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 ٥-١الفصل 

 :يضاف التعديل اجلديد التايل 

 :ُتعدل الفقرة ليكون نصها كاآليت ٣-٣-٣-٥-١"

 التوجيهات بشأن إعداد صحائف بيانات السالمة وفقاً للشروط         ٤ترد يف املرفق    " 
وقد وضعتها جلنة اخلرباء    . الصعيد العاملي املنصـوص عليها يف النظام املتوائم على        

الفرعـية املعنية بالنظام املتوائم على الصعيد الدويل بعد النظر يف املعايري الرئيسية             
املعترف هبا دولياً واليت تقدم توجيهات إلعداد صحيفة بيانات السالمة، مبا يف ذلك 

 يف استخدام املواد  بشأن السالمة١٧٧معيار منظمة العمل الدولية مبوجب التوصية 
 للمنظمة الدولية للتوحيد  ١١٠١٤الكيميائـية يف العمـل، واملعـيار الدويل رقم          

القياسـي، وتوجـيه االحتـاد األورويب بشـأن صـحيفة بـيانات السالمة رقم           
91/155/EEC ومعيار املعهد الوطين األمريكي للمعايري ،(ANSI) رقم Z 400.1.". 

 .ةحيذف تعديل هذه الفقر ٤-٣-٣-٥-١

 ٨-٢الفصل 

 : مبا يلي٢-٢-٨-٢و) ب(١-٢-٨-٢يستعاض عن تعديلي الفقرتني  

 :ُتعدل هذه الفقرة ليكون نصها كاآليت )ب(١-٢-٨-٢"

 هـي سوائل أو مواد صلبة مؤكسدة وفقاً للمعايري الواردة يف الفصل            )ب"(  
  يف٥، ما عدا خماليط املواد املؤكسدة اليت حتتوي على    ١٤-٢ أو يف الفصل     ١٣-٢

املائة أو أكثر من املواد العضوية القابلة لالحتراق اليت تصنف كمواد ذاتية التفاعل             
  أدناه؛امللحوظةوفقاً لإلجراء احملدد يف 

  ):ه(التالية يف هناية الفقرة، بعد الفقرة الفرعية  تضاف امللحوظة 

اد ختضـع خمالـيط املواد املؤكِسدة اليت تستويف معايري تصنيفها كمو           :مـلحوظة " 
 يف املائة أو أكثر من املواد العضوية القابلة لالحتراف       ٥مؤكسدة واليت حتتوي على     

 ) ه(أو  ) د(أو  ) ج(أو  ) أ(والـيت ال تستويف املعايري املذكورة يف الفقرات الفرعية          
 ".أعاله، إلجراء تصنيفها كمواد ذاتية التفاعل؛

 النوع باء إىل النوع واو ُيصـنف اخلليط الذي له خصائص املادة ذاتية التفاعل من   
 ."".كمادة ذاتية التفاعل) ٢-٢-٨-٢انظر الفقرة (
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 ٨-٣ و٧-٣ و١-٣الفصول 

 ال تنطبق على النص     ٤-٨-٣ و ٩-١-٢-٨-٣ و ٦-٧-٣ و ٤-٧-٣ و ٤-١-٣تصـويبات الفقرات     
 .العريب

 ١٠-٣الفصل 

 :١-١٠-٣يف منطق اختاذ القرار  

 
 
 

 

 ستعاضي
  :ب:عن)  مرات٤(
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 ١املرفق 
 :ل املتفجرات مبا يلييستعاض عن تعديالت جدو 

 :يستعاض عن جدول املتفجرات باجلدول التايل" 
 املتفجرات

 ٥-١الشعبة  ٦-١الشعبة 
 

املتفجرات غري  ١-١الشعبة  ٢-١الشعبة  ٣-١الشعبة  ٤-١الشعبة 
 املستقرة

ال يوجد رسم 
 رمز
 

 على ٦-١
أرضية برتقالية 

 اللون
 

بدون كلمة 
 حتذير

بدون إشارة 
 خطر

ال يوجد رسم 
 رمز
 

 على ٥-١
أرضية برتقالية 

 اللون

  خطر
قد ينفجر يف 
 حالة احلريق

 
 
 حتذير
 

خطر احلريق أو 
 االنتثار

 
 
 خطر
 

متفجر؛ خطر 
احلريق أو العصف 

 أو االنتثار

 

 

 خطر
 

متفجر؛ خطر 
 االنتثار الشديد

 

 

 خطر
 

متفجر؛ خطر 
 االنفجار الشامل

 

 

 خطر
 

 متفجر؛ 
 غري مستقر

      

وجـد رمز حمدد    ال ي 
ــم يف  ــة األم الئح

املـتحدة التنظيمية   
النقل  (النموذجـية 

 )غري مسموح به

، الالئحة التنظيمية املخصصة لعناصر الرسوم التخطيطية يف توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة        حول األلوان   مـلحوظات   
 :النموذجية

 ٣-١ و٢-١ و١-١(برتقايل؛ رقم الُشعب : أسود؛ األرضية: تفجرةرمز القنبلة امل: ٣-١ و٢-١ و١-١بالنسـبة للشعب     )١(
 .أسود:  يف الركن األسفل`١`يف النصف األسفل والرقم (*) وفئة التوافق ) حسب االقتضاء

:  يف الركن األسفل   `١`يف النصف األسفل والرقم     (*) برتقايل؛ فئة التوافق    : األرضية: ٦-١ و ٥-١ و ٤-١بالنسبة للُشعب    )٢(
 .أسود

 خمّصص أيضاً للمواد اليت هلا خطر انفجار ثانوي، ولكن دون اإلشارة لرقم             ٣-١ و ٢-١ و ١-١رسم رمز الُشعب     )٣(
 ").األكاسيد الفوقية العضوية"و" املواد الذاتية التفاعل"انظر أيضاً (الشعبة وفئة التوافق 

 :لتفاعل واملخاليط واألكاسيد الفوقية العضويةيف التعديل املتعلق باالستعاضة عن رسم النوع باء من املواد الذاتية ا 

 

       ب    

 

              يستعاض عن 

 :تضاف التعديالت اجلديدة التالية 
 : ليكون نصها كاآليت٢يف جدول املواد الذاتية التفاعل واملخاليط، تعدَّل امللحوظة  

 :مية النموذجيةألوان الرسم التخطيطي حسب الئحة األمم املتحدة التنظي )٢"(
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اللون األبيض : األرضية. باللون األسود: الرمز والرقم: الرسم التخطيطي للمادة الذاتية التفاعل    -
 .وسبعة خطوط عمودية محراء

لون برتقايل؛  : لون أسود؛ األرضية  ): قنبلة متفجِّرة (الرمز  : الرسـم التخطـيطي للمتفجرات     -
 ".أسود: يف الركن األسفل" ١"الشكل 

 : ليكون نصها كاآليت٢دول األكاسيد الفوقية العضوية، تعدَّل امللحوظة يف ج" 
 :ألوان الرسم التخطيطي حسب الئحة األمم املتحدة النموذجية )٢( 

النصف : أسود أو أبيض؛ األرضية   ): هلب(الرمز  : الرسم التخطيطي لألكاسيد الفوقية العضوية     -
 .أسود: يف الركن األسفل" ٢-٥"أصفر؛ الشكل : أمحر؛ النصف األسفل: األعلى

" ١"برتقايل؛ الشكل   : أسود؛ األرضية ): قنبلة متفجِّرة (الرمز  : الرسم التخطيطي للمتفجرات   -
 ."."أسود: يف الركن األسفل

 :مبا يلي) احلادة(يستعاض عن جدول السمية املائية " 

 )احلادة(السمية املائية 

 ١الفئة  ٢الفئة  ٣الفئة  - ملحوظة
 

 بدون رمز
 
 

 بدون كلمة تنبيه
 

 مادة مضرة
 للحياة املائية

 

 بدون رمز
 
 

 بدون كلمة تنبيه
 

 مادة مسية
 للحياة املائية

 
 حتذير
 

مادة شديدة السمية 
 للحياة املائية

،١لفــئة بالنســبة ل
ومبوجب توصيات األمم
ــتحدة بشــأن نقــل امل
البضائع اخلطرة، الالئحة
التنظيمــية النموذجــية،
لـيس الرسم التخطيطي
مطلوبـاً إذا كانت املادة
تّتسـم بـأي خطر آخر

وإذا مل. مشمول بالالئحة 
يكن هناك أي خطر آخر

أي بالنسبة لرقمي األمم(
٣٠٧٧املـــــتحدة 

 من٩ يف الفئة    ٣٠٨٢و
،)ئحــة النموذجــيةالال

يكون الرسم التخطيطي
مطلوباً كعالمة إضافة إىل

 يف إطار٩وسـم الرتبة    
 .الالئحة النموذجية

 

 

 

غري مطلوب مبوجب توصيات األمم املتحدة 
بشـأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحـة 

 التنظيميـة النموذجية
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 :مبا يلي) املزمنة(ُيستعاض عن جدول السمية املائية " 

 )املزمنة(السمية املائية 
 ١الفئة  ٢الفئة  ٣الفئة  ٤الفئة  ملحوظة

 

 

 بدون رمز

 

 

 

 بدون كلمة تنبيه

 

قد تسبب على املدى 
الطويل أضرارا لألحياء 

 املائية

 

 

 بدون رمز
 

 

 

 بدون كلمة تنبيه

 

مضرة  لألحياء املائية، 
مع تأثريات طويلة 

  األجل

 

 

 

 بدون كلمة تنبيه

 
 ائية، مسية لألحياء امل

مع تأثريات طويلة 
 األجل

 

 

 

 حتذير

 

شديدة السمية لألحياء 
املائية، مع تأثريات 

 طويلة األجل

،٢ و ١بالنسـبة للفئتني    
ممومبوجب توصيات األ  

ــتحدة بشــأن نقــل امل
البضائع اخلطرة، الالئحة
النموذجـية، ليس الرسم
التخطـيطي مطلوباً إذا
اتسمت املادة بأي خطر
.آخـر مشمول بالالئحة   
وإذا مل يكــن هــناك أي

أي بالنسبة(خطـر آخر    
لـرقمي األمـم املتحدة

 يف٣٠٨٢ و  ٣٠٧٧
 مـن الالئحة٩الفـئة   
، يكون الرسم)النموذجية

وباً كعالمةالتخطيطي مطل 
٩إضافة إىل وسم الرتبة     

يف إطـــار الالئحـــة
 .النموذجية

 

غري مطلوب مبوجب توصيات األمم املتحدة 
بشـأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحـة 

 التنظيميـة النموذجية

  

 ٢املرفق 

 .ال ينطبق التصويب على النص العريب ٢٢-٢م

 ٣املرفق 

 .ال ينطبق التصويب على النص العريب ٤-٤-٣م

يف مصـفوفة البيانات التحذيرية، ترتَّب النصوص املتعلقة بكلمات التنبيه والتحذير من اخلطر وفقاً للنصوص                ٦-٣م
 . من النظام املتوائم على الصعيد العاملي بالنسبة لعناصر التبليغ عن نفس املخاطر٤ و٣ و٢الواردة يف األجزاء 
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 مصفوفة البيانات العنوان بالتصوي

 ":للمتفجرات"بالنسبة 

 "قنبلة متفجرة"ب  " بدون رمز"يستعاض عن 

 :يضاف

 ٤-١الشعبة  -  الرمز

 كلمة التحذير "خطر"ب  " تنبيه "يستعاض عن

بعبارة " قد تنفجر يف حالة احلريق    "يسـتعاض عن عبارة     
 " احلريققد تنفجر انفجاراً شامالً يف حالة"

 إشارة اخلطر

 ٥-١الشعبة  - 

 ":للسوائل اللهوبة"بالنسبة 

 ٢فئة األخطار  -  كلمة التحذير "حتذير"ب  " خطر "يستعاض عن

 " اجللدية-للسمية احلادة "بالنسبة 

عالمة "ب    " مججمة وعظمتان متقاطعتان   "يسـتعاض عن  
 "تعجُّب

 ٤فئة األخطار  -  الرمز

 )":التعرض مّرة واحدة(هدفة حمددة للسمية الشاملة ألعضاء مست"بالنسبة 

ب   " >>...<<إذا  > ...<قد تضر ب       "يسـتعاض عن  
بّين طريقة  "و" >>...> <<...<قد تضر باألعضاء    "

تضرر األعضاء، أو استخدم بياناً عاماً حيثما ال تتوفر أية          
أو بّين مجيع   "(ب    " أدلـة عـلى عدم تضرُّر أعضاء أخرى       

 )"عروفةاألعضاء املتضررة، إذا كانت م

 ٢ و١فئتا األخطار  -  إشارة اخلطر

 )":التعرض بصورة متكررة(للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة "بالنسبة 

اإلضرار "ب    " األذى من خالل  > ...<: " عن يسـتعاض 
بّين مجيع األعضاء    "(و" من خالل > ...<باألعضـاء   

دلة املتضـررة، أو استخدم بياناً عاماً حيثما ال تتوفر أية أ          
بّين مجيع األعضاء   "(ب    " عـلى عدم تضرر أعضاء أخرى     

 )"املتضررة، إذا كانت معروفة

 ٢ و١فئتا األخطار  -  إشارة اخلطر

 .ال ينطبق التصويب على النص العريب ٧-٣م

 ٤املرفق 

 ".٣-٤-٢-٤م"ب  " ٣-٤-١-٤م"يف اجلملة األخرية يستعاض عن  ٢-٣-٤م

 )".٣-٢-٢-٤انظر م"(ب  )" ٣-٢-١-٤انظر م"(اض عن يف اجلملة األخرية، يستع ٦-١١-٣-٤م

- - - - - 


