ال )أ(

 جول/غرام؛ 2000المخلوط أقل من  وأن تكون  اقة التحلل للمادة أو )ب(

االةتبللللارين   )ج( نتيجتللللا  )ب( الواردين في دليللللل االةتبللللارات  3)أ( و3وأن تكون 
 “؛-والمعايير سلبية ”

رات والمعلايير ”علدم  )ب(( الوارد في دليلل االةتبلا2وأن تكون نتيجلة االةتبلار  )د(
 مم؛ 6حدوث انفجار“ في فتحة يبلغ قطرها 

الزيللللادة في حجم التجويف في االةتبللللار واو )ه( الوارد في دليللللل   3-وأن تكون 
 المخلوط. غ من المادة أو 10مل لكل  100االةتبارات والمعايير أقل من 

محدد لألمم المتحدة في رتبة ةالف   بالنسللللللللبة للسلللللللللت المتفجرة التي تدرج تحت رقم 2-1-1-2-3
 يلي. ، يطبق ماالئحة األمم المتحدة التنظيمية النموذجيةوفقًا لقائمة البضائت الخطرة الواردة في  1الرتبة  

 4 أو 3 أو 2محدد لألمم المتحدة في الرتبة  السللللللللللللللت المتفجرة التي تدرج تحت رقم 2-1-1-2-3-1
ق عالميًا، وحيثما يكون متاحًا، في الفئة المنا رة   5 أو تصلللللللّنب في رتبة الخطورة الواردة في النظام المنسلللللللّ

 للتصنيف المتعلق بالنقل، وتستبعد من رتبة الخطورة ”المتفجرات“، شريطة:

 أن تكون بالهيئة المقدمة بها للنقل؛ أو )أ(

 ى هيئة معينة؛ أويعتمد التصنيف المتعلق بالنقل عل أن ال )ب(

 .4-3-1-1-2أن تكون قيد االستعمال، انظر الفقرة  )ج(
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  تصلّنب كمتفجرات   9محدد لألمم المتحدة في الرتبة   السللت المتفجرة التي تدرج تحت رقم  2-1-1-2-3-2
 جيم، شريطة:2في الفئة الفرعية 

 أن تكون بالهيئة المقدمة بها للنقل؛ أو )أ(

 التصنيف المتعلق بالنقل على هيئة معينة؛ أويعتمد   أن ال )ب(

 .4-3-1-1-2أن تكون قيد االستعمال، انظر الفقرة  )ج(

من  1-6محدد لألمم المتحدة في الشلللللللللللللعبة  السللللللللللللللت المتفجرة التي تدرج تحت رقم :1المالحظة 
ق عالم 8في الرتبة  أو  6الرتبة   ياً، وحيثما يكون  يمكن تصلللللنيفها في رتبة الخطورة الواردة في النظام المنسلللللّ

متاحاً، في الفئة المنا رة للتصللللللللنيف المتعلق بالنقل، واسللللللللتبعادها من رتبة الخطورة ”المتفجرات“، شللللللللريطة  
 ، وذلك رهناً بموافقة السلطة المختصة.1-3-2-1-1-2استيفاء الشروط )أ( إلى )ج( الواردة في الفقرة 

تدرج السلللللت عادة في مجموعات  لنموذجية، الوفقاً لالئحة األمم المتحدة التنظيمية ا :2المالحظة 
يمكن دائماً تصللللللللنيف فئة على هذا األسللللللللار ضللللللللمن رتبة الخطورة المنا رة في النظام  التعبئة وبالتالي ال

ق عالمياً. وينبغي االسللللللتعانة برأا ةبير لتعيين فئة مناسللللللبة في هذه الحاالت، مت مراعاة تصللللللنيف   المنسللللللّ
 عليها هذه الفئة وفقاً للنظام المنّسق عالمياً.  المخالير التي تحتوا  المواد أو

 اعتبارات أخرى  2-1-1-3
 العالقة بالتصنيف وفقاً لالئحة األمم المتحدة التنظيمية النموذجية 2-1-1-3-1

ق عالميًا يسلللللتند   إن تصلللللنيف المواد والمخالير والسللللللت كمتفجرات في النظام المنسلللللّ
. ولذلك تعتبر  لالئحة األمم المتحدة التنظيمية النموذجيةبشلكل كبير إلى التصلنيف المسلتخدم في النقل وفقًا 

  دليل االةتبارات من   المعلومات عن شلعبة النقل الخاصلة بها، وبعن نتائج االةتبار األسلاسلية وفقًا للجزء األول 
  تطلب بيانات االةتبار إذا كان ، عند توفرها، وثيقة الصلة بالتصنيف وفقًا للنظام المنّسق عالميًا. وال والمعايير 

التصلللنيف الذا يسلللتعين برأا ةبير ممكنًا اسلللتنادًا إلى المعلومات المتوفرة من اةتبار وتوصللليف سلللابقين.  
  إذا كان للتغيرات في التركيبة يار على متفجرات مخَتبرة، مت مراعاة ما ويمكن، عند االقتضللاء، االسللتعانة بال  

ضللللللعت لغرض النقل تأثير على الخطورة المطروحة مقارنة بالتركيبة المخَتبرة. وفي  عب النقل قد وع   حين أن شللللللع
ق عالميًا يسلللللتوحى من هذا التصلللللنيف لضلللللمان التبلي  اآلمن للمتفجرات، إال  غ  أن التصلللللنيف في النظام المنسلللللّ

  سللّيما في قطاعي التوريد واالسللتخدام. ولدى ال يام بذلك، المناسللب لمعلومات الخطورة في قطاعات أةرى، وال 
  يكون  ت ّيم تأثيرات التركيبة المقدمة للنقل، مثل عبوة معينة، في التخفيف من السلللللللللور االنفجارا، حيث قد ال 

 لهذه التأثيرات وجود في قطاعات أةرى ةارج قطاع النقل.

 ارتباط الهيئة بالشعبة 2-1-1-3-2

  يسلللتند الدةال في رتبة الخطورة الخاصلللة بالمتفجرات إلى الخواص التفجيرية المتأصللللة  
في المواد والمخالير. ومت ذلك، فإن الدراج في شللعبة يعتمد أيضللًا على الهيئة التي تسللتخدم العبوة، وعلى 

ى التصللللنيف المناسللللب عندما يكون المتفجر بالهيئة  تضللللمين هذه المواد والمخالير في سلللللت. والشللللعبة هي مسللللتو 
ولتدابير    تخزينها، وقد تشلللكل األسلللار لترةيص المتفجرات  التي عّينت على أسلللاسلللها الشلللعبة، مثاًل عند نقلها أو 

فئات الخطورة، من ناحية ثانية، فهي عبارة عن مسلتوى التصلنيف  السلالمة من قبيل متطلبات المسلافة. أما
 المأمونة.المناسب للمناولة 
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 التسلسل الهرمي للفئات 2-1-1-3-3

عب وتتوافق مت الرتبة  إال   2ال تتضلمن الفئة     1 المتفجرات التي أدرجت في إحدى الشلع
  المتفجرات اسللللتناداً   2. وتصللللّنب الفئات الفرعية ضللللمن الفئة الئحة األمم المتحدة التنظيمية النموذجية الواردة في  

المتفجر  إلى السللللللور الخطر للمتفجر في عبوته األولية، أو، عند االقتضلللللاء، للسللللللعة المتفجرة وحدها. أما
عبة فيصّنب في الفئة  الذا لم من رتبة الخطورة ”المتفجرات“. وقد يكون سبب ذلك أنه يعتبر  1يدرج في شع

عبة، أو لدراجه في شللللللعبة. ولذلك فإن   ألنه ليس )إلى اآلن( في هيئة مناسللللللبة أةطر من أن يدرج في شللللللع
 من المتفجرات. 2من المتفجرات ليست بالضرورة أكثر ةطورة من الفئة  1الفئة 

 تغير التصنيف على مدى دورة الحياة 2-1-1-3-4

بما أن الدراج في شللعبة يعتمد على التركيبة، فقد يتغير تصللنيف متفجر عبر دورة  
تفجر الذا أدرج في شلعبة وهو بتركيبة معينة، وصلّنب بالتالي في  حياته نتيجة لعادة تشلكيل التركيبة. فالم

يحتفظ بتلك الشللعبة عندما يصللبح ةارج تلك التركيبة. وأذا أدرج في شللعبة   ، قد ال2فئة فرعية ضللمن الفئة 
تعّين له   إذا لم ، أما2أةرى وهو بالتركيبة الجديدة، فقد يتعين تصلللللللللنيفه في فئة فرعية أةرى ضلللللللللمن الفئة 

يقصللللد من اسللللتخدام المتفجر، أا تحضلللليره وتشللللغيله  . ومت ذلك، ال 1شللللعبة فينبغي تصللللنيفه في الفئة 
نشللللللره اسللللللتعدادًا لتشللللللغيله، اللزام   تركيبه أو  في ذلك إةراجه من العبوة األولية لتشللللللغيله أو  المتعّمد، بما 

 تصنيفه.  بإعادة 

 ةاالستبعاد من رتبة الخطور  2-1-1-3-5

السللللت ذات الخواّص التفجيرية من رتبة الخطورة   المخالير أو  تعسلللتبعد بعن المواد أو  
تشلكل ةطر انفجار كبير في تركيبة معينة.  ألنها ال فيه الكفاية أو تعتبر حسلاسلة بما ”المتفجرات“ ألنها ال

،  لهذه المواد والمخالير وتعتبر صللحيفة بيانات السللالمة وسلليلة مالئمة لنقل المعلومات عن الخواص التفجيرية  
 (.4-1وعن أةطار االنفجار لهذه السلت )انظر الفصل 

 معايير التصنيف 2-1-2

تصلللللّنب المواد والمخالير والسللللللت المتفجرة المدرجة في هذه الرتبة في إحدى فئتين،  2-1-2-1
 في واحدة من ثالث فئات فرعية وفقًا للجدول التالي: 2وتصّنب بالنسبة للفئة 

 : معايير تصنيف المتفجرات 1-1-2الجدول 

 المعايير الفئة الفرعية الفئة

1  

 المواد والمخالير والسلت المتفجرة التي: 
عبة والتي:  لم تدرج في )أ(   شع

 نارا؛ أو تصنت لحداث تأثير تفجيرا أو ‘1’
مخللالير تظهر نتيجللة موجبللة ” “ عنللد اةتبللارهللا وفقللًا   تكون عبللارة عن مواد أو ‘2’

 دليل االةتبارات والمعاييرالواردة في   2لمجموعة االةتبارات  
 أو

  إذا كانت سللللللعًا متفجرة أدرجت  ، إال )أ( تكون ةارج العبوة األولية للهيئة التي عينت لها الشلللللعبة  )ب( 
عب:   في إحدى الشع

 عبوة أولية؛ أومن دون   ‘1’
تضللللعب التأثير التفجيرا، مت األةذ في االعتبار أيضللللًا المادة   في عبوة أولية ال ‘2’

 التوّجه الحرج.   المباعدة، أو الحائلة للعبوة، أو
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 ألف2
 المواد والمخالير والسلت المتفجرة التي أدرجت في

 ؛ أو6-1 أو 5-1 أو 3-1 أو 2-1 أو 1-1الشعبة   )أ( 

 . )ب(جيم2 باء أو2تستوفي معايير الفئة الفرعية   وال 4-1الشعبة   )ب( 

 باء2

  إحدى مجموعات التوافق ةالف وفي   4- 1المواد والمخالير والسلت المتفجرة التي أدرجت في الشعبة  
 ، والتي: (S)المجموعة ”قاف“  

 تتفكك عند تفعيلها على النحو المقصود؛  ال تنفجر أو )أ( 

دليلل  )ب( الوارد في  6 )أ( أو6في االةتبلار    )ج(حلدث علالي الخطورة  وال يظهر عليهلا أا  )ب( 
 ؛ االةتبارات والمعايير

  وال تحتاج إلى سللللمات إضللللعاف، ةالف تلك التي يمكن أن توفرها العبوة األولية، للتخفيف )ج( 
 .  )ج(من حدث عالي الخطورة

 جيم2

،  (S)مجموعة التوافق ”قاف“  وفي  4-1المواد والمخالير والسلت المتفجرة التي أدرجت في الشعبة  
 والتي: 
 تتفكك عند تشغيلها على النحو المقصود؛  ال تنفجر أو )أ( 

تعطي،   ال )ب(، أو6 )أ( أو6في االةتبلار    )ج(وال يظهر عليهلا أا حلدث علالي الخطورة )ب( 
دليللل  )د( الوارد في  6في غيللاب نتللائج االةتبللارات هللذه، نتللائج ممللاثلللة لنتللائج االةتبللار  

 ؛ االةتبارات والمعايير
وال تحتللاج إلى سللللللللللللللمللات إضللللللللللللللعللاف، ةالف تلللك التي يمكن أن توفرهللا العبوة األوليللة،   )ج( 

 .  )ج(للتخفيف من حدث عالي الخطورة

، انظر الفقرة  2التي أةرجت من عبواتها األولية من أجل اسلللللللتخدامها يبقى تصلللللللنيفها في الفئة   2من الفئة    متفجراتال )أ(
2-1-1-3-4. 

ألب اسلللتناداً إلى  2في الفئة الفرعية   4-1السللللطة المختصلللة تصلللنيف متفجر من الشلللعبة   المورّد أو يجوز للمصلللنّت أو )ب(
 جيم.2 باء أو2يستوفي المعايير التقنية المتعلقة بالفئة الفرعية إلى اعتبارات أةرى حتى وأن كان  البيانات أو

 )ب(، وفقاً لدليل االةتبارات والمعايير، من ةالل:6 )أ( أو6يظهر الحدث العالي الخطورة عند إجراء االةتبار  )ج(
 ء؛ أواالنحنا االنبعاج الشديد أو التقّور أو تغير كبير في شكل الصفيحة الشاهدة، كاالنثقاب أو ‘1’
 تناثر فورا لمعظم المواد المستخدمة في تكوين الحيّز المغلق. ‘2’

 تتوزع الشعب على النحو التالي: 2-1-2-2

المواد والمخلالير والسلللللللللللللللت التي تتسللللللللللللللم بخطورة االنفجلار  :  1-1الشللللللللللللللعبلة  )أ(
)االنفجار الشلللللامل هو الذا يحدث في الكمية الموجودة بأكملها في  الشلللللامل
 تقريبًا(؛آن واحد 

المواد والمخالير والسلللللللت التي تتسللللللم بخطورة االنتثار ولكنها  : 2-1الشللللللعبة   )ب(
 تنطوا على ةطورة االنفجار الشامل؛ ال

المواد والمخالير والسللللللللت التي تنطوا على ةطورة اشلللللللتعال : 3-1الشلللللللعبة   )ج(
كليهما،  ةطورة انتثار ضلللللئيلة أو حريق وتتسلللللم بخطورة عصلللللب ضلللللئيلة أو

 تنطوا على ةطورة االنفجار الشامل: ولكنها ال

 أو يشدا احتراقها إلى حرارة إشعاعية كبيرة؛ ‘1’

انتثار   تحترق الواحدة تلو األةرى، وينتج عنها تأثير عصللللللللللللللب أو ‘2’
 كليهما؛ أو ضئيل
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تنطوا على ةطورة كبيرة:  المواد والمخالير والسللللللللت التي ال: 4-1الشلللللللعبة   )د(
على ةطورة ضلللئيلة إذا اشلللتعلت  تنطوا إال تي الالمواد والمخالير والسللللت ال

يتوقت أن  بدأ اشلللللللللللللتعالها. وتقتصلللللللللللللر اآلثار إلى حد كبير على العبوة وال أو
أن تصلللللللللللللللل إلى مللدى بعيللد.   تتنللاثر منهللا أا شللللللللللللللظللايللا ذات حجم كبير أو

 يترتب عمليًا على أا نار ةارجية انفجار فورا لمعظم محتويات العبوة؛ وال

المعبأة  المواد والمخالير والسلللللللتجموعة التوافق ”قاف“:  في م 4-1الشللللللعبة   )ه(
بحيث تكون التأثيرات الخطرة الناجمة عن تشللللللللللغيل السلللللللللللعة   المصللللللللللممة أو

هذه  تتحلل العبوة بسلللللللللبب الحريق، وفي لم عرضلللللللللًا محصلللللللللورة في العبوة ما
تعرقل فيه  الذا لنحد اللى االنتثار ع العصلب أوآثار  جميت قتصلر الحالة ت 

االسللللللتجابات األةرى المتعلقة بحاالت  جهود مكافحة النيران أوبشللللللكل كبير  
 ؛الطوارئ في المنطقة المجاورة مباشرة للعبوة

والتي تنطوا على  عديمة الحسلاسلية للغايةالمخالير  المواد أو: 5-1الشلعبة   (و)
المواد والمخالير التي تتسللللللم بخطورة االنفجار أا  ةطورة االنفجار الشللللللامل:  

بدء الشلللللللامل ولكنها غير حسلللللللاسلللللللة بحيث تقل إلى حد كبير جدًا احتماالت 
انتقللالهللا من حللالللة االحتراق إلى حللالللة االنفجللار في الظروف   اشللللللللللللللتعللالهللا أو

أكبر احتماالت انتقالها من حالة االحتراق إلى حالة االنفجار   . وتكون العادية
 ؛ميات كبيرةإذا وجدت بك

تتسلم بخطورة االنفجار  والتي ال للغايةة  ي الحسلاسل   عديمةالسللت  : 6-1الشلعبة   (ز)
مخالير غير  السللللللللللللللت التي تحتوا في معظمها على مواد أوأا الشلللللللللللللامل: 
  .يذكر  انتثارها عرضللًا إلى حد ال  تقل احتماالت بدء اشللتعالها أو و  للغاية حسللاسللة  

 جار سلعة مفردة.على انف 6-1وتقتصر ةطورة سلت الشعبة 

 تحديدلألغراض تنظيمية، تدرج الشللللللللللللللعب في تقسلللللللللللللليم فرعي في مجموعات توافق  :1المالحظة 
التنظيميللة النموذجيللة،   األمم المتحللدة  الئحللةمن    2-1-2الفقرة  )انظر    المتفجرات التي تعتبر متوافقللة أنواع

 (.1-2الفصل 
ليسلللللت شلللللعبة ةاصلللللة بها، فإن  4-1للشلللللعبة  في حين أن مجموعة التوافق ”قاف“   :2المالحظة 

 هذا التصنيف ينا ر شعبة مستقلة استناداً إلى معايير إضافية.

في اةتبارات تصللللللللللللنيف المواد او المخالير المتفجرة، ينبغي إجراء االةتبارات على  :3المالحظة 
ألغراض   المخلوط نفسلله نفسللها أو دمت المادةبالشللكل المقدم. وعلى سللبيل المثال، إذا قع   المخلوط المادة أو

النقل في شللللكل فيزيائي يختلب عن الشللللكل الذا تم اةتباره، ويعتبر أنه على األرجح يغير مادياً  أو  وريدالت 
 .في ذلك الشكل الجديدأيضاً المخلوط  بدرجة كبيرة أداءه في اةتبار التصنيف، وجب اةتبار المادة أو

 تبليغ معلومات الخطورة 2-1-3

ة واعتبارات ةاصللللللللة بشللللللللأن اشللللللللترا ات الوسللللللللم تحت عنوان تبليغ  ترد اعتبارات عام  
جداول موجزة عن التصلنيف والوسلم. ويتضلمن    1(. ويتضلمن المرفق 4- 1معلومات الخطورة: الوسلم )الفصلل 

أمثلة للبيانات التحذيرية والرسللللللللللوم التخطيطية التي يمكن اسللللللللللتخدامها حيثما تسللللللللللمح بها السلللللللللللطة    3 المرفق 
 .المختصة 
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 : عناصر وسم المتفجرات 2-1-2الجدول 

 2 1 الفئة

 جيم2 باء2 ألف2 ال ينطبق  الفئة الفرعية

)أ(الرمز
 قنبلة منفجرة  قنبلة منفجرة  قنبلة منفجرة  قنبلة منفجرة  

 تحذير  تحذير  ةطر ةطر كلمة التنبيه

حريق  ةطورة  متفجر متفجر بيان الخطورة
 انتثار   أو

حريق  ةطورة 
 انتثار  أو

الااخاااطاااورة  بااياااااان  
 اإلضافية

)ب( شديد الحساسية
 

 أو 
)ج( قد يكون حساساً 

 

 ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق 

عب   )أ( يظهر أا رمز على بطاقة الوسللم الخاصللة بالنقل، وفقاً لالئحة األمم المتحدة   ، ال6-1و 5-1و  4-1بالنسللبة للشللع
 .التنظيمية النموذجية

 4 أو 3ينبغي أيضلللاً إدراجه مت المتفجرات التي تكون حسلللاسلللة للتشلللغيل على النحو الذا تحدده مجموعة االةتبارات   )ب(
الواردة في دليل االةتبارات والمعايير. يمكن تطبيقه أيضلللللللللاً على المتفجرات الحسلللللللللاسلللللللللة لمشثرات أةرى، مثل التفريغ  

 الكهربائي االستاتي.

 فجرات التي تتوفر معلومات كافية عن حساسيتها للتشغيل.ينبغي أيضاً إدراجه مت المت )ج(

وينبغي إبالغ المسلتخدم بهذه .  ة تفجيري لها ةواص تظل   ‘ 5’ )ج( 2- 2- 1- 1- 2المواد والمخالير المسلتبعدة بموجب الفقرة   : مالحظة 
المخلوط من عبوته   ت المادة أو ما إذا أعةرج سلللليّ  وال  - المناولة  المتأصلللللة فيها ألنه يجب وضللللعها في الحسللللبان عند  لتفجيرية الخواص ا 

  3- 2  الفرعي   المخلوط في القسللللم  للمادة أو  تفجيرية ينبغي البالغ عن الخواص ال   وعند التخزين. ولهذا السللللبب،  - إذا أععيدت تعبئته  أو 
 )االسللتقرار والقابلية للتفاعل(  10 أو )الخواص الفيزيائية والكيميائية(  9والقسللم    (تشدا إلى تصللنيف أوجه الخطورة األةرى التي ال)

 .، واألقسام األةرى من صحيفة بيانات السالمة، حسب االقتضاء2-5-1في صحيفة بيانات السالمة وفقاً للجدول 

 منطق القرار والتوجيه 2-1-4

ق، ولكنهما التصلللللنيف المنسلللللّ  ال يمثل منطق القرار والتوجيه التاليان جزءًا من نظام 
َيرِّدان هنا كتوجيهات إضللافية. ويوصللى بشللدة بأن يقوم الشللخص المسللشول عن التصللنيف بدراسللة المعايير  

 قبل وأثناء استخدام منطق القرار.
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 منطق القرار 2-1-4-1
 123)أ( بشأن فئات المتفجرات1-2منطق القرار  

                                

 1                             

                              1         

                    

   

   

 

   

 

   

      1

   

 2                                    

                                        

      2-1-1-2-1                                       1                

                             2                    

                                    

               

                                         
 3  2                    

                                     

                 6 

 

 

 

 

 

   

   

               2

                      

2-1   

   

 
  

__________ 

تصللّنب متفجرات نترات األمونيوم والمتفجرات المنزوعة الحسللاسللية واألكاسلليد الفويية العضللوية والمواد والمخالير الذاتية التفاعل في  (1)
 .2-2-1-1-2رتب ةطورة أةرى، انظر 

 .4-3-1-1-2إال إذا كان مخصصاً لالستعمال، انظر  (2)
 .2-2-1-1-2إجراءات الفرز لتفادا االةتبار، انظر يمكن استخدام  (3)
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 4)ب( بشأن الفئات الفرعية للمتفجرات1-2القرار منطق 

               2

                  1-4 

   

 

 

              2   

   

                                             

        4     6       6                                      

2-1-2-1                        2-1-1 

                                                   

                                

                                

 

 

   

               2   

     

              2   

     

   

   

   

 
 وصف مستويات خطورة االنفجار 2-1-4-2

 مستوى خطورة االنفجار الفئة الفرعية

ألب ةطورة انفجلار علاليلة. وللمتفجرات في هلذه الفئلة الفرعيلة قلدرة على إحلداث  2تمثلل الفئلة الفرعيلة   ألف2
 حادة جدًا لألشخاص.  لألجسام وأصابات قاتلة أوتدمير كامل 

باء ةطورة انفجار متوسلللللطة. وللمتفجرات في هذه الفئة الفرعية قدرة على إحداث  2تمثل الفئة الفرعية   باء2
 تلب ةطير في األجسام وأصابات ةطيرة لألشخاص. وقد تشدا الصابات إلى ضعب دائم.  

جيم ةطورة انفجار ضلللللللعيفة. وللمتفجرات في هذه الفئة الفرعية قدرة على إحداث  2تمثل الفئة الفرعية   جيم2
 تشدا الصابات عادة إلى ضعب دائم.   تلب ضئيل في األجسام وأصابات متوسطة لألشخاص. وال

__________ 

إذا كلان هنلار حلدث علالي الخطورة،   )د( لتقييم ملا6)ب(، يمكن اسللللللللللللللتخلدام نتلائج االةتبلار  6 )أ( أو6في غيلاب نتلائج االةتبلار   (4)
الخطورة، من قبيل المباعدة بين . وأذا كانت الترتيبة تتسللم بسللمات إضللعاف يحتمل أن تخفب من الحدث العالي  1-2-1-2 انظر

 ألب بدون الحاجة إلى تقييم بيانات االةتبار.2توجيهها باتجاه محدد، يمكن إدراجها في الفئة الفرعية  السلت المتفجرة أو
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 مبادئ تصنيف المتفجرات 2-1-4-3

 إدراج المتفجرات في شععب عن  ريق االةتبار 2-1-4-3-1

عللب اسلللللللللللللتنللادًا إلى اةتبللار يعجرى على ترتيبللات محللددة وي يس  2-1-4-3-1-1 تعّين للمتفجرات شلللللللللللللع
مسلللتويات العصلللب واالنتثار والحريق. ويوفر تشلللكيل ترتيبة معينة مسلللتوى من الحماية من المشثرات الخارجية  

عب السللللور االنف  ويثّبت الحسلللاسلللية وحجم الخطورة، ما  جارا يتيح الدراج في شلللعبة معينة. لذلك تصلللب الشلللع
في الترتيبة المعينة. وهذه األوصللللللاف تعّبر عن ةواص الضللللللعاف التي تتسللللللم بها العبوة والسلللللللعة، والتي قد  

توجيههلا بلاتجلاه محلدد من أجلل التخفيف من التلأثيرات التفجيريلة.   تشلللللللللللللملل المبلاعلدة بين السللللللللللللللت المتفجرة أو 
 . الئحة األمم المتحدة التنظيمية النموذجية والترتيبة محكومة أيضًا بالتصميم واشترا ات التعبئة الواردة في  

عب ال 2-1-4-3-1-2 تعتبر صلللللللللالحة ةارج نطاق الترتيبات التي حّددت   وعلى الرغم من أن الشلللللللللع
لها، فقد تظل تسلللللللللللتخدم كأسلللللللللللار للتدابير التنظيمية المتعلقة بالتخزين والمناولة عند تعديل هذه الترتيبات.  

فية للسللالمة تراعي الترتيبات المعّدلة، مثل حدود الكميات المجّمعة  ويفترض ذلك عادة أن تعتخذ تدابير إضللا
 وتصاميم البناء الوقائية.

 إدراج المتفجرات في شععب استناداً إلى ال يار 2-1-4-3-2
فئة فرعية يسلتند إلى االةتبار وفقًا للجزء األول  في حين أن التصلنيف في شلعبة أو 

صللللللللللللللنيف ترتيبلات لمتفجرات مملاثللة من دون إجراء اةتبلار، حيثملا ، يجوز ت دليلل االةتبلارات والمعلاييرمن  
يأةذ اسللللتخدام ال يار في   يكون ذلك مناسللللبًا، وبناء على ال يار على متفجرات جرى اةتبارها. وينبغي أن

إذا كلللان بلللإمكلللان التغييرات في الترتيبلللة أن تشثر على الخطورة المطروحلللة مقلللارنلللة بلللالترتيبلللة   االعتبلللار ملللا
 علمًا بأن استخدام ال يار محدود للغاية تبعًا لكمية المتفجر وعبوته وتصميمه.المختَبرة، 

 إدراج المتفجرات في فئات فرعية 2-1-4-3-3
إلى المعلومات التي توفرها الشلللللعبة   2يسلللللتند الدراج في فئات فرعية ضلللللمن الفئة  2-1-4-3-3-1

يراد منها االحتفاظ به لحين اسلللتخدامه.   للتعبير بشلللكل أفضلللل عن ةطورة المتفجر في عبوته األولية، التي
جزء منها. وهي عادة الوعاء المباشلللللللللللر  والعبوة األولية هي كامل الترتيبة األصللللللللللللية التي جرى اةتبارها أو

الطبقة الداةلية للعبوة، وقد تتسلللللللللللللم بخواّص إضلللللللللللللعاف تخفب من التأثيرات الخطيرة. ومت ذلك، ينبغي   أو
أا مادة أةرى غير واقعية   ة فقر، كالحقيبة البالسللللللللللللتيكية الرييقة الجدران أوتعتبر العبوة الداةلية المرن  أال

تنطوا  توفر إضللعافًا ضللئياًل للتأثيرات التفجيرية، بمثابة عبوة أولية. وقد تبدا المتفجرات حسللاسللية أكبر أو
عبوة  حريق للدى تفريغهللا من عبوتهللا األوليللة. وللذللك فلإن االحتفللاظ بلال انتثللار أو على ةطورة عصللللللللللللللب أو

األولية إلى حين االستخدام وتحديد كمية المتفجرات غير المعبأة يعتبران عمومًا من التدابير الهامة المتعلقة 
نشللللللره ثم إةراجه الحقًا من دون تشللللللغيله  بالسللللللالمة عند مناولة المتفجرات. وعند تركيب أحد المتفجرات أو

 في عبوة أولية مطابقة.وضعه  )بدء إشعاله(، ينبغي إعادته إلى عبوته األولية أو

  يمكن أحيانًا توريد العديد من السللللت المتفجرة التي تكون على تماّر مباشلللر فيما بينها 2-1-4-3-3-2
ه حرج. ويمكن إهملال عبوتهلا األوليلة من دون أن  دون تبلاعلد، أو دون وجود ملادة حلائللة في العبوة، أو توجلّ

 يشثر ذلك على التصنيف شريطة أن يحدث تقييم جميت التصنيفات المناسبة ضمن هذه الترتيبة.

حدث في توّرد في بعن األحيان سلللللللللللت متفجرة كبيرة الحجم من دون عبوة، مثلما ي  2-1-4-3-3-3
تتوفر عبوة أولية، أا إن التصلللللنيف يكون للسللللللعة بذاتها.   هذه الحاالت، قد ال أداة المناولة كالحّمالة. وفي

 تشثر على التصنيف. ويمكن إهمال أدوات المناولة التي ال



ST/SG/AC.10/48/Add.3 

GE.21-03209 14 

 تصنيف المتفجرات في الحاالت التي يتعذر تعيين شعبة لها 2-1-4-3-4
  المراحل غير المنجزة أيضلللللاً  متفجرات في عملية التصلللللنيت وفي ال يمكن تعيين شلللللعبة لل  2-1-4-3-4-1

 2 . وعلى نحو مملاثلل، فلإن المتفجرات التي تلدرج في الفئلة1قبلل تشللللللللللللللكيلهلا للنقلل، وبلالتلالي تحلدد لهلا الفئلة 
)إال إذا أمكن إهمال  1عند إةراجها من عبوتها األولية ألغراض غير االسلللللللتخدام يعاد تصلللللللنيفها في الفئة  

 (.3-3-4-1-2ولية، انظر الفقرة عبوتها األ

وتعتمد حسلللللللللاسلللللللللية المتفجرات غير المعبأة وشلللللللللدة ةطورتها على البارامترات غير   2-1-4-3-4-2
في ذلك الكمية، والعمق، والحّيز المغلق، ومشثر التشللللللغيل،  األسللللللاسللللللية المتعلقة بالطرائق المسللللللتخدمة، بما
 متفجرات   إلى ذلك. وهكذا تتفاوت شللللدة الخطورة التي تسللللببها  والتركيب، والحالة الفيزيائية كحجم الجسلللليم، وما 

يمكن أن  اب، الب وقد تتفاوت أيضلللللًا بشلللللكل دينامي لدى تدفقها ةالل إحدى العمليات. ولهذه األسللللل  1الفئة 
هذه  يتعلق بالسللللللللللور االنفجارا. وفي أا تفاصللللللللليل فيما 1يوفر تبليغ معلومات الخطورة الخاصلللللللللة بالفئة 

تحللديلد مخللا ر العمليللات وأدارتهلا الحللاالت ينبغي تطبيق تحليللل ةطورة العمليللة ومبللادئ إدارة المخللا ر ل 
 وفقًا ألفضل الممارسات واللوائح التنظيمية السارية. 

 4 أو 3تجتاز بنجاح مجموعة االةتبارات  السالمة المتعلقة بالمتفجرات التي ال 2-1-4-3-5
مجموعة  أو 3تجتاز مجموعة االةتبارات   أيضلللللًا المتفجرات التي ال 1تشلللللمل الفئة  

على النحو الذا شلللّكلت فيه، ألنها تتمتت بمسلللتوى غير مقبول من الحسلللاسلللية تجاه المشثرات   4االةتبارات  
تمثل المسلللللتويات الحدية لهذه االةتبارات مسلللللتويات الطاقة التي تحصلللللل   التي تحصلللللل أثناء النقل. وقد ال

  تشلمل هذه االةتبارات جميت أنواع المشثرات التي يمكن مواجهتها،  معالجة والتصلنيت. وعالوة على ذلك، ال أثناء ال 
  من قبيل التفريغ الكهربائي االسللتاتي. ولذلك قد تكون هنار حاجة إلى إجراء دراسللات إضللافية لخواص المتفجرات 

 المتوفرة من أجل سالمة المعالجة والمناولة.“.
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 2-2  الفصل  

 (:يبقى نص الحاشية بدون تغييريلي ) بما 2-2منطق القرار يستعاض عن   2-2-4-1

 2-2”منطق القرار 

                             

       

                         

                                                     20            

       101 3            

   

 1           54                                          

   

                                          20        

       101 3            

 

   

      1   

                            

                   

   

 

                                                  20        

                   101 3            
   

      1   

                            

                   

   

      1   

                  

   

 

                                          20               101 3 

           
   

      1   

                           

    

 

 



ST/SG/AC.10/48/Add.3 

GE.21-03209 16 

         

        

     

 

                                                  20        

                   101 3            

 

                20                   101 3                

                                    13                          

                

  

                                                                     12      

                                            

   

                                         6                        

                                                   10      
              

   

   

      1   

                           

   

      1   

   

 

      1   

   

 

“. 

 3-2  الفصل  

 ”المعايير“:، تحت 1-3-2في الجدول  2-3-1-2

 (“ باألحرف ”)أ(“ و“)ب(“ و“)ج(“؛3(“ و“)2(“ و“)1يستعاض عن األرقام ”)

 “.‘3’”“ و‘2’”“ و‘1’ويستعاض عن األحرف ”)أ(“ و“)ب(“ و“)ج(“ باألرقام ”

 يلي: )أ( و)ب( و)ج( بما1-3-2يستعاض عن منطق القرار  2-3-1-4

 )أ( بشأن األيروسوالت1-3-2”منطق القرار 

                                       2-3-1    

                                       2-3-3    

        

                         1                                         

         20              

                         85                                          

         30              

      1

   

      3
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 الرذاذ)ب( بشأن أيروسوالت 1-3-2منطق القرار 

              

                                             

        75    

                     20              

                                              

        15    

                     300     3 

      3

        

     

      1

   

   

      2

     

 

 

   

      2

     

   

      2

     

   

   

 

 
 )ج( بشأن أيروسوالت الرغوة3-1-2منطق القرار 

              

                    4           7   

   

 

                                   4           2      

      2

     

      1

   

      3

        

     
 

 
.“ 
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 :(يبقى نص الحاشية بدون تغيير)يلي  بما 2-3-2يستعاض عن منطق القرار  2-3-2-4-1
 بشأن المواد الكيميائية تحت الضغط 2-3-2”منطق القرار 

      2

     

      3

     

                                                                

                                                          

                   

                                                               

        200                 20    
 

                                 

      1 

   

                                          1               

                   20           

  20           

   

 

                                          85             

                     20           
   

      1

   

 

 
.“ 

 4-2  الفصل  

 يلي: بما 4-2يستعاض عن منطق القرار  2-4-4-1

 بشأن الغازات المؤكِسدة 4-2منطق القرار ” 

                         

                                      

                 

      

      1

      

 

   

 
 “ 
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 5-2  الفصل  

 يلي: بما 5-2يستعاض عن منطق القرار  2-5-4-1

 بشأن الغازات تحت الضغط 5-2”منطق القرار 

                         

                             200                 

                      20                                  

                     

                                  

         

     

   

   

 

                  

     

                                              

 

   

                                            -50   

 

   

                              65   

         

             

     

   

 

                          -50     65

   

          

             

     

   

          

      
                                           -50      

 

 
.“ 
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 6-2  الفصل  

 :(يبقى نص الحواشي بدون تغيير)يلي  بما 6-2يستعاض عن منطق القرار  2-6-4-1
 لالشتعال(بشأن السوائل اللهوبة )القابلة  6-2”منطق القرار  

                          

                 93   

                 60   

       

      4

        

     

 2  1    

 

                 23   

      3

     

 2  1    

                      35   

      2

   

   

 

      1

   

 

 

   

 .“ 

 7-2  فصلال  
 يلي: بما 7-2يستعاض عن منطق القرار  2-7-4

 بشأن المواد الصلبة اللهوبة 7-2”منطق القرار  

    

   

      

 

      1

   

      2

     

      

   

 

                         

            

                   

                                          

              45                     2 2      

                                  10       

      

                                          

                                     

                                  5        

  .“ 
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 9-2  فصلال  

 يلي: بما 9-2يستعاض عن منطق القرار  2-9-4-1

 السوائل التلقائية االشتعالبشأن  9-2”منطق القرار  

                          

 

                                           5       

   

   

        

      1

   

      1

   

                5                                            

                                        

 
.“ 

 10-2  فصلال  

 يلي: بما 10-2يستعاض عن منطق القرار  2-10-4-1

 بشأن المواد الصلبة التلقائية االشتعال 10-2”منطق القرار  

                         

                5                       

       

   

      1

   

 
.“ 
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 11-2  فصلال  

 يلي: بما 11-2يستعاض عن منطق القرار  2-11-4-1

 بشأن المواد والمخاليط الذاتية التسخين 11-2”منطق القرار  

                                                            

100                   140   
 

   

   

                                                            25 

                  140   

      

 

 3  3                          

 

                                                            

100                   120   
 

   

                       450          

 

                                                            

100                   100   
   

       

      1

   

      2

     

      

      2

     

      2

     

              

 
.“ 



ST/SG/AC.10/48/Add.3 

23 GE.21-03209 

 12-2  فصلال  

 يلي: بما 12-2يستعاض عن منطق القرار  2-12-4-1

بشااااأن المواد والمخاليط التي تطلق غازات لهوبة بالتالمس    12-2”منطق القرار  
 الماء مع

                                                                                            

      > 1                                

              

 

   

      1

   

      

   

 

 

                                                                                                                   

                                                                                           10              

                            

                                                                                                       

  20                                  
   

      3

     

      2

   

 
.“ 
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 13-2  فصلال  

 يلي: بما 14-2يستعاض عن منطق القرار  2-13-4-1

 بشأن السوائل المؤكِسدة 13-2”منطق القرار  

                                 1 1                                                
         2070                           

                          

 

   

 

   

   

                                 1 1                                                                      
                                                1 1                                                           65               

          

                                 1 1                                                                      
                                      1 1                                                      40             

          
 

   

                                 1 1                                                                      
                                                  1 1                                   50     

                 

      3

     

      2

   

      1

       

       

 

 

.“ 
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 14-2  فصلال  

 يلي: بما 14-2يستعاض عن منطق القرار  2-14-4-1
 بشأن المواد الصلبة المؤكِسدة  14-2”منطق القرار  

                                          1 4    1 1                               

                         

 

   

 

   

   

                                 1 4    1 1                                                       
                                                  7 3                                

  

                                                                     2 1                               
          

                                 1 4    1 1                                                        
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                                                                                       1 3                                       
          

      3

     

      2

   

      1

   

       

       

 

.“ 

 16-2  فصلال  

 يلي: بما 16-2يستعاض عن منطق القرار  2-16-4-1

 بشأن المواد والمخاليط األكالة للفلزات 16-2”منطق القرار 
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 17-2  فصلال  

 يلي: بما 17-2يستعاض عن منطق القرار  2-17-4-1

 بشأن المتفجرات المنزوعة الحساسية 17-2”منطق القرار  
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 1-3  الفصل  

 يلي: بما 1-1-3عن منطق القرار  يستعاض 3-1-5-1
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                          3-1-2     3-1-3-4       
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 2-3الفصل    

  (“ 3(“ و“) 2(“ و“) 1، تحت ”المعايير“، يسلللللللللللللتعاض عن األرقام ”) 2- 2- 3في الجدول   5- 2- 2- 2- 2- 3
 باألحرف ”)أ(“ و“)ب(“ و“)ج(“.

 يلي: ” بما 1-2-3يستعاض عن منطق القرار  3-2-5-1

                                                          

 

 

   

 

      1

   

          

   

      2

     

          

   

      3

        
     

               

 

                        

                          3-2-2    

                                        

                 

        

      

 
 

.“ 
  

ّال        ّال  او كل         ك  2- 2-3         مهيلج       1-3-2-3   2-2-3            ا    ك

فا ايا        3-2-3-1  ج                                   1-3-2-3   2-2-3           ماهايال

      3-2-2-7        3-2-1   
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 :(يبقى نص الحواشي بدون تغيير)بما يلي  2-2-3عن منطق القرار  يستعاض 3-2-5-2
 مخالير و/أو مكونات مختبرة مماثلةتصنيف المخالير على أسار المعلومات/البيانات المتعلقة ب  "

                                                                         

                                    3-2-3-2  

                       1           1   2                     3-2-1-1  3-2-2-1-1

 3-2-2-2                                        3-2-3-3-4  

 1 

                       3           1   2                    3-2-1-1  3-2-2-1-2

 3-2-2-2                                         3-2-3-3-4  

   

 

 

 

 

 

   

   

      2

     

   

   

                                                    1                                3-2-3-3-2 
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 :6-2-3في الجدول  3-2-5-3-4

  يلي: عنوان العمود الثلللاللللث، تعلللدل قلللائملللة الطرائق ليصللللللللللللللبح نصللللللللللللللهلللا كملللافي  
 “.5و 4و 3و 2و 1 الطرائق ”...

“ 4،  3، في الخللانللة الثللالثللة من الجللدول، يسللللللللللللللتعللاض عن ”1في صللللللللللللللب الفئللة  
 “.٪50>“ في قائمة الطرق قبل عبارة ”5، 4، 3” بالعبارة

ألب، في الخانة الخامسللللللللللة من الجدول، يسللللللللللتعاض عن عبارة 1في صللللللللللب الفئة 
  “.٪15>“ في قائمة الطرق قبل عبارة ”5، 4 “ بعبارة ”الطريقتان4”الطريقة 
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 3-3الفصل    

 :)يبقى نص الحواشي بدون تغيير(يلي  بما 1-3-3عن منطق القرار  يستعاض 3-3-5-1
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 (:يبقى نص الحواشي بدون تغييريلي ) بما 2-3-3عن منطق القرار  يستعاض 3-3-5-2

 مخالير و/أو مكونات مختبرة مماثلةتصنيف المخالير على أسار المعلومات/البيانات المتعلقة ب ”
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 4-3الفصل    

 (:يبقى نص الحواشي بدون تغييريلي ) بما 1-4-3عن منطق القرار  يستعاض 3-4-5-1
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 (:يبقى نص الحواشي بدون تغييريلي ) بما 2-4-3عن منطق القرار  يستعاض 3-4-5-2
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4-3-1        3-4-3-1 
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هل توجد أدلة في البشر على أن المادة/المخلوط يمكن أن يؤدي   )أ(
 أو  إلى تحسس جلدي بالتالمس في أشخاص كثيرين،

 ؟في الحيواناتمن اختبار مناسب  إيجابيةهل توجد نتائج  )ب(
 ( 4- 2-2- 4-3و  1- 2-2- 4-3)انظر المعايير في   
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 5-3الفصل    

في نهاية القائمة الحالية تضللاف العبارة: ”اةتبارات معملية للطفرات الجينية للخاليا   )أ(3-5-2-7
 .(“OECD 488)الجسدية والنطفية في القوارض المحورة وراثيًا 

 اةتبار تخليقتدرج المراجت التالية بعد الجملة االسلللللللتهاللية، وقبل األمثلة الحالية )” 3-5-2-8
 ...“(: حمن

”اةتبلللار معملي للرحالن الكهربلللائي في هالم قلوا وحيلللد الخليلللة في الكلللائن الحي 
(OCDE 489) 

اةتبارات معملية للطفرات الجينية للخاليا الجسلللللللللللدية والنطفية في القوارض المحورة 
 (“OECD 488)وراثيًا 

كمللللللا 3-5-2-9 نصللللللللللللللللللله  ليصللللللللللللللبح  الثللللللاني  المثللللللال  نهللللللايللللللة  ) تعللللللدل   OECD 476يلي: 
 (.OECD 490و

 يلي: بما 1-5-3يستعاض عن منطق القرار  3-5-5-1-1
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                                                                      م  ل        
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 (:يبقى نص الحواشي بدون تغييريلي ) بما 2-5-3عن منطق القرار  يستعاض 3-5-5-1-2
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 6-3”الفصل    

 يلي: بما 1-6-3يستعاض عن منطق القرار  3-6-5-1

” 

                                                           

   

                            3-6-2      

                                م  ل        

                                        

                                                   

   

      1

   

                            3-6-2                                       

                                                        
   

      2
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 (:يبقى نص الحواشي بدون تغييريلي ) بما 2-6-3عن منطق القرار  يستعاض 3-6-5-2
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 7-3الفصل    

 يلي: بما 1-7-3عن منطق القرار  يستعاض 3-7-5-1-1

” 

                                                       

   

                      3-7-2            
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                     3-7-2                                         

                                                        
   

      2
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 :)يبقى نص الحواشي بدون تغيير(يلي  بما 2-7-3منطق القرار يستعاض عن   3-7-5-1-2

” 
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 يلي: بما 3-7-3عن منطق القرار  يستعاض 3-7-5-2-1
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 (:تغييريبقى نص الحواشي بدون يلي ) بما 4-7-3يستعاض عن منطق القرار  3-7-5-2-2

” 
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 8-3 الفصل  
 (:يبقى نص الحواشي بدون تغييريلي ) بما 1-8-3يستعاض عن منطق القرار  3-8-5-1
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 (:يبقى نص الحواشي بدون تغييريلي ) بما 2-8-3يستعاض عن منطق القرار  3-8-5-2

” 

                                                    3-8-3-3 
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 9-3  الفصل  

 (:يبقى نص الحواشي بدون تغييريلي ) بما 1-9-3يستعاض عن منطق القرار  3-9-5-1
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 (:يبقى نص الحواشي بدون تغييريلي ) بما 2-9-3يستعاض عن منطق القرار  3-9-5-2

” 
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 10-3الفصل    

 يلي: بما 1-10-3يستعاض عن منطق القرار  3-10-5-1
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 يلي: بما 2-10-3يستعاض عن منطق القرار  3-10-5-2
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 1-4الفصل    

 .“2 أو 1الفئة المزمنة بعبارة ” “3 أو 2 أو 1الفئة المزمنة يستعاض عن عبارة ” ‘2’)أ(4-1-3-3-4

 (:يبقى نص الحواشي بدون تغييريلي ) بما 1-1-4يستعاض عن منطق القرار  4-1-5-1-1
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 (:يبقى نص الحواشي بدون تغييريلي ) )أ( بما3-1-4يستعاض عن منطق القرار  4-1-5-2-1
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 (:الحواشي بدون تغيير يبقى نص  يلي )  )ب( بما 3- 1- 4يستعاض عن منطق القرار   4-1-5-2-2
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 (:يبقى نص الحواشي بدون تغيير يلي )  )ج( بما 3- 1- 4يستعاض عن منطق القرار   4-1-5-2-3
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     50   1      BCF   500        

                              4  

           1

     

             M

             4-1-5

   

      2

               

 

      3

          

               

 

 

     50   1      BCF   500        

                               4  
   

 

     50   1      BCF   500        

                               4  
   

 
.“ 

 (:يبقى نص الحواشي بدون تغييريلي ) بما 4-1-4يستعاض عن منطق القرار  4-1-5-2-4

” 

                                                     

                                                                                      

                         

                                                                                              

       10  

 

   

 

 

   

   

                 4-1-3                             

       4-1-5-2-1                               

                       9 

                     

      4-1-3-4                               

                      

                 4-1-3                             

       4-1-5-2-1                               

                       11 

                     

            

.“ 
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 2-4الفصل    

 يلي: بما 1-2-4يستعاض عن منطق القرار  4-2-4

 1-2-4”منطق القرار  

                                                     

                                     0 1                                                               

                                    
 

   

   

      1

     

                

                

 
.“ 
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 1 المرفق  
 يلي: الحالي بما 1يستعاض عن المرفق 

 1”المرفق 

 جداول موجزة للتصنيف والوسم
(. ويقصد من  1 )القسم 3في المرفق    رموز بيانات الخطورةيرد المزيد من الشرح لتدوين   :1المالحظة 

جزءاً من نص بيان الخطورة   لتشلللك وضلللت رموز بيانات الخطورة أن تسلللتخدم لألغراض المرجعية فقر. وال
 ينبغي أن تستخدم عوضاً عنه. وال

جراء مقارنة بين نظم التصللللللنيف لتوفير الوضللللللوح، ومسللللللاعدة ممارسللللللي الوسللللللم وأتاحة إ :2المالحظة 
ق علالميلاً والئحلة األمم المتحلدة التنظيميلة النموذجيلة، ترد في   والوسللللللللللللللم المتكلافئلة في إ لار النظلام المنسللللللللللللللّ

رتب ةطورة النقل وشلللعبها ورسلللومها التخطيطية. ومت ذلك تجدر الشلللارة   30-1إلى م  1-1الجداول من م
م المتحدة التنظيمية النموذجية ترد في هذه الجداول  أن بنود التصلللللللللللنيف والوسلللللللللللم بحسلللللللللللب الئحة األم إلى

الئحة األمم  فيألغراض إرشلللللادية فقر. وألغراض النقل، يجب اسلللللتخدام أحكام التصلللللنيف والوسلللللم المبينة 
 من النظام المنسق عالمياً(. 10-4-1، القسم 4-1)انظر أيضاً الفصل  المتحدة التنظيمية النموذجية

لتخطيطية للنظام المنسلللللق عالمياً على شلللللكل مربت قائم على حافته مت تعرض الرسلللللوم ا :3المالحظة 
على  للنقل  التخطيطية الرسللللوم ظهرن ت . ويجب أإ ار أحمرمت  باللون األسللللود على أرضللللية بيضللللاء  زرم

هو منصللللوص عليه في   متصللللل كما أن يكون لها، عند االقتضللللاء، إ ار منقر أو أو  أرضللللية بلون متباين
 1-1الجلداول من م من الئحلة األمم المتحلدة التنظيميلة النموذجيلة وفي  2-2-2-5، الفقرة 2-5الفصللللللللللللللل  

وأ ار الرسلللللللللللم التخطيطي   أدناه. وبالنسلللللللللللبة لبعن فئات الخطورة، يمكن أن يظهر رمز ورقم 30-1إلى م
للنقل باللون األبين بداًل من األسللللود. وحيثما يتوفر مثل هذا الخيار، فإنه يظهر في الجداول ذات الصلللللة  

 (.17-1، م15-1، م12-1، م6-1، م5-1، م3-1، م2-1لواردة أدناه )انظر الجداول ما
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 لال الع على معايير التصنيف( 1-2)انظر الفصل المتفجرات  1-1م”

 الوسم  التصنيف

رموز بيانات  
 الشعبة  الرتبة أو  فئة الخطورة  رتبة الخطورة  الخطورة 

 الرسم التخطيطي 

 
 كلمة التنبيه

 
 الخطورةبيان 

النظام المنسق  
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة  
)أ( التنظيمية النموذجية 

 

 المتفجرات

 غير مطلوب  1

 

 متفجر خطر  غير مطلوب 

H209 

210H
 )ب( 

211H
 )ب( 

 ألف2

1-1 

 

 

 H209 متفجر خطر 

1-2 

1-3 

1-5 

 

1-6 

 

1-4 

 

 باء2

 

 تحذير
ةطر حريق  

 انتثار  أو
H204 

 جيم2

 

 تحذير
ةطر حريق  

 انتثار  أو
H204 

ينبغي أن يترر  -الشللللللللعبة  إلى مكان كتابة رقم )**(وتشللللللللير   مجموعة التوافق مكان كتابة رقمإلى  )*( بموجب الئحة األمم المتحدة التنظيمية النموذجية. تشللللللللير  )أ(
 .فارغاً إذا كان الخطر الفرعي ”المتفجرات“ 

 (.1-2من الفصل  3-1-2تتوفر معلومات كافية عن حساسيتها )انظر القسم  التي ال بيانات ةطورة إضافية للمتفجرات الحساسة للتشغيل أو )ب(
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 لال الع على معايير التصنيف( 2-2)انظر الفصل  ()القابلة لالشتعال الغازات اللهوبة 2-1م

 الوسم  التصنيف

رموز بيانات  
 الخطورة 

رتبة 
 فئة الخطورة  الخطورة 

الرتبة  
 الشعبة  أو

 الرسم التخطيطي 

كلمة  
 بيان الخطورة  التنبيه

النظام  
المنسق  
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة  
التنظيمية  
)أ( النموذجية

 

الغازات  
 اللهوبة 

 ألف1

 غاز لهوب 

1-2 

 

 خطر  كل 

 H220 غاز لهوب بدرجة فائقة

غاز تلقائي  
 االشتعال 

 H220 غاز لهوب بدرجة فائقة

قلللد يشللللللللللللللتعلللل تلقلللائيلللًا عنلللد  
 تعرضه للهواء

H232 

غاز غير  
مستقر  
 كيميائياً 

 ألف 

 H220 غاز لهوب بدرجة فائقة

قلللد يتفلللاعلللل تفلللاعاًل متفجرًا  
 الهواءحتى في غياب  

H230 

 باء

 H220 غاز لهوب بدرجة فائقة

قلللد يتفلللاعلللل تفلللاعاًل متفجرًا  
حتى في غيلاب الهواء عنلد  

حرارة  درجلة  ضللللللللللللللغر و/أو  
 مرتفعة

H231 

     باء2
 H221 غاز لهوب

 تحذير بدون رسم تخطيطي  غير مطلوب  غير مطلوب  2

تصلللنب الغازات التلقائية االشلللتعال والغازات غير المسلللتقرة كيميائياً )ألب، باء( اسلللتناداً إلى قابليتها لالشلللتعال في  التنظيمية النموذجية  األمم المتحدةالئحة بموجب   )أ(
 .1-2، الشعبة 2الرتبة 
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 لال الع على معايير التصنيف( 3-2)انظر الفصل األيروسوالت والمواد الكيميائية تحت الضغط  3-1م

 
  

 الوسم  التصنيف

رموز  
بيانات  
 رتبة الخطورة الخطورة 

فئة  
 الخطورة 

رتبة 
 الخطورة 

 الرسم التخطيطي 

كلمة  
 بيان الخطورة التنبيه

  النظام 
المنسق  
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة التنظيمية  

 النموذجية 

األيروسوالت  
-3-2)القسم 

1 ) 

1 

2-1 
 

 أو 

 خطر 

 أيروسول لهوب بدرجة فائقة

 
H222 

ن  H229 وعاء منضغر: قد ينفجر إذا سخِّّ

2 

 تحذير

 أيروسول لهوب

 
H223 

ن  H229 وعاء منضغر: قد ينفجر إذا سخِّّ

3 2-2 
بدون رسللللللللللللللم 

 تخطيطي

 أو 

 

ن  H229 وعاء منضغر: قد ينفجر إذا سخِّّ

المواد  
الكيميائية تحت  

)القسم  الضغط  
2-3-2 ) 

1 

2-1 

 

 و 

 

 أو 

 

 خطر 
ملادة كيميلائيلة لهويلة بلدرجلة كبيرة تحلت  

ّخنت  الضغر: قد تنفجر إذا سع
H282 

2 

 تحذير

مادة كيميائية لهوبة تحت الضلللغر: قد  
نت خِّّ  تنفجر إذا سع

H283 

3 2-2 

 

 أو 

 

مادة كيميائية تحت الضغر: قد تنفجر  
ّخنت  إذا سع

H284 
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 لال الع على معايير التصنيف( 4-2)انظر الفصل دة الغازات المؤكِس  4-1م

 الوسم  التصنيف

رموز  
بيانات  
 رتبة الخطورة  الخطورة 

فئة  
 الشعبة  الرتبة أو  الخطورة 

 الرسم التخطيطي 

 

 كلمة التنبيه

 

 بيان الخطورة
النظام المنسق  

 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة  
)أ( النموذجية التنظيمية 

 

الغازات  
 المؤكِسدة 

1 2
 )أ(

  

 خطر 

قد يسبب حريقًا  
 يشجج الحريق؛ أو

د   عامل مشكسِّ

H270 

دة تحت الشللعبة المناسللبة من الرتبة   األمم المتحدة التنظيمية النموذجية، الئحة  بموجب )أ( وتعظهر الرسللم التخطيطي    وفقاً لخطر الغاز األولي  2تصللّنب الغازات المشكسللِّ
د. 1-5. بالضافة إلى ذلك، يحدد لها أحد الرسوم التخطيطية )لهب فوق دائرة( للشعبة 2للنقل المناسب للرتبة   بسبب ةطرها الفرعي المشكسِّ

 لال الع على معايير التصنيف( 5-2ظر الفصل )ان  الغازات تحت الضغط 5-1م

 الوسم  التصنيف

رموز  
بيانات  
 الخطورة 

رتبة 
 فئة الخطورة  الخطورة 

رتبة 
 الخطورة 

 الرسم التخطيطي 

كلمة  
 بيان الخطورة  التنبيه

  النظام 
المنسق  
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة التنظيمية  

)أ( النموذجية
 

الغازات  
تحت  
 الضغط 

 مضغوطغاز  

2-2 

 

 أو 
 تحذير

تحت ضلللللللللللغر؛  على غاز تحتوا  
 نتقد تنفجر إذا سخِّّ 

H280 

 غاز مسي ل
تحت ضلللللللللللغر؛  على غاز تحتوا  

 نتقد تنفجر إذا سخّ 

د  غاز مسي ل مبر 

د؛ قد يسللبب  غاز مبرّ على  تحتوا  
إصللللللللللللللابلات ّقللللللللللللللللللللللللللللرِّيلة   حروقلًا أو

 )كريوجينية( 

H281 

 غاز مذاب
تحت ضلللللللللللغر؛  غاز على  تحتوا  

 نتقد تنفجر إذا سخّ 
H280 

هذه الحاالت   لهوبة. وفي ليس هذا الرسلللللم التخطيطي مطلوباً للغازات تحت الضلللللغر التي تكون أيضلللللاً سلللللميّة أو  األمم المتحدة التنظيمية النموذجية، الئحة  بموجب )أ(
 اللهوبة. يستخدم بداًل منه الرسم التخطيطي المناسب لرتبة ةطورة الغازات السميّة أو

  



ST/SG/AC.10/48/Add.3 

57 GE.21-03209 

 لال الع على معايير التصنيف( 6-2)انظر الفصل  )القابلة لالشتعال( السوائل اللهوبة 6-1م

 الوسم  التصنيف

رموز بيانات  
 الخطورة 

 
 رتبة الخطورة 

 
فئة  
 الخطورة 

 
رتبة  ال
 الشعبة  أو

 الرسم التخطيطي 

كلمة  
 بيان الخطورة  التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة  
 التنظيمية النموذجية 

السوائل  
 اللهوبة 

1 

3 

 

 أو 

 

 خطر 

سائل وبخار لهوب بدرجة  
 فائقة 

H224 

2 
سائل وبخار لهوب بدرجة  

 فائقة 
H225 

3 

 تحذير

 H226 سائل وبخار لهوب  

 غير مطلوب  4
بدون رسم  
 تخطيطي 

 H227 سائل قابل لالشتعال  غير مطلوب 

 لال الع على معايير التصنيف( 7-2)انظر الفصل  )القابلة لالشتعال(المواد الصلبة اللهوبة  7-1م

 الوسم  التصنيف

رموز بيانات  
 الخطورة 

 
 رتبة الخطورة 

 
 فئة الخطورة 

 
 الشعبة  رتبة أوال

 الرسم التخطيطي 

 بيان الخطورة  كلمة التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة  
 التنظيمية النموذجية 

المواد الصلبة  
 اللهوبة 

1 
4-1 

  

 خطر 
 H228 مادة صلبة لهوبة

 تحذير 2
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 لال الع على معايير التصنيف( 8-2)انظر الفصل المواد والمخاليط الذاتية التفاعل  8-1م

 الوسم  التصنيف

رموز بيانات  
 رتبة الخطورة  الخطورة 

فئة  
 الخطورة 

رتبة  ال
 الشعبة  أو

 الرسم التخطيطي 

كلمة  
 بيان الخطورة  التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة  
)أ( التنظيمية النموذجية 

 

مواد  ال
مخاليط  ال و 
ذاتية  ال

 االشتعال 

 النوع ألف
4-1 

 النوع ألف
 

السلللللللللللللللملللللللاح   يلجلوز  )ال 
)ب(بالنقل( 

 
 H240 التسخين قد يسبب انفجاراً  خطر 

 
 النوع باء

4-1 

 النوع باء

 

 و 

 

 

 :)أ( وإذا كان مطلوباً 

 

 H241 انفجاراً  التسخين قد يسبب حريقًا أو خطر 

الاااانااااوعاااااان  
 جيم ودال

4-1 

جيم   النوعااااان 
 ودال

  

 خطر 

 H242 التسخين قد يسبب حريقاً 

الاااانااااوعاااااان  
 هاء وواو

4-1 

هاااء   النوعااان 
 وواو

 تحذير

 النوع زاي  النوع زاي 
بدون رسم  
 تخطيطي 

 غير مطلوب 
بدون كلمة  

 تنبيه 
 يوجد ال  بدون بيان الخطورة 

بالخطر الفرعي ”المتفجرات“، يجب أيضللللاً اسللللتخدام الرسللللم التخطيطي   مخلوط من النوع باء حيثما تتسللللم مادة أو  األمم المتحدة التنظيمية النموذجية، الئحة  بموجب )أ(
عب   مخلوط يتسللللللللم بفئة ةطورة من النوع باء،  أويتعلق بمادة   مجموعة التوافق. وفيما الشللللللللعبة أو ولكن بدون بيان رقم  3-1 أو  2-1 أو  1-1للنقل الخاص بالشللللللللع

التنظيمية النموذجية   األمم المتحدة من الئحة 3-3)العفاء من حمل وسم المتفجرات بموافقة السلطة المختصللللللللللللة. انظر الفصل    181الحكم الخاص  يمكن تطبيق 
 لال الع على مزيد من التفاصيل(.

 .التنظيمية النموذجية( األمم المتحدةمن الئحة  1-2-3-2-4-2، الفقرة 4-2بنقله في العبوة التي اةتبر فيها )انظر الفصل  قبولال يجوز ال )ب(
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 لال الع على معايير التصنيف( 9-2)انظر الفصل السوائل التلقائية االشتعال  9-1م

 الوسم  التصنيف

رموز بيانات  
 رتبة الخطورة  الخطورة 

فئة  
 الخطورة 

رتبة  ال
 الشعبة  أو

 الرسم التخطيطي 

 بيان الخطورة  كلمة التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة  
 التنظيمية النموذجية 

السوائل  
التلقائية  
 االشتعال 

1 4-2 

  

 H250 ض للهواء لتقر النار فور التعرّ ت خطر 

 لال الع على معايير التصنيف( 10-2)انظر الفصل المواد الصلبة التلقائية االشتعال  10-1م

 الوسم  التصنيف

رموز  
بيانات  
 رتبة الخطورة  الخطورة 

فئة  
 الخطورة 

أو  رتبة ال
 الشعبة 

 الرسم التخطيطي 

كلمة  
 بيان الخطورة  التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة  
 التنظيمية النموذجية 

المواد  
الصلبة  
التلقائية  
 االشتعال 

1 4-2 

  

 H250 ض للهواءلتقر النار فور التعرّ ت خطر 

 لال الع على معايير التصنيف( 11-2)انظر الفصل المواد والمخاليط الذاتية التسخين  11-1م

 الوسم  التصنيف

رموز  
بيانات  
 رتبة الخطورة  الخطورة 

فئة  
 الخطورة 

أو  رتبة ال
 الشعبة 

 الرسم التخطيطي 

 بيان الخطورة  كلمة التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة  
التنظيمية  
 النموذجية 

المواد  
والمخاليط  
الذاتية  
 التسخين

1 

4-2 

  

 H251 ذاتية التسخين؛ قد تلتقر النار خطر 

 تحذير 2
الكميات الكبيرة؛ قد تلتقر  ذاتية التسخين في  

 النار 
H252 
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 (صنيفلال الع على معايير الت  12-2)انظر الفصل المواد والمخاليط التي تطلق بالتالمس مع الماء غازات لهوبة  12-1م

 الوسم  التصنيف

رموز  
بيانات  
 رتبة الخطورة  الخطورة 

فئة  
 الخطورة 

أو  رتبة ال
 الشعبة 

 الرسم التخطيطي 

كلمة  
 بيان الخطورة  التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة  
التنظيمية  
 النموذجية 

مواد  ال
  مخاليطال و 

تطلق   التي
بالتالمس مع  
الماء غازات  

 لهوبة 

1 

4-3 

 

 

 

 

   أو

 خطر 
 تطلق بالتالمس مت الماء غازات لهوبة

 قد تشتعل تلقائياً 
H260 

 خطر  2

 H261 بالتالمس مت الماء غازات لهوبةتطلق  
 تحذير 3

 لال الع على معايير التصنيف( 13-2)انظر الفصل دة السوائل المؤكِس  13-1م

 الوسم  التصنيف

رموز  
بيانات  
 الخطورة 

رتبة 
 الخطورة 

فئة  
 الخطورة 

أو  رتبة ال
 الشعبة 

 الرسم التخطيطي 

كلمة  
 بيان الخطورة  التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة  
التنظيمية  
)أ( النموذجية

 

السوائل  
 المؤكِسدة 

1 

5-1 

  

 H271 انفجارًا؛ عامل مشكسد قوا  قد تسبب حريقًا أو خطر 

 خطر  2

د  H272 قد تشجج الحريق؛ عامل مشكسِّ

 تحذير 3

 لال الع على معايير التصنيف( 14-2)انظر الفصل لمواد الصلبة المؤكِسدة ا 14-1م

 الوسم  التصنيف

رموز  
بيانات  
 الخطورة 

رتبة 
 الخطورة 

فئة  
 الخطورة 

أو  رتبة ال
 الشعبة 

 الرسم التخطيطي 

كلمة  
 بيان الخطورة  التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة  
التنظيمية  
 النموذجية 

المواد  
الصلبة  
 المؤكِسدة 

1 

5-1 

  

 H271 مشكسد قوا عامل انفجارًا؛  قد تسبب حريقًا أو خطر 

 خطر  2
د   H272 قد تشجج الحريق؛ عامل مشكسِّ

 تحذير 3
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 لال الع على معايير التصنيف( 15-2)انظر الفصل األكاسيد الفوقية )البيروكسيدات( العضوية  15-1م

 الوسم  التصنيف

رموز  
بيانات  
 الخطورة 

رتبة 
 الخطورة 

فئة  
 الخطورة 

أو  رتبة ال
 الشعبة 

 الرسم التخطيطي 

كلمة  
 بيان الخطورة  التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة التنظيمية  
)أ( النموذجية

 

األكاسيد  
الفوقية  
 العضوية 

 النوع ألف 
5-2 

 النوع ألف 
 

)ب( )ال يجوز السماح بالنقل( 
 H240 انفجاراً التسخين قد يسبب  خطر  

 النوع باء 
5-2 

 النوع باء 

 

 و 

 

 

 

 أو

 

 خطر  :)أ( وإذا كان مطلوباً 
التسخين قد يسبب حريقًا  

 انفجاراً  أو
H241 

النوعان  
 جيم ودال 

5-2 
النوعان جيم  

 ودال 

 

   أو

 خطر 

 H242 التسخين قد يسبب حريقاً 

النوعان  
 هاء وواو 

5-2 
النوعان هاء  

 وواو 
 تحذير

بدون رسم   النوع زاي النوع زاي
بدون كلمة   غير مطلوب  تخطيطي 

 ال يوجد  بدون بيان الخطورة  تنبيه 

بالخطر الفرعي ”المتفجرات“، يجب أيضللللاً اسللللتخدام الرسللللم التخطيطي   مخلوط من النوع باء حيثما تتسللللم مادة أو  األمم المتحدة التنظيمية النموذجية، الئحة  بموجب )أ(
عب   مخلوط يتسللللللللم بفئة ةطورة من النوع باء،  يتعلق بمادة أو مجموعة التوافق. وفيما الشللللللللعبة أو ولكن بدون بيان رقم  3-1 أو  2-1 أو  1-1للنقل الخاص بالشللللللللع

التنظيمية النموذجية   األمم المتحدة من الئحة 3-3بموافقة السلطة المختصللللللللللللة. انظر الفصل    )العفاء من حمل وسم المتفجرات  181الحكم الخاص  يمكن تطبيق 
 لال الع على مزيد من التفاصيل(.

 .التنظيمية النموذجية( األمم المتحدةمن الئحة  2-2-3-5-2، الفقرة 5-2بنقله في العبوة التي اةتبر فيها )انظر الفصل  قبولال يجوز ال )ب(
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 لال الع على معايير التصنيف( 16-2)انظر الفصل  الة للفلزاتد األك  الموا 16-1م

 الوسم  التصنيف

رموز بيانات  
 أو الشعبة رتبة ال فئة الخطورة  رتبة الخطورة  الخطورة 

 الرسم التخطيطي 

 بيان الخطورة  كلمة التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة  
التنظيمية  
 النموذجية 

الة  ك  األ مواد ال
 للفلزات 

1 8 

  

 H290 الة للفلزاتقد تكون أكّ  تحذير

 لال الع على معايير التصنيف( 17-2)انظر الفصل المتفجرات المنزوعة الحساسية  17-1م

 الوسم  التصنيف

رموز  
بيانات  
 الخطورة 

 رتبة الخطورة 

فئة  
 الخطورة 

أو  رتبة ال
 الشعبة 

 التخطيطي الرسم  

كلمة  
 بيان الخطورة  التنبيه

  النظام 
المنسق  
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة التنظيمية  
)أ( النموذجية

 

متفجرات  ال
منزوعة  ال

 الحساسية 

1 

3 
 
 
 أو 
 
 

4-1 

 

 

 أو 

 

ةطورة الحريق   خطر 
االنتثار؛   العصب أو أو

احتمال متزايد لحدوث  
انفجار عند ةفن عامل  

 الحساسية نزع  

H206 

ةطورة الحريق   خطر  2
االنتثار؛ احتمال   أو

متزايد لحدوث انفجار  
عند ةفن عامل نزع  

 الحساسية 

H207 
3 

 أو 
 

 تحذير

4 

ةطورة الحريق؛ احتمال   تحذير
متزايد لحدوث انفجار  
عند ةفن عامل نزع  

 الحساسية 

H208 

 . 1- 4والمتفجرات المنزوعة الحساسية الصلبة في الشعبة   3تصّنب المتفجرات المنزوعة الحساسية السائلة في الرتبة  األمم المتحدة التنظيمية النموذجية،  الئحة   بموجب  )أ( 
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 لال الع على معايير التصنيف( 1-3)انظر الفصل  السمية الحادة 18-1م

 الوسم  التصنيف

رموز بيانات  
 الخطورة 

رتبة 
 فئة الخطورة  الخطورة 

أو  رتبة ال
 الشعبة 

 الرسم التخطيطي 

كلمة  
 بيان الخطورة  التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة  
التنظيمية  
)أ( النموذجية

 

السمية  
 الحادة 

1 ،2 

 فموية 
2-3 

 
 أو 
 

6-1 
 

 

 أو 

 

 خطر 

 H300 مميت إذا ابتلت

 H310 الجلدمميت إذا تالمس مت   جلدية 

 H330 مميت إذا استنشق باالستنشاق 

3 

 فموية 

 خطر 

 H301 مميت إذا ابتلت

 H311 مميت إذا تالمس مت الجلد جلدية 

 H331 إذا استنشقسمي   باالستنشاق 

4 

 فموية 

 غير مطلوب 
 

 غير مطلوب 

 تحذير

 H302 ضار إذا ابتلت

 H312 الجلدضار إذا تالمس مت   جلدية 

 H332 ضار إذا استنشق باالستنشاق 

5 

 فموية 
بدون رسم  
 تخطيطي 

 تحذير

 H303 قد يضر إذا ابتلت

 H313 قد يضر إذا تالمس مت الجلد جلدية 

 H333 قد يضر إذا استنشق باالستنشاق 

األمم المتحدة التنظيمية   والمواد السلللامة )على النحو المحدد في الئحة  3-2تصلللّنب الغازات السلللامة في الشلللعبة األمم المتحدة التنظيمية النموذجية،   الئحة  بموجب )أ(
 .1-6( في الشعبة النموذجية

 لال الع على معايير التصنيف( 2-3)انظر الفصل  تأك ل/تهيج الجلد 19-1م

 الوسم  التصنيف

رموز  
بيانات  
 فئة الخطورة  رتبة الخطورة  الخطورة 

رتبة  ال
 الشعبة  أو

 الرسم التخطيطي 

كلمة  
 بيان الخطورة  التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة  
التنظيمية  
 النموذجية 

 تأكل/تهيج الجلد 

1 
باء،  1ألف، 1

 جيم1

 

8 

  

 خطر 
تسبب حروقًا جلدية شديدة وتلفًا  

 للعين 
H314 

2 
غير 
 مطلوب 

 غير مطلوب  

 H315 تسبب تهيجًا في الجلد تحذير

3 
بدون رسم  
 تخطيطي 

 H316 تسبب تهيجًا جلديًا ةفيفاً  تحذير
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 لالطالع على معايير التصنيف( 3-3)انظر الفصل  تلف العين الشديد/تهي ج العين 20-1م

 الوسم  التصنيف

رموز  
بيانات  
 رتبة الخطورة  الخطورة 

فئة  
 الخطورة 

الرتبة  
 الشعبة  أو

 الرسم التخطيطي 

كلمة  
 بيان الخطورة  التنبيه

النظام المنسق  
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة  
 التنظيمية النموذجية 

تلف العين الشديد/تهي ج  
 للعين 

1 

 غير مطلوب 

 

 غير مطلوب 

 H318 تلفًا شديدًا للعينتسبب   خطر 

 ألف 2/ 2
 

 
 H319 تسبب تهيجًا شديدًا للعين تحذير

بدون رسم   باء2
 H320 تسبب تهيجًا للعين تحذير تخطيطي 

 لال الع على معايير التصنيف( 4-3)انظر الفصل  س التنفسيالتحس   21-1م

 الوسم  التصنيف

رموز بيانات  
 الخطورة فئة  رتبة الخطورة  الخطورة 

رتبة  ال
 الشعبة  أو

 الرسم التخطيطي 

كلمة  
 بيان الخطورة  التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة التنظيمية  

 النموذجية 

 س التنفسي التحس  
1 ، 

 باء 1ألف، 1
 غير مطلوب 

 

 خطر  غير مطلوب 

قد تسبب أعراض حساسية  
صعوبات في   ربو أو  أو

 إذا استنشقت التنفس 

H334 

 لال الع على معايير التصنيف(  4- 3)انظر الفصل  س الجلديالتحس   22-1م

 الوسم  التصنيف

رموز  
بيانات  
 فئة الخطورة  رتبة الخطورة  الخطورة 

الرتبة  
 الشعبة  أو

 الرسم التخطيطي 

 بيان الخطورة  كلمة التنبيه

  النظام 
المنسق  
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة  
التنظيمية  
 النموذجية 

س   التحس 
 الجلدي

1 ، 
 باء 1ألف، 1

 غير مطلوب 
 

 H317 قد تسبب تفاعل حساسية في الجلد  تحذير غير مطلوب 
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 لال الع على معايير التصنيف( 5-3)انظر الفصل إطفار الخاليا الجنسية  23-1م

 لال الع على معايير التصنيف( 6-3)انظر الفصل السرطنة  24-1م

 الوسم  التصنيف

رموز  
بيانات  
 فئة الخطورة  رتبة الخطورة  الخطورة 

رتبة  ال
 الشعبة  أو

 الرسم التخطيطي 

 بيان الخطورة  كلمة التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة  
التنظيمية  
 النموذجية 

 السرطنة 

 

1 ، 
 باء 1ألف، 1

 غير مطلوب 

 

 غير مطلوب 

 خطر 

)يذكر سبيل  قد تسبب السر ان  
التعرض إذا ثبت بصورة قا عة  
أنه ليست هنار سبل تعرض  

 أةرى تسبب الخطر(

H350 

 تحذير 2

)يذكر  يشتبه بأنها تسبب السر ان  
سبيل التعرض إذا ثبت بصورة  

سبل  قا عة أنه ليست هنار 
 تعرض أةرى تسبب الخطر(

H351 

  

 الوسم  التصنيف

رموز  
بيانات  
 فئة الخطورة  رتبة الخطورة  الخطورة 

رتبة  ال
 الشعبة  أو

 الرسم التخطيطي 

 بيان الخطورة  كلمة التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة  
التنظيمية  
 النموذجية 

إطفار الخاليا  
 الجنسية 

1 ، 
 باء 1ألف، 1

 غير مطلوب 

 

 غير مطلوب 

 خطر 

)يذكر سبيل  قد تسبب عيوبًا جينية 
التعرض إذا ثبت بصورة قا عة أنه ليست  
 هنار سبل تعرض أةرى تسبب الخطر(

H340 

 تحذير 2

)يذكر  يشتبه بأنها تسبب عيوبًا جينية  
سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قا عة أنه  
ليست هنار سبل تعرض أةرى تسبب  

 الخطر(

H341 
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 (لال الع على معايير التصنيف 7-3)انظر الفصل  السم ية التناسلية 25-1م

 الوسم  التصنيف

رموز بيانات  
 فئة الخطورة  رتبة الخطورة  الخطورة 

رتبة  ال
 الشعبة  أو

 الرسم التخطيطي 

كلمة  
 بيان الخطورة  التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة  
التنظيمية  
 النموذجية 

السم ية  
 التناسلية 

1 ، 
 باء 1ألف، 1

   غير مطلوب 
 

 غير مطلوب 

 خطر 

الجنين   قد تضر الخصوبة أو
)يذكر التأثير المحدد إذا كان  

)يذكر سبيل التعرض إذا    معروفاً( 
ثبت بصورة قا عة أنه ليست  

هنار سبل تعرض أةرى تسبب  
 الخطر(

H360 

 تحذير 2

يشتبه بأنها تضر الخصوبة  
)يذكر التأثير المحدد  الجنين   أو

)يذكر سبيل   إذا كان معروًفا(
التعرض إذا ثبت بصورة قا عة  
أنه ليست هنار سبل تعرض  

 أةرى تسبب الخطر(

H361 

فئة إضافية  
بشأن التأثيرات  
في اإلرضاع  

 من خالله  أو

بدون رسم  
 تخطيطي 

بدون كلمة  
 تنبيه 

تشذا أ فال الرضاعة  قد 
 الطبيعية 

H362 
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 لال الع على معايير التصنيف( 8-3)انظر الفصل  مفردالض تعر  ال - السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة 26-1م

 الوسم  التصنيف

رموز بيانات  
 فئة الخطورة  رتبة الخطورة  الخطورة 

رتبة  ال
 الشعبة  أو

 الرسم التخطيطي 

 الخطورة بيان  كلمة التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة  
التنظيمية  
 النموذجية 

السمية الشاملة  
ألعضاء مستهدفة  

التعرض   - محددة 
 المفرد 

1 

   غير مطلوب 

 

   غير مطلوب 

 خطر 

)أو تذكر  تسبب تلفًا لألعضاء 
جميت األعضاء التي تتأثر إذا  

)يذكر سبيل   كانت معروفة(
ثبت بصورة قا عة  التعرض إذا  

أنه ليست هنار سبل تعرض  
 أةرى تسبب الخطر(

H370 

 تحذير 2

)أو تذكر قد تسبب تلفًا لألعضاء  
جميت األعضاء التي تتأثر إذا 

)يذكر سبيل   كانت معروفة( 
التعرض إذا ثبت بصورة قا عة 
أنه ليست هنار سبل تعرض 

 أةرى تسبب الخطر( 

H371 

3 

 

 تحذير

 H335 ج الجهاز التنفسي تهيّ قد تسبب 

  أو

 H336 ح الترنّ  قد تسبب الدوار أو
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 لال الع على معايير التصنيف( 9-3)انظر الفصل  متكررالض تعر  ال -السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة  27-1م

 الوسم  التصنيف

رموز بيانات  
 رتبة الخطورة  الخطورة 

فئة  
 الشعبة  رتبة أو ال الخطورة 

 الرسم التخطيطي 

 بيان الخطورة  كلمة التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة  
التنظيمية  
 النموذجية 

السمية الشاملة  
ألعضاء  

مستهدفة محددة  
التعرض   -

 المتكرر 

1 

 غير مطلوب 

 

 غير مطلوب 

 خطر 

)أو تذكر  تسبب تلفًا لألعضاء 
إذا  جميت األعضاء التي تتأثر 

من ةالل   كانت معروفة(
المتكرر   التعرض المطول أو 

)يذكر سبيل التعرض إذا ثبت  
بصورة قا عة أنه ليست هنار  

سبل تعرض أةرى تسبب  
 الخطر(

H372 

 تحذير 2

)أو  قد تسبب تلفًا لألعضاء  
تذكر جميت األعضاء التي  
من   تتأثر إذا كانت معروفة( 
ةالل التعرض المطول  

)يذكر سبيل  المتكرر   أو
التعرض إذا ثبت بصورة قا عة  
أنه ليست هنار سبل تعرض  

 أةرى تسبب الخطر(

H373 
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 لال الع على معايير التصنيف( 10-3)انظر الفصل  خطر السمية بالشفط 28-1م

 الوسم  التصنيف

رموز بيانات  
 فئة الخطورة  رتبة الخطورة  الخطورة 

رتبة  ال
 الشعبة  أو

 الرسم التخطيطي 

 بيان الخطورة  كلمة التنبيه

  النظام 
المنسق  
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة التنظيمية  

 النموذجية 

خطر السمية  
 بالشفط 

1 

 غير مطلوب 

 

 غير مطلوب 

 خطر 
قد تكون مميتة إذا ابتلعت ودةلت  

 المسالك الهوائية 
H304 

 تحذير 2
ضررًا إذا ابتلعت  قد تسبب 

 ودةلت المسالك الهوائية 
H305 

 لال الع على معايير التصنيف( 1-4)انظر الفصل  الخطورة البيئية المائية، القصيرة األمد )الحادة( )أ(29-1م

 الوسم  التصنيف

رموز بيانات  
 فئة الخطورة  رتبة الخطورة  الخطورة 

رتبة  ال
 الشعبة  أو

 الرسم التخطيطي 

 بيان الخطورة  التنبيهكلمة 

  النظام 
المنسق  
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة  
التنظيمية  
)أ( النموذجية

 

الخطورة البيئية 
قصيرة  الالمائية، 

 األمد )الحادة(

 9 1حادة ال

 

 

 و 

 

 H400 سمية جدًا للحياة المائية  تحذير

 2حادة ال
 غير مطلوب 

بدون رسم  
 تخطيطي 

 غير مطلوب 
كلمة  بدون 
 تنبيه 

 H401 سمية للحياة المائية 

 H402 ضارة للحياة المائية  3حادة ال

وتحمل الرسلم التخطيطي   9“، تصلّنب المواد التي تمثل ةطراً على البيئة تحت الرتبة  1يتعلق بالفئة ”الحادة  فيما  األمم المتحدة التنظيمية النموذجية، الئحة  بموجب )أ(
من   3-2-3-5، القسلللم  3-5والفصلللل   6-1-2-5، القسلللم  2-5وعالمة النقل الخاصلللة بالمواد التي تمثل ةطراً على البيئة )انظر الفصلللل    9للنقل الخاص بالرتبة  

، يسللتعاض عن الرسللم األمم المتحدة التنظيمية النموذجية الئحةتتسللم بأا ةطورة أةرى تشللملها    هذه الموادإذا كانت  (. أمامتحدة التنظيمية النموذجيةاألمم ال الئحة
لتخطيطي للمواد التي تمثل يكون الرسللللم ا الرسللللوم التخطيطية للنقل التي تطبق على الخطورة الموجودة وال بالرسللللم التخطيطي أو 9التخطيطي للنقل الخاص بالرتبة 

 ةطراً على البيئة مطلوباً.
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 لال الع على معايير التصنيف( 1-4)انظر الفصل  الخطورة البيئية المائية، الطويلة األمد )المزمنة( )ب(29-1م

 الوسم  التصنيف

رموز  
بيانات  
 فئة الخطورة  رتبة الخطورة  الخطورة 

رتبة  ال
 الشعبة  أو

 الرسم التخطيطي 

 بيان الخطورة  التنبيهكلمة 

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة  
التنظيمية  
)أ( النموذجية

 

الخطورة البيئية 
المائية،  

طويلة األمد  ال
 )المزمنة(

 1مزمنة ال

9 

 

and 

 

 تحذير
سمية جدًا للحياة المائية، مت تأثيرات  

  ويلة األمد 
H410 

 2مزمنة ال
بدون كلمة  

 تنبيه 

سمية للحياة المائية، مت تأثيرات  
  ويلة األمد 

H411 

 3مزمنة ال

 غير مطلوب 
بدون رسم  
 تخطيطي 

 غير مطلوب 
بدون كلمة  

 تنبيه 

ضارة للحياة المائية، مت تأثيرات  
  ويلة األمد 

H412 

 4مزمنة ال
تأثيرات  قد تسبب على المدى الطويل  

 المائية  ةللحيا  ضارة
H413 

وتحملل  9“، تصللللللللللللللّنب المواد التي تمثلل ةطراً على البيئلة تحلت الرتبلة 2والمزمنلة   1يتعلق بلالفئين ”المزمنلة   فيملا األمم المتحلدة التنظيميلة النموذجيلة،  الئحلة  موجلبب )أ(
، القسلم  3-5والفصللل    6-1-2-5سللم  ، الق2-5وعالمة النقل الخاصللة بالمواد التي تمثل ةطراً على البيئة )انظر الفصللل    9الرسللم التخطيطي للنقل الخاص بالرتبة  

،  األمم المتحدة التنظيمية النموذجية  الئحةتتسللللللللللللم بأا ةطورة أةرى تشللللللللللللملها    هذه الموادإذا كانت  (. أمااألمم المتحدة التنظيمية النموذجية من الئحة  5-3-2-3
يكون الرسلللللللللم   للنقل التي تطبق على الخطورة الموجودة وال  الرسلللللللللوم التخطيطية بالرسلللللللللم التخطيطي أو 9يسلللللللللتعاض عن الرسلللللللللم التخطيطي للنقل الخاص بالرتبة 
 التخطيطي للمواد التي تمثل ةطراً على البيئة مطلوباً.

 لال الع على معايير التصنيف( 2-4)انظر الفصل  الخطورة على طبقة األوزون  30-1م

 الوسم  التصنيف

رموز بيانات  
 رتبة الخطورة  الخطورة 

فئة  
 الشعبة  رتبة أو ال الخطورة 

 الرسم التخطيطي 

 بيان الخطورة  كلمة التنبيه

المنسق   النظام 
 عالمياً 

الئحة األمم  
المتحدة  
التنظيمية  
 النموذجية 

خطورة على  ال
 طبقة األوزون 

 غير مطلوب  1

 

 تحذير غير مطلوب 

يضر بالصحة العامة  
والبيئة عن  ريق تدمير  

األوزون في الغالف الجزا  
 العلوا 

H420 
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 1-1-3، الجدول م1، القسم  3المرفق    

 يلي: بما H205و   H203و   H202و   H201و   H200يستعاض عن صفوف بيانات الخطورة  

H200  )محذوف( 
H201  )محذوف( 
H202  )محذوف( 
H203  )محذوف( 
H205  )محذوف( 

H204 ،(4) العمود 

 جيم“.2باء، 2“ بعبارة ”4-1يستعاض عن عبارة ”الشعبة 

H209 ،H210 ،H211 

 تدرج الصفوف الجديدة التالية:

H209  ألب2،  1 (  1-2المتفجرات )الفصل   متفجر 
H210 1 ( 1-2المتفجرات )الفصل   شديد الحساسية 
H211  ً1 ( 1-2المتفجرات )الفصل   قد يكون حساسا 

 2-2-3، الجدول م2، القسم  3المرفق    

P203( 4، العمود) 

، 1”المتفجرات“، يسللللللتعاض عن عبارة ”متفجر غير مسللللللتقر“ بعبارة ”  الخطورةرتبة   
 باء“2ألب، 2

رتبللة الخطورة ”الغللازات اللهوبللة“، يسللللللللللللللتعللاض عن عبللارة ”ألب، بللاء )غللازات غير  
 يلي: مستقرة كيميائيًا(“ بما

 الغازات غير المستقرةكيميائيًا ألب ألب1

 الغازات غير المستقرةكيميائيًا باء

P210 ،( 4العمود) 

عب    - 1، 3-1، 2-1، 1-1رتبة الخطورة ”المتفجرات“، يسلللتعاض عن عبارة ”الشلللع
 جيم“. 2باء 2ألب، 2، 1“ بعبارة ”1-5، 4

 يلي: “ بما2باء، 1ألب، 1رتبة الخطورة ”الغازات اللهوبة“، يستعاض عن العبارة ” 

 الغازات اللهوبة ألب1

 الغازات التلقائية االشتعال

 الغازات غير المستقرةكيميائيًا ألب
 الغازات غير المستقرةكيميائيًا باء

 2باء،  1
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P222( 4، رتبة الخطورة ”الغازات اللهوبة“، العمود) 

 ألب،“ قبل عبارة ”الغازات التلقائية االشتعال“.1تدرج العبارة ”

P230 

 “.... يخفف مرطبًا باستخدامبعبارة ”“ ... يحفظ مرطبًا باستخدام(، يستعاض عن عبارة ”2) العمودفي 

عب  4في العمود ) “  5-1، 3-1،  2-1، 1-1(، رتبة الخطورة ”المتفجرات“: يسلللللللللللتعاض عن عبارة ”الشلللللللللللع
 جيم“.2باء، 2ألب، 2، 1بعبارة ”

عب 5في العمود )    (، يسلللللتعاض عن العبارة الحالية 5- 1،  3- 1، 2- 1، 1- 1(، رتبة الخطورة ”المتفجرات“ )الشلللللع
 يلي: بما

معلقة  ذائبة أو مبللة أو سلائلة، أو • للمواد والمخالير المتفجرة التي تكون مخففة بمواد صللبة أو” 
 بسوائل أةرى من أجل تقليل ةواصها التفجيرية. بالماء أو

 السلطة المختصة المواد المناسبة.“. ... يحدد الصانت/المورد أو 

P234“رتبة الخطورة ”المتفجرات ، 

باء، 2، ألب 2“ بعبلارة ” 5- 1، 4- 1،  3- 1، 2- 1، 1- 1(، يسلللللللللللللتعلاض عن عبلارة ”الشلللللللللللللعلب  4في العمود ) 
 جيم“.2

 .“P236(، يضاف شرط االستخدام التالي: ”• تسقر عند استخدام 5في العمود )

P236 

 :P236يدرج الصب الجديد التالي من أجل بيان تحذيرا جديد 

 الرمز 
 (1) 

 البيانات التحذيرية العامة 
 (2) 

 الخطورة رتبة 
 (3) 

 فئة الخطورة 
 (4) 

 شروط االستخدام 
 (5) 

P236 إال ياااحااافاااظ  الاااعاااباااوة  ال  فاااي 
األصالية  الشاعبة ... بالهيئة  

 المقدمة بها للنقل. 
 

المتفجرات )الفصللل  
2-1 ) 

بلللللللاء،  2أللللللب،  2
 جيم2

يطبق على المتفجرات التي تعين لها شلعبة ضلمن  •
 من أجل النقل.  1الرتبة  

مفردة يظهر عليها الرسللللم  يجوز إسللللقا ه في عبوة   •
 (. 1التخطيطي للنقل الذا يبين الشعبة )ضمن الرتبة  

يجوز إسلقا ه عندما يشدا اسلتعمال عبوة ةارجية   •
 مختلفة إلى شعب مختلفة للنقل. 

السللللطة المختصلللة المواد   ... يحدد الصلللانت/المورد أو
 المناسبة. 

P240( 4، رتبة الخطورة ”المتفجرات“، العمود) 

عب   جيم“.2باء، 2ألب، 2، 1“ بعبارة ”5-1، 4-1، 3-1، 2-1، 1-1يستعاض عن عبارة ”الشع

P250( 4، رتبة الخطورة ”المتفجرات“، العمود) 

عب   ألب، 2،  1“ بعبارة ” 5- 1، 4- 1، 3- 1، 2- 1، 1- 1يسللللتعاض عن عبارة ”متفجرات غير مسللللتقرة، والشللللع
 جيم“.2باء، 2
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P264 

 يلي: ”تعغسل اليدان ]و...[ جيدًا بعد المناولة.“ النص ليصبح كما(، يعدل 2في العمود )

(“، يدرج الصللب الجديد التالي: ”تلب العين الشللديد 2-3(، بعد العبارة ”تهّيج الجلد )الفصللل  3في العمود )
 (“.3-3)الفصل 

 (“.3-3“ للصب الجديد ”تلب العين الشديد )الفصل 1” (، يدرج الرقم4في العمود )

 (:5) في العمود

 تدمج ةانات ”شروط االستخدام“ لجميت رتب وفئات الخطورة المذكورة. •

السللطة المختصلة أجزاء الجسلم التي  ”... يحدد الصلانت/المورد أويسلتعاض عن عبارة   •
عندما يحدد يجوز اسلللتخدام النص بين القوسلللين   -”بعبارة  يجب غسللللها بعد المناولة.“

 جزاء الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة.“.السلطة المختصة أ الصانت/المورد أو

P265 )جديد( 

 ، على النحو التالي:P265يدرج بند جديد للبيان التحذيرا 

 الرمز 
 (1) 

 البيانات التحذيرية العامة 
 (2) 

 رتبة الخطورة 
 (3) 

 فئة الخطورة 
 (4) 

 شروط االستخدام 
 (5) 

P265  .1 ( 3-3تلب العين الشديد )الفصل   ُيمنع لمس العينين  
  باء2ألب،  2/ 2 ( 3-3تهّيج العين )الفصل    

P280 

 (4في العمود )

عب  • ، 1- 1رتبة الخطورة ”المتفجرات“، يسلتعاض عن عبارة ”المتفجرات غبر المسلتقرة والشلع
 جيم“.2باء، 2ألب، 2، 1“ بعبارة ”1-5، 1-4،  1-3، 1-2

 ألب،“ قبل ”الغازات التلقائية االشتعال“.1اللهوبة“: تدرج العبارة ”رتبة الخطورة ”الغازات   •

 (5في العمود )

تدمج ةانات ”شروط االستخدام“ لجميت البنود المذكورة المتعلقة بالخطورة الفيزيائية )من  •
 ”المتفجرات“ إلى ”المتفجرات المنزوعة الحساسية“(.

 (3- 3(“ و”تهّيج العين )الفصللل 3- 3ل  يعدل شللرط االسللتخدام ”تلب العين الشللديد )الفصلل  •
 يلي: ليصبح نصه كما

 تحدد قفازات الحماية ووقاء العينين/وقاء الوجه. • ”
 السلطة المختصة أن تحدد كذلك نوع المعدات حسب االقتضاء.“  يجوز للصانت/المورد أو 
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P265+P264 )جديد( 

 :1-2-3في نهاية الجدول م التالييدرج الصب الجديد 

 الرمز 
 (1) 

 البيانات التحذيرية العامة 
 (2) 

 رتبة الخطورة 
 (3) 

 فئة الخطورة 
 (4) 

 شروط االستخدام 
 (5) 

P264 

+ 
P265 

”تغسااال اليدان .و...ي جيدًا بعد  
 المناولة. ُيمنع لمس العينين.“

يجوز اسللللللللللتخدام النص بين القوسللللللللللين   - 1 ( 3-3تلب العين الشديد )الفصل  
السلللللللللطة   عندما يحدد الصللللللللانت/المورد أو

المختصلة أجزاء الجسلم التي يجب غسللها 
 بعد المناولة. 

 باء2ألب،  2/ 2 ( 3-3تهّيج العين )الفصل    

 3-2-3، الجدول م2، القسم  3المرفق    

P370( 4، رتبة الخطورة ”المتفجرات“، العمود) 

عب    ألب، 2،  1“ بعبارة ” 5- 1، 4- 1، 3- 1، 2- 1، 1- 1يسلتعاض عن عبارة ”المتفجرات غبر المسلتقرة والشلع
 جيم“.2باء، 2

P372 وP373“رتبة الخطورة ”المتفجرات ، 

عب  4في العمود ) “ بعبارة 5-1، 3-1،  2-1، 1-1(، يسلتعاض عن عبارة ”المتفجرات غبر المسلتقرة والشلع
 باء ”.2ألب، 2، 1”

 (.5( و)4في العمودين ) 4-1انات المتعلقة بالشعبة تحذف الخ

P275،“رتبة الخطورة ”المتفجرات ، 

 جيم“.2“ بالعبارة ”4-1(، يستعاض عن عبارة ”الشعبة 4في العمود )

 .( في عبوة النقل.“S)مجموعة التوافق ق ) 4-1”لمتفجرات الشعبة (، تحذف عبارة 5في العمود )

P377 وP381 (4الخطورة ”الغازات اللهوبة“، العمود )، رتبة 

 يلي: يستعاض عنه بما

 الغازات اللهوبة ألب1

 الغازات التلقائية االشتعال

 الغازات غير المستقرةكيميائيًا ألب
 الغازات غير المستقرةكيميائيًا باء

 2باء،  1

P380( 4، رتبة الخطورة ”المتفجرات“، العمود) 

عب     ألب، 2،  1“ بعبارة ” 5- 1،  4- 1،  3- 1،  2- 1،  1- 1يسللتعاض عن العبارة ”المتفجرات غبر المسللتقرة والشللع
 جيم“.2باء، 2
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P375+P380+P370“رتبة الخطورة ”المتفجرات ، 

 جيم“.2“ بالعبارة ”4-1(، يستعاض عن عبارة ”الشعبة 4في العمود )

 ( في عبوة النقل.“.S)مجموعة التوافق ق ) 4-1الشعبة ”لمتفجرات تحذف عبارة (،  5في العمود )

P380+P373+P372+P370“رتبة الخطورة ”المتفجرات ، 

عب  4في العمود ) “ بعبارة 5-1، 3-1،  2-1، 1-1(، يسلتعاض عن عبارة ”المتفجرات غبر المسلتقرة والشلع
 باء“.2ألب، 2، 1”

 (.5( و)4في العمودين ) 4-1تحذف الخانات المتعلقة بالشعبة 

 4-2-3، الجدول م2، القسم  3المرفق    

P401( 4، رتبة الخطورة ”المتفجرات“، العمود) 

عب    ألب، 2،  1“ بعبارة ” 5- 1، 4- 1، 3- 1، 2- 1، 1- 1يسلتعاض عن عبارة ”المتفجرات غبر المسلتقرة والشلع
 جيم“.2باء، 2

P403 (4الخطورة ”الغازات اللهوبة“، العمود )، رتبة 

 يلي: يستعاض عنه بما

 الغازات اللهوبة  ألب 1

 الغازات التلقائية االشتعال 

 الغازات غير المستقرةكيميائيًا ألب 
 الغازات غير المستقرةكيميائيًا باء 

 2باء، 1

 5-2-3، الجدول م2، القسم  3المرفق    

P503 (4”المتفجرات“، العمود )، رتبة الخطورة 

عب    ألب، 2،  1“ بعبارة ” 5- 1، 4- 1، 3- 1، 2- 1، 1- 1يسلتعاض عن عبارة ”المتفجرات غبر المسلتقرة والشلع
 جيم“.2باء، 2

 ، مصفوفة البيانات التحذيرية3، القسم  3المرفق    

ع   ( 1- 2جداول المصافوفات المتعلقة بالمتفجرات )الفصال    1- 1)المتفجرات غير المساتقرة ومتفجرات الشاُ
 (4-1و 5-1و 3-1و 2-1و

 يلي: يستعاض عنها بما
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 المتفجرات 
 ( 1-2)الفصل 

 الرمز فئة الخطورة

 

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

 متفجر  H209 ةطر قنبلة متفجرة 1

H210   للغايةشديد الحساسية 
H211  ًقد يكون حساسا 

 البيانات التحذيرية 
 التخلص  التخزين  االستجابة  الوقاية 

 P203 
 يلزم الحصول على تعليمات السالمة وقراءتها واتباعها قبل االستخدام. 

P210 

يحفظ بعيدًا عن الحرارة، والسااطوا الساااخنة، والشاارر، والله  الموشااوذ، وغير ذلد من مصااادر 
 اإلشعال. يمنع التدخين. 

P230 

 يحفظ مخف فًا باستخدام ... 
المعلقة   الذائبة أو  أو   المبللة  السللللللللللائلة، أو  بالمواد الصلللللللللللبة أو   المخففة   المتفجرة  للمواد والمخالير  • 

 من أجل تقليل ةواصها التفجيرية بالسوائل األةرى   بالماء أو 
 مناسبة. السلطة المختصة المواد ال  ... يحدد الصانت/المورد أو 

P240 

 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال. 
 إذا كان حساساً للكهرباء االستاتية.  • 

P250 
 ض للطحن/الصدم/االحتكاك/... ال يعر  

 إذا كان المتفجر حساساً للحركة.  • 

 P280السلطة المختصة المناولة الشاقة المنطبقة.  ... يحدد الصانت/المورد أو 
 ...   تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه/وقاء لألذنين 

 السلطة المختصة معدات الحماية الشخصية المناسبة.  لصانت/المورد أو ا  ... يحدد 

P370 + P372 + P380 + P373 
المنطقااااة.  في   ُتخلى  االنفجااااار.  خطر  الحريق:  حااااالااااة 
 يوافح الحريق إذا وصلت النار إلى المتفجرات.  ال 

P401 

 يخزن وفقًا ل... 

السللللللطة المختصلللللة اللوائح  ... يحدد الصلللللانت/المورد أو 
 المحلية/القليمية/الو نية/الدولية تبعًا للحالة. 

P503 

معلومات  ... للحصااول على    الرجوع للصااانع/المورد 
 بشأن التخلص/االسترداد/إعادة التدوير. 

السلللللللللللطة المختصلللللللللللة  ... يحدد الصللللللللللانت/المورد أو 
  مصللللللللللادر المعلومات المناسللللللللللبة وفقًا للوائح المحلية/ 

 . تبعًا للحالة   القليمية/الو نية/الدولية 
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 المتفجرات 
 ( 1-2)الفصل 

 بيان الخطورة كلمة التنبيه  الرمز فئة الخطورة

 قنبلة متفجرة ألب2
 

 متفجر  H209 ةطر

 االنتثار ةطر الحريق أو H204 تحذير قنبلة متفجرة باء2

 البيانات التحذيرية 

 التخلص  التخزين  االستجابة  الوقاية 

P203 

 يلزم الحصول على تعليمات السالمة وقراءتها واتباعها قبل االستخدام. 

P210 
 منع التدخين. ي يحفظ بعيدا عن الحرارة، والسطوا الساخنة، والشرر، والله  الموشوذ، وغير ذلد من مصادر اإلشعال. 

P230 
 ...   باستخدام  مخف فاً يحفظ  

 ية ةواصها التفجير   ن أجل تقليل م بسوائل أةرى   بالماء أو المعلقة   الذائبة أو  أو   المبللة  السائلة، أو  بالمواد الصلبة أو   فة المخفّ   المتفجرة  للمواد والمخالير  • 
 السلطة المختصة المواد المناسبة.  ... يحدد الصانت/المورد أو 

P234 
 في العبوة األصلية.  ال يحفظ إال 

 P236تسقر عند استخدام  • 
P236 

 الشعبة ... بالهيئة المقدمة بها للنقل.     في العبوة األصلية  ال يحفظ إال 
 لغرض النقل.   1لها شعبة في الرتبة يطبق على المتفجرات التي تخصص   • 
 (. 1يجوز إسقا ه في حالة عبوة مفردة يظهر عليها الرسم التخطيطي للنقل الذا يبين الشعبة )ضمن الرتبة  • 
 يجوز إسقا ه في الحالة التي يشدا فيها استعمال عبوة ةارجية مختلفة إلى شعب مختلفة لغرض النقل.  • 

 . الشعبة المحددة للنقل المختصة    السلطة  ... يحدد الصانت/المورد أو 
P240 

 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال. 

 إذا كان المتفجر حساساً للكهرباء االستاتية.  • 
P250 

 ض للطحن/الصدم/االحتكاك/... ال يعر  
 إذا كان المتفجر حساساً للحركة.  • 

 المنطبقة. السلطة المختصة المناولة الشاقة   ... يحدد الصانت/المورد أو 

P280 
 ...   تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه/وقاء لألذنين 

 . ة المناسب  الحماية الشخصية   السلطة المختصة معدات  يحدد الصانت/المورد أو 

P370 + P372 + P380 + 

P373 

في حاالاة الحريق: خطر االنفجاار.  
ال  يواااافح الحريق  ُتخلى المنطقاااة. 

 . وصلت النار إلى المتفجرات إذا  

P401 
 يخزن وفقًا ل... 

الصلللللللللللللللللللانلت/اللمللورد   يلحلللللللدد   ...
السلللللللللللطة المختصللللللللللة اللوائح   أو 

المحليلة/القليميلة/الو نيلة/اللدوليلة  
 تبعًا للحالة. 

P503 
... للحصاااول على    الرجوع للصاااانع/المورد 

معلومات بشاااأن التخلص/االساااترداد/إعادة  
 التدوير. 

السللللللللللللللطلللة  الصلللللللللللللللانت/المورد أو ... يحلللدد  
المختصللة مصللادر المعلومات المناسللبة وفقًا 
للوائح المحليلة/القليميلة/الو نيلة/اللدوليلة تبعلًا 

 للحالة 
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 المتفجرات 
 ( 1-2)الفصل 

 بيان الخطورة كلمة التنبيه  الرمز فئة الخطورة

 االنتثار ةطر الحريق أو H204 تحذير عالمة تعجب جيم2

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية 

P210 

 ع التدخين. يمن يحفظ بعيدًا عن الحرارة، والسطوا الساخنة، والشرر، والله  الموشوذ، وغير ذلد من مصادر اإلشعال.  

P230 

 ية ةواصها التفجير   من أجل تقليل بسوائل أةرى   بالماء أو المعلقة   الذائبة أو  أو   المبللة  السائلة، أو  بالمواد الصلبة أو   فة المخفّ   المتفجرة   للمواد والمخالير  • 
 السلطة المختصة المواد المناسبة.  ... يحدد الصانت/المورد أو 

P234 
 في العبوة األصلية.  ال يحفظ إال 

 . P236تسقر عند استخدام   • 
P236 
 الشعبة ... يالهيئة المقدمة بها للنقل.     في العبوة األصلية  إال ال يحفظ  

 لغرض النقل.   1يطبق على المتفجرات التي تخصص لها شعبة في الرتبة   • 
 (. 1يجوز إسقا ه في حالة عبوة مفردة يظهر عليها الرسم التخطيطي للنقل الذا يبين الشعبة )ضمن الرتبة   • 
 فيها استعمال عبوة ةارجية مختلفة إلى شعب مختلفة لغرض النقل.   يجوز إسقا ه في الحالة التي يشدا  • 

 . الشعبة المحددة للنقل السلطة المختصة   ... يحدد الصانت/المورد أو 
P240 

 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال. 

 إذا كان المتفجر حساساً للكهرباء االستاتية.  • 
P250 

 للطحن/الصدم/االحتكاك/... ض  ال يعر  
 إذا كان المتفجر حساساً للحركة.  • 

 السلطة المختصة المناولة الشاقة المنطبقة.  ... يحدد الصانت/المورد أو 

P280 

 ...   تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه/وقاء لألذنين 
 الشخصية المناسبة. السلطة المختصة معدات الحماية   يحدد الصانت/المورد أو 

P370 + P380 + P375 

خلى المنطقة.    في حالة الحريق: تااااُ
  الحريق من ُبعد بسب  يلزم موافحة  

 نفجار.اال   خطر
 

P401 
 يخزن وفقًا ل...

الصلللللللللللللللللللللانلت/اللملورد   يلحلللللللدد   ...
السلللللللللللطة المختصللللللللللة اللوائح   أو

المحلية/القليمية/الو نية/الدولية  
 تبعًا للحالة.

P503 
... للحصول على    للصانع/الموردالرجوع 

معلومات بشاأن التخلص/االساترداد/إعادة  
 التدوير.

السلللللللللللللللطة   ... يحلدد الصللللللللللللللانت/المورد أو
المختصللللللة مصللللللادر المعلومات المناسللللللبة  
المحليلللللة/القليميلللللة/الو نيلللللة/ للوائح    وفقلللللًا 

 الدولية تبعًا للحالة
 

 



ST/SG/AC.10/48/Add.3 

79 GE.21-03209 

 ، عمود ”الوقاية“،4، 3، 2، 1(، الفئات 17-2المتفجرات المنزوعة الحساسية )الفصل 

 يلي: بما P230يستعاض عن نص البيان التحذيرا   
فًا باستخدام ...   ”يحفظ مخف 
 السلطة المختصة نوع المعدات المناسبة.“ يحدد الصانت/المورد أو...   

 ، عمود ”الوقاية“،4، 3، 2، 1(، الفئات 1-3السمية الحادة، فموي، )الفصل 

 يلي: بما P264يستعاض عن نص البيان التحذيرا   
 ”تغسل اليدان .و...ي جيدًا بعد المناولة. 
السلطة المختصة أجزاء   عندما يحدد الصانت/المورد أويجوز استخدام النص بين القوسين   -

 الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة.“.
 عمود ”الوقاية“،، 2، 1(، الفئات 1-3السمية الحادة، جلدي، )الفصل 

 يلي: بما P264يستعاض عن نص البيان التحذيرا   
 ”تغسل اليدان .و...ي جيدًا بعد المناولة. 
السلطة المختصة أجزاء   عندما يحدد الصانت/المورد أويجوز استخدام النص بين القوسين   -

 الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة.“.
 ، عمود ”الوقاية“2جيم، 1ألف إلى 1، 1 (، الفئات2-3تآكل/تهي ج الجلد، )الفصل 

 يلي: بما P264يستعاض عن نص البيان التحذيرا   
 ”تغسل اليدان .و...ي جيدًا بعد المناولة. 
السلطة المختصة أجزاء   عندما يحدد الصانت/المورد أويجوز استخدام النص بين القوسين   -

 الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة.“
 ألف، عمود ”الوقاية“2/2، 1(، الفئات 3-3تلف/تهي ج العين، )الفصل 

 يدرج البيان التحذيرا المجّمت الجديد التالي: 
 ”P265 P264 
 ”تغسل اليدان .و...ي جيدًا بعد المناولة. ُيمنع لمس العينين. 
جزاء  السلطة المختصة أ عندما يحدد الصانت/المورد أويجوز استخدام النص بين القوسين   -

 الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة.“
”تحدد قفازات الحماية ووقاء العينين/وقاء الوجه.“ قبل الجملة يلي:  ، يضللللاف ماP280في حالة  

 ...“. السلطة المختصة ”يجوز كذلك للصانت/المورد أو التي تبدأ بعبارة
 ”الوقاية“باء، عمود 2(، الفئة 3-3تلف/تهي ج العين، )الفصل 

 يدرج البيان التحذيرا المجّمت الجديد التالي:
”P265 P264 

 ”تغسل اليدان .و...ي جيدًا بعد المناولة. ُيمنع لمس العينين.
السلطة المختصة أجزاء   عندما يحدد الصانت/المورد أويجوز استخدام النص بين القوسين   -

 الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة.“
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 من خالله، عمود ”الوقاية“ (، التأثيرات في اإلرضاع أو7-3ية، )الفصل السمي ة التناسل

 يلي: بما P264يستعاض عن نص البيان التحذيرا  

 ”تغسل اليدان .و...ي جيدًا بعد المناولة.
السلطة المختصة أجزاء   عندما يحدد الصانت/المورد أويجوز استخدام النص بين القوسين   -

 لمناولة.“الجسم التي يجب غسلها بعد ا

 ، عمود ”الوقاية“ 2،  1(، الفئتان  8- 3السمي ة الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة )التعر ض المفرد(، )الفصل  
 يلي: بما P264يستعاض عن نص البيان التحذيرا  

 ”تغسل اليدان .و...ي جيدًا بعد المناولة.
السلطة المختصة أجزاء   الصانت/المورد أوعندما يحدد يجوز استخدام النص بين القوسين   -

 الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة.

 ، عمود ”الوقاية“ 1(، الفئة  9- 3السمي ة الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة )التعر ض المتكرر(، )الفصل  

 يلي: بما P264يستعاض عن نص البيان التحذيرا  

 المناولة.”تغسل اليدان .و...ي جيدًا بعد 

السلطة المختصة أجزاء   عندما يحدد الصانت/المورد أويجوز استخدام النص بين القوسين   -
 الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة.“

 4المرفق    

 يلي: ”الخواص الفيزيائية والكيميائية“. ليصبح نصه كما 9يعدل عنوان القسم  9-3-4م

 9المرفق    

 الحالية: 1وتحذف الحاشية  9تدرج المالحظة التالية تحت عنوان المرفق 

ق   9يسللتند نص المرفق    ”مالحظة: بشللكل كبير إلى ”الوثيقة التوجيهية بشللأن اسللتخدام النظام المنسللّ
اً على البيئة المائية“، الصلللللللللادرة عن منظمة التعاون  لتصلللللللللنيف المواد الكيميائية التي تشلللللللللكل ةطر 

 27 ، على شللللللكل سلللللللسلللللللة االةتبارات والتقييم رقم 2001 والتنمية في الميدان االقتصللللللادا في عام 
 (ENV/JM/MONO(2001)8 )  وقللد بقيللت الوثيقللة التوجيهيللة بللدون تغيير منللذ صلللللللللللللللدورهللا في .

وثللائق توجيهيللة جللديللدة لمنظمللة  ار أو ، ولكن منللذ ذلللك الحين، اعتمللدت توجيهللات اةتبلل 2001 عللام 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصللللللادا تعتبر مصللللللدراً إضللللللافياً للمعلومات. ولال الع على قائمة 

 .“. 9المراجت المحّدثة، انظر التذييلين الخامس والسادر للمرفق 
  عدر الماء“ الذا وضلللللللللللعته منظمة ” يسلللللللللللتعاض عن عبارة ”توجيه اةتبار نبات  2-7-2-3-9م

عدر الماء“  ” التعاون والتنمية في الميدان االقتصلللللللللللادا )قيد االسلللللللللللتكمال(“ بعبارة ”توجيه اةتبار نبات 
“ وتضلللللاف حاشلللللية   (1)الذا وضلللللعته منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصلللللادا )قيد االسلللللتكمال( 

الذا نشلللللللللرته منظمة التعاون والتنمية في  221 توجيه االةتبار رقم ( 1يلي: ”)  (“ يكون نصلللللللللها كما 1”) 
 “. . Lemna spالميدان االقتصادا: اةتبار تثبير النمو في نبات اللمنة من النوع  

  لمنظمة التعاون والتنمية في 303 يسلللللللللتعاض عن عبارة ”)مثل توجيه االةتبار رقم 9- 4- 2- 4- 9م 
  ( 3) لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصللادا(   303 االةتبار رقم الميدان االقتصللادا(“ بعبارة ”)مثل توجيه  

 “(.314و 311 يتوفر أيضاً توجيها االةتبار رقم( 3يلي: ”) (“ يكون نصها كما3“ وتضااف حاشية ”)
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 ، التذييل الخامس9المرفق    

 :1البند   •

 يلي: تعدل الفقرات الفرعية )ب( إلى )ه( ليصبح نصها كما

 ISO guidelines: Availableالمبادئ التوجيهية للمنظمة الدولية للتوحيد ال ياسي: ”)ب(

from the national standardisation organizations or ISO 

(http://www.iso.org/iso/home.html)؛ 

نميلة في الميلدان االقتصلللللللللللللللادا الةتبلار المواد المبلادئ التوجيهيلة لمنظملة التعلاون والت  )ج(
 ,OECD guidelines for the testing of chemicals. OECDالكيميلائيلة:  

Paris, 1993 with regular updates (http://www.oecd.org/env/ehs/ 

testing/oecdguidelinesforthetestingofchemicals.htm)؛ 

المبللادئ التوجيهيللة لمكتللب الوقللايللة ومبيللدات اآلفللات والمواد السللللللللللللللميللة، وحمللايللة البيئللة،  )د(
اللللللللللملللللللللتلللللللللحلللللللللدة:    OPPTS guidelines: US-EPA homepageاللللللللللواليلللللللللات 

(https://www.astm.org/Standard/standards-and-

publications.html)؛ 

 /ASTM: (https://www.astm.orgالجمعية األمريكية لالةتبار والمواد: (ه)

Standard/standards-and-publications.html“) . 

 :2البند   •

 يلي: تعدل البنود التالية ليصبح نصها كما

 OECD Test Guideline 201 (1984) (Updated الطحالب، اةتبار تثبير النمو

in 2011). Alga, Growth Inhibition Test 

اةتبلار توقب الحركة الحلاد واةتبلار النسللللللللللللللال في براغيلث  
  Daphniaالماء من النوع  

OECD Test Guideline 202 (1984) (Updated 

in 2004) Daphnia sp. Acute Immobilisation 

Test and Reproduction Test 

 OECD Test Guideline 203 (1992) (Updated اةتبار السمية الحادة في األسمار

in 2019) Fish, Acute Toxicity Test 

 OECD Test Guideline 210 (1992) (Updated اةتبار السمية في مرحلة الحياة األولى لألسمار

in 2013) Fish, Early-Life Stage Toxicity Test 
 Daphniaاةتبلار النسللللللللللللللال في براغيلث الملاء من النوع  

magna 

OECD Test Guideline 211 (1998) (Updated 

in 2012) Daphnia magna Reproduction Test  

 
  

http://www.iso.org/iso/home.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/testing/oecdguidelinesforthetestingofchemicals.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/testing/oecdguidelinesforthetestingofchemicals.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/testing/oecdguidelinesforthetestingofchemicals.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/testing/oecdguidelinesforthetestingofchemicals.htm
https://www.astm.org/Standard/standards-and-publications.html
https://www.astm.org/Standard/standards-and-publications.html
https://www.astm.org/Standard/standards-and-publications.html
https://www.astm.org/Standard/standards-and-publications.html
https://www.astm.org/Standard/standards-and-publications.html
https://www.astm.org/Standard/standards-and-publications.html
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 يلي: وتشمل توجيهات االةتبار الضافية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادا ما

اةتبار السللمية التناسلللية في ذبابة ماء الترسللبات باسللتخدام  
 مياه أضيفت إليها مادة االةتبار  

OECD Test Guideline 219 (2004) Sediment-

Water Chironomid Toxicity Using Spiked 

Water 
اةتبار السلللللللللمية التناسللللللللللية على مدى دورة حياة ذبابة ماء  

رواسللللللب أضلللللليفت إليها مادة   الترسللللللبات باسللللللتخدام مياة أو
 االةتبار  

OECD Test Guideline 233 (2010) Sediment-

Water Chironomid Life-Cycle Toxicity Test 

Using Spiked Water or Spiked Sediment 
في أةيليلة الملاء الخلالي من   اةتبلار السللللللللللللللّميلة التنلاسللللللللللللللليلة

  Myriophyllum Spicatumالرواسب من النوع  
OECD Test Guideline 238 (2014) Sediment-

Free Myriophyllum Spicatum Toxicity Test 
عبر أجيال متعددة في سلللللللللمك    اةتبار السلللللللللّمية التناسللللللللللية

  Medakaاألرّز من النوع  
OECD Test Guideline 240 (2015), Medaka 

Extended One-generation Test 
اةتبار السللّمية التناسلللية في القواقت الطينية النيوزيلندية من 

 Potamopyrgus antipodarumالنوع  

OECD Test Guideline 242 (2016) 

Potamopyrgus antipodarum Reproduction 

Test 
النوع   من  المنقعيلللللة  في  التنلللللاسللللللللللللللليلللللة  السللللللللللللللّميلللللة  اةتبلللللار 

Lymnaea stagnalis 
OECD Test Guideline 243 (2016) Lymnaea 

stagnalis Reproduction Test 

 :3البند   •

 يلي: تعدل البنود التالية ليصبح نصها كما

“OECD Test Guideline 209 (1984) (Updated in 2010). Activated sludge, 
respiration inhibition test. OECD guidelines for testing of chemicals” 

“OECD Test Guideline 303A (1981). Simulation test-aerobic sewage 
treatment: couple units tests. OECD guidelines for testing of chemicals” 

 يلي: الميدان االقتصادا ما وتشمل توجيهات منظمة التعاون والتنمية في
OECD Test Guideline 311 (2006), Anaerobic Biodegradability of 
Organic Compounds in Digested Sludge: by Measurement of Gas 
Production 

OECD Test Guideline 314 (2008) Simulation Tests to Assess the 
Biodegradability of Chemicals Discharged in Wastewater.” 

”OECD Test Guideline 307 (2002). Aerobic and anaerobic transformation 
in soil. OECD guidelines for testing of chemicals” 

OECD Test Guideline 308 (2002). Aerobic and anaerobic transformation 
in aquatic sediment systems. OECD guidelines for testing of chemicals 

OECD Test Guideline 309 (2004). Aerobic mineralisation in surface water 
- Simulation biodegradation test. OECD guidelines for testing of 
chemicals” 

 يلي: االقتصادا ماوتشمل توجيهات االةتبار الضافية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 
OECD Test Guideline 310 (2014) Ready Biodegradability - CO2 in sealed 
vessels (Headspace Test) 

OECD Test Guideline 311 (2006) Anaerobic Biodegradability of Organic 
Compounds in Digested Sludge: by Measurement of Gas Production 

OECD Test Guideline 316 (2008) Phototransformation of Chemicals in 
Water - Direct Photolysis 
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 :4البند   •

 يلي: تعدل البنود التالية ليصبح نصها كما

لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصللللللللادا بشللللللللأن اةتبار   117 توجيه االةتبار رقم”
ملاء(.    -أوكتلانول    -(. معلاملل التوزع )ع  2014)تم تحلديثله في    1989المواد الكيميلائيلة،  

 OECD Test Guideline .(HPLC) ريقلة الكروماتوغرافيلا السللللللللللللللائليلة العلاليلة األداء 

117, 1989, (Updated in 2012). OECD Guideline for testing of 

chemicals. Partition Coefficient (n-octanol/water), High Performance 

Liquid Chromatography (HPLC) Method“. 
  )تم تحديثه   1996لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصللللللللادا،    305 توجيه االةتبار رقم ” 

التركيز األحيائي. اةتبار الجريان المطرد في األسلللللللللمار. مبادئ توجيهية (. 2012 في عام
 OECD لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصلللللادا بشلللللأن اةتبار المواد الكيميائية.

Test Guidelines 305, 1996. Bioaccumulation: Flow-through Fish Test. 

OECD Guidelines for testing of chemicals.“ 

ملاء(.  ريقلة التقليلب البطيء.   -أوكتلانول    -  1. معلاملل التوزع )123 توجيله االةتبلار رقم
 مبادئ توجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصلللللادا الةتبار المواد الكيميائية.

OECD Test Guideline 123: Partition Coefficient (1-Octanol/Water): 

Slow-Stirring Method. OECD guidelines for testing of chemicals  .
 OECD Test Guideline 315 (2008)تشللللللللللللللمللل توجيهللات االةتبللار الضللللللللللللللللافيللة  

Bioaccumulation in Sediment-dwelling Benthic Oligochaetes“. 

 ، التذييل السادس9المرفق    

 يلي: تعدل جميت مراجت البنود التالية ليصبح نصها كما
“OECD 1998. Harmonized Integrated Hazard Classification System for 
Human Health and Environmental Effects of Chemical Substances. 
OECD, Paris. (Document ENV/JM/MONO(2001)6). (Updated in 2001) 
Series on Testing and Assessment No. 33, OECD, Paris.” 

“OECD 2000. Guidance Document on Aquatic Toxicity Testing of 
Difficult Substances and Mixtures, Series on Testing and Assessment No. 
23, OECD, Paris. Updated in 2019: OECD 2019. Second edition - 
Guidance Document on Aqueous-Phase Aquatic Toxicity Testing of 
Difficult Test Chemicals, Series on Testing and Assessment No. 23 
(second edition). OECD, Paris.”. 

 ، التذييل10المرفق    

 تحت عنوان ”ببليوغرافيا“

 .(“Updated in 2011”)تدرج عبارة  “Guideline 201”، بعد 1النقطة  •
 .(“Updated in 2004”)تدرج عبارة  “Guideline 202”، بعد 2النقطة  •
 .(“Updated in 2019”)تدرج عبارة  “Guideline 203”، بعد 3النقطة  •
 .(“Updated in 2013”)تدرج عبارة  “Guideline 210”، بعد 5النقطة  •

 أعلغي توجيه االةتبار هذا“.”ليصبح نصها:  “Guideline 204”تعدل حاشية 
    


