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  ٧املرفق 

  على بطاقة الوسماً  عامليلوضع عناصر النظام املنسقأمثلة 
تقدم األمثلة التالية ألغراض التوضيح، وستكون موضع املزيد من املناقشة والبحث يف جلنة اخلرباء الفرعية املعنية 

  .بالنظام املنسق عاملياً
  ٢من الفئة ) قابل لالشتعال(عبوة جمّمعة لسائل هلوب   : ١املثال 

 *نقل السوائل اللهوبةصندوق حيمل بطاقة وسم ل: العبوة اخلارجية
  ** وفقاً للنظام املنسق عاملياً طورة بشأن اخلحتذير بالستيكية حتمل بطاقة قوارير: العبوة الداخلية

  .ال يشترط للعبوات اخلارجية سوى العالمات وبطاقات الوسم اليت أوصت هبا األمم املتحدة يف جمال النقل  *
توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البـضائع اخلطـرة،         " هو مبني يف     قد يستخدم رسم ختطيطي للسائل اللهوب كما        **

بدالً من الرسم التخطيطي الذي يقتضيه النظام املنسق عاملياً، املبني على بطاقـة             " التنظيمية النموذجية   الالئحة 
  .وسم العبوة الداخلية

  

  بيان املنتج
  ))د(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر (

  
  ))أ(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر  (كلمة التنبيه  

  
  ))ب(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر ( األخطار اتبيان  

  
  ))ج(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر (البيانات التحذيرية 

  .بيانات إضافية تشترطها السلطة املختصة حسب االقتضاء  
  ))ه(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر (بيانات املوّرد 

  مثيل فالمالني-٢

2-METHYL FLAMMALINE 
UNXXXX 

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

452 

  ٢الفئة ن هدفة حمددة وسائل هلوب م ذات مسية شاملة ألعضاء مست١عبوة جممعة ملادة مسية من الفئة     :٢املثال 
  *صندوق حيمل بطاقة وسم لنقل السوائل اللهوبة: العبوة اخلارجية  
  ** وفقاً للنظام املنسق عاملياًطورة بشأن اخلحتذير بالستيكية حتمل بطاقة قوارير: العبوة الداخلية  

  .ا األمم املتحدة يف جمال النقلال يشترط للعبوات اخلارجية سوى العالمات وبطاقات الوسم اليت أوصت هب  *
توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البـضائع اخلطـرة،         "قد يستخدم رسم ختطيطي للسائل اللهوب كما هو مبني يف             **

بدالً من الرسم التخطيطي الذي يقتضيه النظام املنسق عاملياً، املبني على بطاقـة وسـم               " الالئحة التنظيمية النموذجية  
  .العبوة الداخلية

  

   املنتجبيان
  ))د(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر (

  
  
  
  

  ))أ(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر  (كلمة التنبيه  
    **  

  ))ب(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر ( األخطار اتبيان  
  
  

  ))ج(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر (البيانات التحذيرية 
  .بيانات إضافية تشترطها السلطة املختصة حسب االقتضاء  

  ))ه(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر (بيانات املوّرد 

وم ر، ك فالمالني(طالء  )رصاص
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  ألف٢ ومهيجة للعينني من الفئة ٢عبوة جمّمعة ملادة مهّيجة للجلد من الفئة   : ٣املثال 

 *صندوق بدون بطاقة وسم خاصة بالنقل: العبوة اخلارجية
   وفقاً للنظام املنسق عاملياًطورة بشأن اخلحتذيربطاقة حتمل  بالستيكية قوارير: العبوة الداخلية

اخلارجية يف حالة عدم وجود    تصة وضع بطاقة وسم وفقاً للنظام املنسق عاملياً على العبوة           قد تقتضي بعض السلطات املخ      *
  .وسم بشأن النقلبطاقة 

  بيان املنتج
  ))د(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر (

  
  ))أ(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر  (كلمة التنبيه  

  
  

  ))ب(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر ( األخطار اتبيان  
  

  ))ج(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر (البيانات التحذيرية 
  .بيانات إضافية تشترطها السلطة املختصة حسب االقتضاء  

  ))ه(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر (بيانات املوّرد 

  حملول بالزيـن
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  ٢لسائل هلوب من الفئة )  لتر٢٠٠اسطوانة (عبوة مفردة   : ٤املثال 

 للسائل اللهوب والعالمات اليت     قد توضع أيضاً يف شكل جممع بطاقة وسم وفقاً للنظام املنسق عاملياً والرسم التخطيطي               :مالحظة
  ".توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية"تقتضيها 

 

2-methyl flammaline 
UNXXXX 

3

  بيان املنتج
  ))د(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر (

  
  

  ))أ(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر  (كلمة التنبيه  
  
  

  ))ب(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر ( األخطار اتبيان  
  

  ))ج(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر (البيانات التحذيرية 
  . السلطة املختصة حسب االقتضاءبيانات إضافية تشترطها  

  ))ه(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر (بيانات املوّرد 

  مثيل فالمالني-٢
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  ٢ وسائل هلوب من الفئة ١عبوة مفردة ملادة ذات مسية شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة من الفئة   : ٥املثال 

ل اللهوب والعالمات اليت    سم وفقاً للنظام املنسق عاملياً والرسم التخطيطي للسائ       قد توضع أيضاً يف شكل جممع بطاقة و         :مالحظة
  ".توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية"تقتضيها 

 

PAINT 
UN1263 

UNXXXX 

3

  
  بيان املنتج

  ))د(٢-٥-١٠-٤-١انظر (
  
  

  ))أ(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر  (كلمة التنبيه  
  

  ))ب(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر ( األخطار اتبيان  
  

  ))ج(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر (البيانات التحذيرية 
  .بيانات إضافية تشترطها السلطة املختصة حسب االقتضاء  

  ))ه(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر (بيانات املوّرد 

مثيل فالمـالني،   (طالء
 )كروم رصاص

 

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

456 

  ألف٢ ومهيجة للعينني من الفئة ٢عبوة مفردة ملادة مهيجة للجلد من الفئة   : ٦املثال 

  

 

 

  بيان املنتج
  ))د(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر (

  
  ))أ(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر  (كلمة التنبيه  

  
  

  ))ب(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر ( األخطار اتبيان  
  

  ))ج(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر (البيانات التحذيرية 
  .بيانات إضافية تشترطها السلطة املختصة حسب االقتضاء  

  ))ه(٢- ٥- ١٠- ٤- ١انظر (بيانات املوّرد 

  حملول بالزيـن
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  وجيهات إضافية عندما تظهر معلومات النقل ومعلومات النظام املنسق عاملياً األخرى على عبوة مفردةت  :٧املثال 
مثـل اسـطوانة    (حيثما تظهر معلومات النقل ومعلومات النظام املنسق عاملياً األخرى على عبوة مفردة               )أ(

ـ            ) لتر ٢٠٠ سعة ات القطاعـات   ، جيب إيالء اعتبار لضمان وضع عناصر الوسم بشكل يلـيب احتياج
  املختلفة؛

 .جيب أن تبني الرسوم التخطيطية اخلاصة املتصلة بالنقل املعلومات املتصلة مبواجهة الطوارئ فـوراً               )ب(
بد أن تكون مرئية عن بعد، وكذلك يف ظروف الدخان أو الظروف اليت جتعل العبـوة غـري                   وال

  اً على حنو آخر؛ـواضحة جزئي
اصة بالنقل يف مظهرها عن الرسوم التخطيطية املتوخاة فقط ألغراض          ختتلف الرسوم التخطيطية اخل     )ج(

  أخرى غري النقل مما يساعد يف متييزها؛
جيوز وضع الرسوم التخطيطية اخلاصة املتعلقة بالنقل على لوحة منفصلة عن بطاقة وسـم النظـام                  )د(

علومات النظام املنسق عاملياً املنسق عاملياً، بغية متييزها عن املعلومات األخرى، أو قد توضع جماورة مل          
  رى امللصقة على العبوة؛ـاألخ

وينبغي عموماً أن يتناسب حجم الرسم التخطيطـي  . جيوز متييز الرسوم التخطيطية بتعديل حجمها     )ه(
وتكون بطاقة الوسم عموماً أصـغر مـن    . لغري غرض النقل مع حجم نص عناصر الوسم األخرى        

 لكن ينبغي أال تؤثر هذه التغريات يف األحجـام يف وضـوح أو         .الرسوم التخطيطية اخلاصة بالنقل   
  .إمكانية فهم الرسوم التخطيطية لغري أغراض النقل

  :وفيما يلي مثال للمظهر املمكن لبطاقة وسم كهذه  
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  .متعددة أوجه خطورة لوحات متجاورة لتبليغ معلومات ٣عبوة مفردة باستخدام 
  .، بعد تعرض متكرر٢مسية شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة من الفئة ) ج(؛ ٤من الفئة ) باالستنشاق(مسية حادة ) ب(؛ ٢ن الفئة سائل هلوب م) أ: (منَتج مصّنف كما يلي
  الرمز
  املنَتجاسم 

  

  اسم الشركة
  خطر

  .حيفظ بعيداً عن متناول األطفال
  .تقرأ بطاقة الوسم قبل االستعمال

  العنوان
  ي، البلداملدينة، الوالية، الرمز الربيد

  رقم اهلاتف
  رقم هاتف الطوارئ

  

   

  :توجيهات االستعمال
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

  .شديد القابلية لالشتعال كسائل أو خبار
  .ضار إذا استنشق

  .قد يسبب تلف الكبد والكلى من خالل التعرض الطويل األمد واملتكرر

  رقم األمم املتحدة
  االسم الرمسي للنقل

  .حيفظ الوعاء حمكم اإلغالق  
  . ممنوع التدخني- . اللهب املكشوف/الشرر/حيفظ بعيداً عن احلرارة

  . أو يف منطقة جيدة التهويةاهلواء الطلقال يستخدم إال يف 
  .الرذاذ/البخار/الضباب/الغاز/ممنوع استنشاق الدخان

  ...]لى النحو احملددع[للوجه /تلبس قفازات للحماية ووقاء للعينني
  .يربط الوعاء ومعدات االستقبال/يؤرض

  

  ](UPC)الرمز العاملي للمنَتج [  لإلطفاء] على النحو احملدد[يستخدم  :يف حالة احلريق  

  اإلسعاف األويل  
  .ينقل الشخص إىل اهلواء الطلق ويسترخي يف وضع مريح للتنفس :إذا استنشق

  .لة الشعور بتوعكالطبيب يف حا/مبركز السموم االتصال

  

  XXXX  :رقم الدفعة  XXXX  : احملتوياتْْْوزن
  XXXX :تاريخ التعبئة  XXXX  :الوزن اإلمجايل

 XXXX: تاريخ انتهاء الصالحية

  
  .خيزن يف مكان بارد جيد التهوية
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  ٨املرفق 

 مثال للتصنيف يف إطار
  ق عاملياًالنظام املنّس
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