
 

 
  

  2006لسنـة ) 4(قـرار رقـم 
  بشـأن إدارة المـواد الكيميـائية الخطـرة

  
  رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية

  
قانون المبيدات لدول (بالموافقة على نظام  2005لسنة ) 37(بعد االطالع على قانون رقم 

  ،)مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  

قانون األسمدة ومحسنات التربة (، بالموافقة على نظام 2005لسنة ) 38( القانون رقم وعلى
  ،)الزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  
، بشأن التصديق على االنضمام إلى اتفاقية استوآهولم 2005لسنة ) 39(وعلى قانون رقم 

  للملوثات العضوية الثابتة،
  

، بشـأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات 1973لسنـة ) 4(على المرسوم بقانون رقم 
  المخدرة واستعمالها وتعديالته،

 
 في شـان تنظيم مهنة الصيدلة والمراآز ،1975لسنة ) 26(وعلـى المرسـوم بقـانون رقم 

  ،1978لسنة ) 7(الصيدلية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 
 

  فـي شـأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة،، 1985لسنـة ) 3(وعلى المرسوم بقانون رقم 
 

) 8(بشـأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم ، 1996لسنة ) 21(وعلـى المرسوم بقانون رقم 
  ،1997لسنة 

 
بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية ، 2002لسنة ) 50(وعلى المرسوم بقانون رقم 

  ،والبيئة والحياة الفطرية
 
بشأن آيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة ، 2005لسنة ) 10(على المرسوم بقانون رقم و

  البحرية والبيئة الحياة الفطرية الختصاصها،
 

بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة ، 2005لسنة ) 43(وعلى المرسوم رقم 
  الحياة الفطرية،

 
ك ر اإلس رار وزي ـى ق م وعل ة رق ديات والبيئ سنة ) 1(ان والبل ة ، 1996ل ة التنفيذي ديل الالئح بتع

   بإصدار قانون تنظيم المباني،1977لسنة ) 13(للمرسوم بقانون رقم 
 

في شـأن حظـر استيراد وتصنيع وتداول مادة ، 1996لسنـة ) 3(وعلـى قرار وزير التجارة رقم 
  ة،االسبستوس والمنتجات التي تحتوي على هذه الماد

  
في شأن تنظيم صيانة العوازل الحرارية التي ، 1996لسنة ) 4(الصحة رقم  وعلـى قرار وزير

  تحتوي على مواد اسبستوسية والتخلص منها،
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 بشأن التقويم البيئي ،1998لسنة ) 1(وعلى قرار وزير اإلسكان والبلديات والبيئة رقم 

  للمشروعات،
 

بشأن رسوم التراخيص  ،1998لسنة ) 10(ئة رقم وعلى قرار وزير اإلسكان والبلديات والبي
  ،التي يصدرها جهاز شئون البيئة والخدمات التي يقدمها

 
رخيص للعمل في        ،1999لسنة  ) 4(وعلـى قرار وزير اإلسكان والبلديات و البيئة رقم          بشأن الت

تخ                  ادة وال ذه الم ل ه ة ونق ستوس وإزال لص من   صيانة المعدات والمبني المحتوية على مادة األسب
مخلفاتها،

 
بشان المقاييس البيئية  ،1999لسنة ) 10(وعلى قرار وزير اإلسكان والبلديات والبيئة رقم 

  .وتعديالته) الهواء والماء(
 

بشأن إجراءات التفتيش  ،2001لسنة ) 2(وعلى قرار وزير اإلسكان والبلديات والبيئة رقم 
  البيئي وندب الموظفين الالزمين للقيام بأعماله،

  
بشأن الفحص الطبي الدوري للعمال  ،2001  لسنة)3( وزير الصحة رقم روعلى قرا

 المعرضين لإلصابة باإلمراض المهنية، 
 

م   ة رق ئون البيئ ديات وش شئون البل ة ل ر الدول رار وزي ى ق سنة ) 3(وعل ديل بعض  ،2001ل بتع
م    سنة  ) 10(الجداول المرفقة للقـرار رق شـان 1999ل ة    ب اييس البيئي اء  ا( المق واء والم دل  ) له المع

  ،2001لسنة ) 2(بالقرار رقم 
 

بشـأن التحكـم في  ،2002لسنة ) 7(وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة رقم 
  ،.استيراد واستخدام المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة

 
اة                ة والحي ة والبيئ روة البحري ة للث م    وعلى قرار رئيس الهيئة العام ة رق سنة  ) 3(الفطري ، 2005ل

  بشأن االشتراطات والمعايير البيئية في أماآن العمل، 
 

لسنة ) 5(وعلى قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم 
 وافرها في مواقع األنشطة الخدمية،بشأن الشروط البيئية الالزم ت ،2005

 
 بشأن تخويل بعض موظفي الهيئة العامة لحماية ،2005لسنة ) 7(رقم وعلى قرار وزير العدل 

  الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية صفة الضبط القضائي،
  

  ،وبناء على عرض المدير العام لإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية
  

  :قــرر اآلتـي
  )1(مــادة 

  
مات والعبارات اآلتي بيانها المعاني قرين آل منها، ما لم في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكل

  .يتضح من السياق خالف ذلك
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هي التعامل السليم مع المواد الكيميائية بما في ذلك العمليات :  إدارة المواد الكيميائية الخطرة
  .الصناعية واإلنتاجية واالستيراد والتصدير والمرور الجمرآي والتخزين والنقل واالستهالك

  
هـي أي نشاط بشري يقصد به التعامل مع المواد الكيميائية وقد يؤدى إلى التعرض :  الممارسـة

  .إلى أخطار هذه المواد
  

هي أي مواد آيميائية ذات خواص تفاعلية في ذاتها أو في خليط أو : المواد الكيميائية الخطرة
  .مستحضر سواء آانت هذه المواد في صورتها الطبيعية أو مصنعة

  
هي األضرار المباشر أو غير المباشرة، الفورية أو اآلجلة الناتجة عن :  لمخاطر الصحيـةا

تعرض اإلنسان بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الكيميائية في وحدات اإلنتاج أو في أماآن 
التجمعات اإلنسانية آالسكن والمواصالت وغيرها، أو عند استخدام هذه المواد أو أثناء التعامل 

  .ها عند النقل أو التخزين أو التخلص من نفاياتهامع
  

وهي األضرار المباشرة والمتراآمة التي تحدث في الماء أو الهواء أو التربة :  المخاطر البيئـة
والتي يحتمل أن تصيب اإلنسان أو الحيوان أو النبات أو تؤثر في البيئة والنظم البيئيـة على أي 

  .عتادة للمصادر البيئية بمفردها أو مجتمعةوجه أو تحد من االستخدامات الم
  

التحقق المبدئي من احتماالت الخطورة من واقع الخصائص الكيميائية :  تحديد الخطورة
  .للعناصر والمرآبات ونتائج الدراسـات التجريبية والمخبرية األولية

  
أو مجموعة من المواد دراسة متكاملة للتأثيرات الصحية والمهنية والبيئية لمادة :  تقييم الخطورة

الكيميائية الخطرة وفي ظل ظروف بيئية واقتصادية واجتماعية في منطقة ما ويمكن منها 
  .االسترشاد بنتائج دراسات مماثلة في مناطق أخرى ذات ظروف مشابهة

  
تعني الرقم المعطى للمواد الكيميائية الخطرة التي ينتج عنها خطر عام واحد أو الخطر :  الفئـات
  ).1(د الذي تسببه بموجب المعايير المحددة في ملحق األش

  
هي المؤسسات الحكومية األخرى، غير اإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة :   جهات معنيـة

  .الفطرية التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسئولياتها طبقًا للقوانين التي تنفذها
  

 اإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية بأعمال هو تصريح آتابي تصدره: الترخيص
وممارسات محددة مع وجوب التزام الجهة المرخص لها باالشتراطات المحددة والتنظيمات 

  .العامة للوقاية
  

هـي الجهـة الممثلة في شخص رئيسها أو مديرها الحائز على ترخيص : الجهـة المرخص لها
تحمل آافة المسئوليات وااللتزامات والواجبات المحددة في بممارسات وأعمال محددة، والتي 

  .اشتراطات الترخيص
  

هي العملية التي تكون بموجبها المواد مغلفة سواء باللف أو التعبئة في عبوات أو بأية : التغليف
  .طريقة أخرى لتأمينها

  
  .ت المعدة للنقلهي المنتج الكامل لعملية التغليف التي تتكون من التعبئة والمحتويا: العبوة
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هي األوعية و أية مواد أخرى ضرورية لألوعية للقيام بعملها في احتواء المواد والتأآد : التعبئـة

  . من قيامها بمتطلبات التغليف 
  
 درجة على العبوات الحاوية للمواد 45هي بطاقة مربعة الشكل مثبتة بزاوية : بطاقـة الخطر 

مات ورسومات استداللية باأللوان المعتمدة دوليا، تبين الكيميائية الخطرة وتحتوي على معلو
  ).1(خطورة المادة آما هو مبين في النموذج رقم 

  
هي معلومات مطلوبة لوحدها أو مع بطاقات الخطر للمواد الكيميائية الخطرة : بطاقـات المناولة

  .وتكون بأشكال مستطيلة متعددة
  

  :تعني ما يلـي:  )السائبـة ( ة شحنات المواد الكيميائية الخطرة غير المعبأ
  
 لتـر أو أن يكون مجموع 500في حاوية بسعة تتجاوز ) 2(المواد الكيميائية من الفئة  •

 . لتـر1000آمية الحاويات تتجاوز 
والتي تكون سائلة أو على شكل ) 2(المواد الكيميائية التي تقع تحت فئات غير فئة  •

في حاويات أصغر تتجاوز مجموع سعتها  لتر أو 250عجينة في حاوية بسعة تتجاوز 
 . لتـر1000

 آجم أو آميتها 400مواد آيميائية صلبة في حاوية آميتها غير قابلة للتقسيم تتجاوز  •
 . آجم800قابلة للتقسيم تتجاوز 

  
هو أي شخص مادي أو معنوي يقوم بالنقل البري أو البحري أو الجوي للمواد الكيميائية : الناقـل
  .الخطرة

  
  .هي أنظمة البضائع الخطرة الصادرة عن االتحاد الدولي للنقل الجوي:  IATAة أنظمـ

  
  .هي التعليمات الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولية:  ICAOأنظمـة 

  
هو أي شخص مادي أو معنوي يقوم بنقل المواد الكيميائية الخطرة فيما يتعلق :  الشاحـن

  .  ألول رحلةباستيرادها حيث يكون هو المرسل بالنسبة
  

دليل النقل البحري الدولي للبضائع (هي الوثيقة الصادرة تحت عنوان :  IMDCأنظمة 
  .عن المنظمة الدولية للنقل البحري) الخطرة

  
  :يعني ما يلـي: االسـم الصحيح للشحـن

  بموجب UN No أو CAS No االسم المناسب للشحن المستخدم للمادة المشحونة مع -أ
لمتحدة أو دليل النقل البحري للبضائع الخطرة أو قواعد منظمة النقل المدني توصيات األمم ا

الدولية، أو لوائح االتحاد الدولي للنقل الجوي ووفقا لألنظمة الصادرة من منظمة الجمارك 
  .العالمية

 فيما يتعلق بالمواد الكيميائية المشعة هو االسم الذي تحدده اإلدارة العامة لحماية البيئة -ب
  .لحياة الفطرية بصفتها الجهة المختصة بإدارة المواد المشعةوا
 فيما يتعلق بالمواد الكيميائية من فئة المتفجرات يكون االسم الصحيح هو الذي تحدده الجهات -ج

  .المختصة
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يقصد بها المعلومات الخاصة بإجراءات :  MSDSالئحـة بيانـات السالمة للمـواد الكيميائيـة 

 جالكيميائية الصادرة من الشرآة المنتجة في بلد المنشـأ، والموضحة حسب النموذالسالمة للمادة 
  ).1(المبين في رقم الملحق 

  
هو الرقم الموجود في السجل الرقمي الموجز :  (.CAS No)الرقم المتسلسل للمادة الكيميائية 

  .للمواد الكيميائية والذي يوفر جميع المعلومات الخاصة بها
  

يعني الرقم الذي تخصصه لجنة خبراء األمم المتحدة ألية مادة :  (.UN No)متحدة رقـم األمم ال
خطرة بشان نقلها آما هو منشور في توصيات األمم المتحدة ودليل النقل البحري الدولي 

  .للبضائع الخطرة وقواعد منظمة النقل المدني الدولية ولوائح االتحاد الدولي للنقل الجوي
  

  ) 2(مــادة 
  الهـدف

  
المدرجة في  يهدف هذا القرار إلى وضع نظام مراقبة وإدارة سليمة للمواد الكيميائية الخطرة

م بشأن التحكم في استيراد واستخدام المواد الكيميائية 2002لسنة ) 7(القرار الوزاري رقم 
لحياة المحظورة والمقيدة بشدة وأية مواد آيميائية أخرى تخضعها اإلدارة العامة لحماية البيئة وا

الفطرية تحت هذا النظام، بغية الحيلولة أو الحد من انتشار آثارها الضارة على صحة اإلنسـان 
  ).شاملة بيئة العمل والبيئة الخارجية(والبيئة 

  
  ) 3(مــادة 

  مجـال التطبيـق
  

يطبق هذا القرار على جميع الممارسات التي تتضمن إدارة المواد الكيميائية الخطرة مثل إنتاجها 
وتخزينها ونقلها واستخداماتها المتعددة األغراض واألغراض التعليمية أو التدريبية أو البحثية أو 
أي ممارسة أخرى ترتبط باستخدام أو التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة التي تحددها اإلدارة 

  . العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية
  

  ) 4(مـادة 
  االلتزام األساسي 

 
ظر تطبيق أو إدخال أو إجراء أو تعديل أو وقف أو إنهاء أية ممارسات أو أعمال تتضمن  يح-1

التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة أو أجهزة متضمنة لها ما لم تخضع هذه الممارسات أو 
  .األعمال لترخيص ومراقبة اإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية

  
أو حيازة أو امتالك أو استيراد أو تصدير أو شراء أو بيع او تسليم  يحظر صناعة أو إنتاج -2

أو استالم أو إعارة أو استعارة أو تعديل أو تداول أو استخدام أو نقل أو تخزين أو إنهاء 
تشغيل أو تصريف أية مادة آيمائية خطرة ما لم تخضع هذه األعمال لترخيص ومراقبة 

  .اة الفطريةاإلدارة العامة لحماية البيئة والحي
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  يحظر اختيار موقع ألية ممارسة أو عمل يتضمن مادة آيميائية خطرة أو جهازًا يتضمن - 3
مواد آيميائية خطرة أو انشاء أية مبان خاصة لهذه الممارسة أو العمل أو إدخال أية 

  .تعديالت على األماآن أو المباني ما لم تصرح بذلك الجهة المعنية
  

  )5(مـادة 
   االستثناء

  
ال تسري أحكام هذا القرار على جميع العقاقير المخدرة والمؤثرة على العقل، والمواد المشعة 
والمستحضرات الصيدالنية، والعقاقير الطبية منها والبيطرية واألغذية والمواد الكيميائية 
المستخدمة آمضافات لها، والمتفجرات واألسلحة، آما ال تسري أحكام هذا القرار على 

  .ت بكل أنواعهاالمخلفا
  

  )6(مـادة 
  

تتولى اإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية تفسير وتحديد نطاق قواعد وأحكام هذا القرار 
  .وما قد يطرأ عليها من إضافة أو تعديل

 
  

  )7(مـادة 
  مسئوليات اإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية 

  
  :يئة والحياة الفطرية بما يلي تختص اإلدارة العامة لحماية الب

 
إعداد اللوائح التنظيمية والتعليمات واإلرشادات الفنية الخاصة بالوقاية من المخاطر البيئية  )1

والصحية الناجمة عن سوء إدارة المواد الكيميائية الخطرة ووضع معايير ومتطلبات الوقاية 
 .يق مع الجهات المعنيةواألمان لها عند تنفيذ جميع الممارسات الخاصة بها بالتنس

وإصدار الترخيص لها ) 3(تقويم طلبات الترخيص باألعمال والممارسات الواردة في المادة  )2
وآذلك للمواد التي يدخل في ترآيبها مواد آيميائية خطرة آالمواد االستهالآية بعد استيفاء 

االلتزام المتطلبات واالشتراطات، وإجراء التفتيش الدوري المفاجئ للوقوف على مدى 
  . بالمعايير والمتطلبات وسحب الترخيص أو إيقافه عند مخالفة المعايير

اتخاذ اإلجراءات الالزمة على الصعيد الوطني لحظر أو تقييد أو استيراد او تصدير أو  )3
  .تداول المواد الكيميائية الخطرة والتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية بشأنها

رة وتعيين وتقييم خطورتها بواسطة المختبرات واألجهزة فحص المواد الكيميائية الخط )4
  .المختصة إذا دعت الحاجة

إنشاء قواعد معلومات وطنية عن المواد الكيميائية الخطرة من حيث خصائصها الكيميائية  )5
والفيزيائية وبأخطارها وتامين اإلحصائيات الدقيقة المستمرة عن المواد الكيميائية الخطرة 

ت دورية منظمة نظرا لما تشكل من أهمية بالغة في إعداد التقارير وإصدارها بمنشورا
  .المعلوماتية وفي الدراسات التنفيذية

مراجعة جميع الجوانب العلمية والتنفيذية للنشاطات والممارسات الخاصة بالمواد الخطرة  )6
  .)3(ومراقبة االلتزام بكافة جوانب الحماية واألمان لجميع األعمال الواردة في المادة 

التنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة بالدراسات التحليلية للملوثات ووضع المواصفات  )7
  .الوطنية ومراقبة االلتزام بها

إمداد الجهات المعنية بالتوصيات والمقترحات العلمية والفنية الالزمة لمواجهة مشكالت  )8
  .التلوث بالمواد الكيميائية الخطرة
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برامج اإلنمائية للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة مع وضع المساهمة بإعداد الخطط وال )9
خطط للطوارئ واالستعدادات لمواجهة الحوادث الناجمة عن سوء أدارتها على المستوى 

  .الوطني
التوعية بالمخاطر البيئية والصحية المحتملة من االستخدام غير الرشيد للمواد الكيميائية  )10

  .الخطرة
  

  )8(مــادة 
   الترخيص

 
تنوي تنفيذ أي من الممارسات أو األعمال ) ممثلة في صاحبها او مديرها(على إيه جهة  .1

المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة أن تتقدم بطلبها إلى اإلدارة ) 3(الواردة في المادة 
العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية للحصول على ترخيص بالممارسة أو العمل وعلى 

الشروع في الممارسة ما لم تحصل على الترخيص الكتابي من اإلدارة هذه الجهة عدم 
   .العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية

على أية جهة تتقدم بطلب الترخيص إلى اإلدارة العامة لحماية البيئة و الحياة الفطرية  .2
 .ان ترفق مع طلبها جميع البيانات والمعلومات الالزمة لذلك

دارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية لفترة زمنية محددة يصدر الترخيص من اإل .3
تقوم بأية أعمال خالف ما رخص لممارسات معينة وال يجوز للجهة المرخص لها أن 

 .لها
آما يجب عليها بأن تقوم بتجديد طلب الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه بفترة ال تقل عن  .4

 .شهر واحد
زل عن الترخيص إلى الغير حتى في حالة البيع إال بعد ال يحق للجهة المرخص لها التنا .5

  .موافقة اإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية والجهات المعنية األخرى
يحق اإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية أن توقف العمل بالترخيص أو أن  .6

 .الشتراطات البيئيةتلغيه نهائيا إذا ثبت حدوث مخالفات أو عدم االلتزام با
ال يجـوز ألي شخـص طبيعـي أو معنـوي اختيار أي موقع ألية ممارسة أو عمل  .7

يتضمـن مادة آيميائية خطرة أو جهازا يتضمن مواد آيميائية خطرة أو إنشاء أية مبـان 
خاصة لهذه الممارسة أو العمل أو إدخـال أية تعـديالت علـى هـذه المبـاني مـا لـم 

 .إلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطريةتصرح بذلك ا
 
تحـدد الجهة المرخص لها المخـاطر التي قد تنجـم عن استعمـال المـواد الكيميائيـة  .8

الخطرة، وبناء على ذلك تتخذ تلك الجهة تدابير مناسبة لحمـاية العـامليـن مـن تلك 
لزامهم باستخدامها إن المخاطر، مـع تزويدهـم بمعدات ومالبس الوقاية الشخصية وإ

دعت الحاجة لذلك مع توفير خدمة الصيانة والتنظيف المنتظم لهذه المعدات والمالبس 
 .الواقية

على الجهة المرخص لها اإلشراف الكامل علـى جميع الممارسات التي يتم استخدام  .9
وثات المواد الكيميائية الخطرة فيها وتطبيق استعمال إجراءات التحكم في انبعاثات المل

 والحيلولة دون تجاوز حدود التعرض الكيميائية سواء في بيئة العمل أو البيئة المحيطة
 .) 3(المهني للملوثات الكيميائية في بيئة العمل والمبينة في الملحق رقم 

  
على الجهة المرخص لها إعداد ترتيبات آافية للتعامل مع الحوادث المتوقعة عند  .10

لخطرة، وتوفير وسائل احتواء المواد المتحررة أثناء الحالة استعمال المواد الكيميائية ا
الطارئة على أن تتضمن ترتيبات الطوارئ إخالء أماآن العمل والمنطقة حيثما يتطلب 

.بالتنسيق مع الجهات المعنية إذا ما دعت الحاجة  الخطر المحدد ذلك
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  ) 9(مــادة 

    التعبئـة
  
  العبـوات :  9-1
  
اد الكيميائيـة الخطرة في عبوات قابلة لتحمل آل ظروف النقل والتداول   يجب تعبئة المو- 1

 .وتأثيرات االهتزاز والتغييرات الحرارية وأن تكون محكمة الغلق
  
  يجب التأآد من أن العبوات تتوافق وبكل الطرق مع المواد الكيميائية الخطرة التي توضع - 2

ئلة مواد ال تتأثر باألحماض والقلويات بها حيث تكون بالنسبة للمواد الكيميائية السا
والمذيبات وأن تطلى من الداخل بمادة مانعة للصدأ والتآآل والتفاعل وال يجوز أن تعبأ 

أو الشرخ وأن تكون العبوة محكمة الغلق بغطاءين  في عبوات خارجية قابلة للكسر
ية الخطرة الجافة يجب وبالنسبـة للمواد الكيميائ. أحدهما مبرشم والثاني قابل للفتح والقفل

أن تكون العبوات مناسبة لمحتواها وقابلة لتحمل ظروف النقل وأن ال تعبأ بعبوات 
  .ورقية

  
أو )تحديد رقم الموصفة(  يجب استخدام مواصفات التعبئة الخاصة باألمم المتحدة - 3

ة وبالتشاور المواصفات التي تقبلها أو تحددها اإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطري
  .مع الجهات المعنية

  
  
  
  :بطـاقـات الخطـر والمنـاولـة :  9-2
  
  يجب أن تكون العبوة بحجم يسمح بوجود مساحة آافية للصق آل العالمات وبطاقة - 1

 وبموجب (MSDS)المعلومات المطلوبة بموجب الئحة بيانات السالمة الكيميائية 
  .اية البيئة والحياة الفطريةاللوائح التي تحددها اإلدارة العامة لحم

  
  يجب أن تلصق البطاقات على آل عبوة بمادة متينة آافية لتحمل ظروف النقل العادية - 2

أو /ولضمان أن البطاقة تبقى قابلة للتعرف عليها وواضحة المعلومات باللغة العربية و
  .اإلنجليزية بخـط واضـح غير قابل للمحو والتلف

  
على رسومات استداللية باأللوان المعتمدة ) الخطر والمناولة( قات   يجب أن تشتمل بطا- 3

  :المة التحذير طبقا لألنظمة المتبعةارة وعدوليا عب
  
  اسم الشرآة المنتجة وعنوان اتصالها في حالة الطوارئ ورقم تسجيلها في البلد -أ  

  .المنتج
  
  .العبوة  تاريخ اإلنتاج وانتهـاء الصالحية للمادة الكيميائية في -ب
  
 النقـاوة ونوعية الشوائب   االسم الكيميائي واالسم التجاري والمادة الفعالة ونسبة-ج

  .الموجودة إن وجدت
  

  االحتياطات الواجب اتخاذها لحماية اإلنسان والكائنات الحية الغير مستهدفة من -د 
  .مخاطر المادة والعالج في حالة التسمم بها
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  ) 10(مــادة 

    النـقـل
  

  النقـل البـري :  10-1
  
  يجب على الناقل أن ينقل المواد الكيميائية الخطرة بطريقة آمنة ضمن حدود السرعة -  1

المقررة من قبل اإلدارة العامة للمرور والترخيص بوزارة الداخلية واستخدام المسارات 
  .المخصصة للمرآبات النقلية

  
ة الخطرة في صهاريج مصنوعة من مادة مناسبة   يجب على الناقل أن ينقـل المواد الكيميائي-  2

للبيئة الخارجية وللمادة الكيميائية الخطرة المحمولة وتكون حاوياتها مصممة وفق 
  .القواعد المعتمدة دوليا وبها فتحـة تسمح للتفتيش مزودة بجهاز مناسب لتنفيـس الضغط

  
جي من جميع الجوانب   يجب على الناقل أن يثبـت لوحات مناسبة على السطح الخار-  3

لوحدات النقل للتحذير من محتوى الخزان ومدى خطورته آما هو موضح في النموذج 
  .وأن تكون مطلية بطالء عاآس باللون المطلوب وله مقاومة لظروف الطقـس) 2(رقـم 

  
  يجب على الناقل للمواد الكيميائية الخطرة بصورة سائلة أو سائبة أن يستخدم مصباحا -  4

  . ذا نور متقطع ويكون مثبتا على مقطورة السائقأصفرا
  
  يجب الحصول على موافقة اإلدارة العامة للمرور والترخيص بوزارة الداخلية بخصوص - 5

وسيلة النقل والسائقين الناقلين للمواد الكيميائية الخطرة مع توفير خطط جاهزة للطوارئ 
  .والحوادث

  
  ـةالنقل بواسطـة الخدمة البريدي :  10-2

  
   .يحظر نقل المواد الكيميائية الخطرة باستخدام نظام البريد

  
  ) 11(مـادة 

   التخـزيـن
  

ال يجوز للجهة المرخص لها أن تنشأ أو توسع أو تغير أو تبني أو تزيل في أي جزء من 
المخزن المرخص لها إال إذا حصلت على الموافقة الكتابية بذلك من اإلدارة العامة لحماية البيئة 

لحياة الفطرية باالتفاق والتنسيق مع الجهات المعنية األخرى، ومع مراعاة االلتزام بما هو وا
  ).1(مذآور بالملحق رقم 

  
  ) 12(مـادة 

  اإلنتاج واالستخدام 
  
  :يجب أن يكون طلب اإلنتاج واالستخدام مصحوبا بالمستندات التالية  -1
  

  .اج واالستخدام  موافقة الجهات المعنية على التصنيع واإلنت-أ   
  

  خريطة بمساحة المصنع أو الموقع مبينا فيها المساحة والمكان المراد التصنيع -ب 
 .واالستخدام فيه
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  إقرار بالتزام صاحب المنشأة بإجراءات سالمة العاملين والبيئة وفقًا –
  .لالشتراطات التي تضعها الجهات المعنية

ج  

  
صة بجميع المواد الكيميائية المستعملة في التصنيع بما  توفير جميع المعلومات الخا-

  .فيها الترآيبات الكيميائية
د  

  
يصدر الترخيص بالتصنيع أو اإلنتاج أو االستخدام للجهة المرخص لها وال يجوز التنازل   -2

 وتسري مدة صالحية ةعنه للغير إال بموافقة اإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطري
  . وفقًا للمدة التي تحددهاالترخيص 

  
  ) 13(مــادة 

    حدود التعـرض المهـني
  

يجـب أن ال تتجاوز مستويـات التعرض المهني للمواد الكيميائية الخطرة للحدود والمستويات 
 تبين مستويات التعرض ر، وااللتزام بتوفير تقاري)3(المبينة في الجدول الموضح في الملحق 

 المتعرضين ل الخطرة والقيام بإجراء الفحوصات الطبية الالزمة للعماالمهني للمواد الكيميائية
 2001 لسنة) 3(بالتنسيق مع عيادة الطب المهني بوزارة الصحة وتطبيقا للقرار الوزاري رقم 
 ولإلدارة العامة بشأن الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين لإلصابة باإلمراض المهنية،

رية االستعـانة بمعـايير السالمـة الصـادرة من المنظمـات الدوليـة لحماية البيئة والحياة الفط
.المعنيـة والمهتمـة بالمـواد الكيميائيـة الخطـرة

  

  ) 14(مــادة 
    المــراقبــة والتفتيـش

  
  لإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية الصالحية التامة في التفتيش على جميع - 1

التي تتضمن مواد آيميائية خطرة بشكل دوري ومفاجئ للتأآد من األنشطة واألعمال 
االلتزام باالشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها الستخدام وتداول المواد الكيميائية 
الخطرة دون تعدي لحدود التعرض المهني المسموح بها وآذلك يحق لها التفتيش على 

ة والوثائق والسجالت الخاصة بذلك جميع األماآن والعاملين المتأثرين بتلك األنشط
  .والقيام بإجراء الفحوصات الالزمة للتأآد من مستويات التعرض المهني لتلك المواد

  
  عند رفض الجهة المرخص لها بالسماح لمفتشي اإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة - 2

لهذا النظام من أعاله تعتبر تلك الجهة مخالفة ) 1(الفطرية بأداء واجبهم حسب البند 
 بشأن 1996لسنة ) 21(تاريخه وتخضع للعقوبات الواردة في المرسوم بقانون رقم 

  .البيئة
  

ويحق لإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية أن توقف العمل بالترخيص مؤقتا أو أن تلغيه 
ي طلب للحصول ويعامل أ. نهائيا إذا ثبت حدوث المخالفات أو عدم االلتزام بشروط الترخيص
 إال بعد تقديم اإلثباتات بعلى ترخيص بعد اإللغاء معاملة ترخيص جديد وال ينظر بالطل

 .المطلوبة و التعهد بااللتزام بهذا النظام
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  )1(النموذج رقم 
  
  

  

  االستشارة الفنية

  
  )2(النموذج رقم 

  )15(مـادة 
  

التراخيص والموافقات التي ال تخل أحكام هذا القرار بضرورة اتباع اإلجراءات والحصول على 
 .تفرضها القوانين بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة

  
  )16(مـادة 

  
رار            ذا الق ذ ه ة تنفي اة الفطري ة والحي ة البيئ د    ،على المدير العام لالدارة العامة لحماي ه بع  ويعمل ب

  .مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
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  )1(المـلحـق 

  اشتراطات التخزين
  

  :  يجب على الجهة المرخص لها فيما يتعلق بالمخزن االلتزام بما يلي-  1
  

  تصميم المخزن بشكل يحد من خطر الحريق واالنسكابات واإلصابات وضمان فصل -أ   
  .المواد غير المتجانسة بعضها عن بعض

  
  توفير مخارج للطوارئ سهلة الفتح خصوصًا في الظالم أو في حاالت الدخان -ب  
  .الكثيف

  
  .نة  توفير التهوية المناسبة الكافيـة وذلك حسب المواد المخز-ج   

  
  تصميم أرضيات ناعمة غيـر زلقة خالية من التشققات ذات قنوات خاصة لها القدرة -د  

  .على تجميع تسرب مياه اإلطفاء الملوثة
  

  تأريض آل المعدات الكهربائية داخل المخزن مع تزويد الدوائر الكهربائيـة بقواطع -هـ
ي الـزائد حسب نوعية دائرة التسرب األرضي، وأجهزة الحماية من الحمل الكهربائ

  .المعدات
  

  ترآيب أجهزة وقواطع آهربائية ذات حماية ذاتية مانعة إلصدار الشرارة الكهربائية -و  
  .في حالة تخزين المواد القابلة لالشتعال واالنفجار

  
  يمنع بناء غرف الطعـام أو غرف تغيير المالبس آجزء أساسي من المخزن وعلى أن -ز  

  .م10نية بعيـدا عن منطقة التخزين بمسافة ال تقل عن يتم فصل هذه األب
  

  رص المواد بطريقة ال تعيق حرآة الرافعات الشوآية ومعدات المناولة ومعدات -ح 
  .الطوارئ

  
  تعريف آل الممرات والمعابر الجماعية وال يجوز أن يتجاوز ارتفاع الكومات للمواد -ط 

  . األرفف أمتار إال إذا استخدم نظام3المرصوصة عن 
  

 ال يجوز ممارسة أعمال شحـن البطاريات أو التغليف الحراري أو اللحام داخل منطقة  -ي 
  .التخزين

  
 تجهيز مخطط يوضح طبيعة الخطر في آل جزء من منطقة التخزين متضمنا قائمة  -ك 

بأماآن وآميات المواد الكيميائية المخزنة مع خصائصها الخطرة، آما يجب تحديد مواقع 
ات الطوارئ ومقاومة الحريق وطرق الطوارئ المتوفرة مع وجوب استحداثه دوريًا معد

  .وحفظه في مكان بعيد عن موقع التخزين
  

  يجب فصل المواد الكيميائية الخطرة حسب نظام تصنيف األمم المتحدة والمتطلبات -  2
  :الموضح أدناه) 1(الواردة في الجدول رقم 
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  )1(جـدول 

  يـن المـواد الخطـرة والجمهـورمتطلبـات الفصـل ب
  

 )األمتـار ( أدنى فصـل  الفئــة
150
1-25
2-25
3-215
1-310

45-2 إلـى 1-4
55-2 إلـى 1-5
65-2 إلـى 1-6

85
  
 على الجهات المعنية آل فيما يخصه مراعاة و تطبيق إجراءات فصل المواد الكيميائية -  3

) 2( األمم المتحدة والمتطلبات الواردة في الجدول رقم الخطرة حسب نظام تصنيف
  :الموضح أدناه
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  متطلبـات فصـل المـواد الخطـرة)  2(جـدول 

  
6-21-22-11-1 الفئة 2-5 1-5 3-4 2-4 1-31-4 3-28 

 ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج 1-1
 ب ب ج ج ب ج ب ب ج   ج1-2

أأ2-2 ب أ أ ب أ أ ج   ج
ج ججج3-2 ج ج ج ج ج جج
ج ج أ بج1-3 ج ب ب  أ بب
ب ب بج أ بج1-4 ج ج أب
ب ببج ب جج2-4 ج ج أب

ب ب4-3  ب ج ج ب ب ج أ بج
بب ب جججججأج1-5
ج ج ب بجج2-5 ج ج ج بج
ب ب ب ب1-6 ب أ ب  أ  جج

ب أ أ أ  أ ب 8 ب ج أ ب ج
  

  
  
  
  

  :مــالحظــة
  

يتم تحديد الفصل بين فئتين مختلفتين من المواد الكيميائية الخطرة باستخدام الرمز الموضوع 
  .عند تقاطع الخط العمودي الذي يمثل الفئة األولى والخط األفقي الذي يمثل الفئة األخرى

  
  . م على األقل3يجب أن يكون الفصل على بعد   -  أ
  .ألقل م على ا5يجب أن يكون الفصل على بعد   -  ب
   م10يمنع تخزينها في نفس الغرفة أو المساحة تكون أقل مسافة فصل بين مناطق التخزين   -  ج
  

  المتفجـرات :  1الفئـة 
  الغـازات المضغوطة أو السائلة :  2الفئـة 
  السـوائـل القـابلـة لالشتعـال :  3الفئـة 
  المـواد الصلبة القـابلـة لالشتعـال:  4الفئـة 
  المـواد المـؤآسـدة :  5الفئـة 
  المـواد السـامة:  6الفئـة 
  المـواد المشعـة :  7الفئـة 
  المـواد األآـالـة:  8الفئـة 

  
  يجب تخزين المواد الكيميائية الخطرة ضمن المنشئات الصناعية ويجب أن توجد مسافة -  4

لقابلة لالشتعال  م بين المواد ا10 م عن أي إنتاج للمواد غير القابلة لالشتعال، و3بواقع 
  .أو أي مصدر احتراق
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  يجب التعامل مع االنسكابات والتسرب للمواد الكيميائيـة الخطرة حسب الئحة بيانات -  5
  .السالمة الكيميائية

  
  .  يجب توفير وصيانة المعدات الالزمة للتعامل مع االنسكابات والحمـاية عند االستخدام-  6
  
ل العبوات التالفة مع المحافظة على نظافة المنطقـة بشكل   يجب التخلص السليم من آـ-  7

ى عبوات لمستمر بإزالـة الورق المقوى واألخشاب ومواد التغليف ومنع تراآم الغبار ع
  .التخزين

  
  يجب توفير أجهزة اإلطفاء المناسبة في مـواقع يسهل الوصول إليها بعد استشارة اإلدارة -  8

د نظام إنذار للحريق مع ضرورة الفحص الدوري للتأآد العامة للدفاع المدني مع وجو
  .من الصالحية

  
  يجب اإلشراف بدقـة على العمليات فـي المخزن بواسطة مشرف يتمتع بالتدريب -  9 

  .والخبـرة
  

  )2(المـلحـق 
  تصنـيف المـواد الكيميـائيـة الخطـرة

  
  :ى التوجهات الحالية لألمم المتحدةتصنف المواد الكيميائية الخطرة آاآلتي مع مراعاة الرجوع إل

  
  المتفجـرات :  1الفئـة 
  الغـازات المضغوطة أو السائلة :  2الفئـة 
  السـوائـل القـابلـة لالشتعـال :  3الفئـة 
  المـواد الصلبة القـابلـة لالشتعـال:  4الفئـة 
  المـواد المـؤآسـدة :  5الفئـة 
  المـواد السـامة:  6الفئـة 
  المـواد المشعـة :  7الفئـة 
  المـواد األآـالـة:  8الفئـة 

  
   المـواد المتفجرة–) 1(الفئـة 

  
  :مـا يلـي) 1(  تضم الفئة -  1
  

 عدا تلك التي تشكل خطورة شديدة عند نقلها أو تلك التي يكون – المواد المتفجرة  -أ  
ها خطرها مماثال لفئة أخرى، ويستثنى من ذلك المادة التي ال يكون بحد ذات

متفجرة ولكنها تستطيع تكوين محيطا متفجرا من الغاز أو الغبار وال تكون 
  ).1(مدرجة في الفئة 

  
 عدا األجهزة التي تحوي مواد متفجرة بكمية أو نوعية ال  - المواد المتفجرة  -ب

يتسبب اشتعالها المقصـود أو العفوي خالل النقل في آثار خـارجيـة على الجهاز 
  .الحريق أو الدخان أو الحرارة أو االهتـزاز الشديدمثل االنبعاج أو 
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أعاله، والتي تصنع ) ب(أو ) أ(  المواد واألصناف غير المذآورة في الفقرتين -ج
  .بغرض إنتاج تأثير متفجر أو شبيه باأللعاب النارية

  
  :آمـا يلي) 1(  تقسم الفئة -  2
  

ي، أي االنفجار الذي يؤثر عمليا على  المواد واألصناف التي فيها خطر انفجار آل1-1الفئـة 
  .آل الحمل بصورة فورية

  
 المواد واألصناف التي يكون لها خطر انبعاج سطح العبوة وليس خطر اإلنفجار 1-2الفئـة 

  .الكلي
  

 المواد واألصناف التي فيها خطر الحريق وخطر انفجار صغير أيضا أو خطر 1-3الفئـة 
  .ار آلياالنبعاج أو جميعها وليس خطر انفج

  
  :وتضم هذه الفئة المواد واألصناف التي

  
  .  تطلق حرارة إشعاعية آبيرة-أ   
    تحترق واحدة بعد أخرى مسببة انفجارا بسيطا أو تأثيرات االنبعـاج أو آليهـما-ب 

  
  . المواد واألصناف التي ال تسبب أخطارا آبيـرة1-4الفئـة 

  
أخطارا بسيطة فقـط في حالة االشتعال أو وتضم هذه الفئة المواد واألصناف التي تسبب 

االنطالق خالل النقـل، تقتصر اآلثار الناتجـة بشكل أساسي على العبـوة وال يتوقع 
ظهور أية شظايا بحجم أو مدى آبير، وال تسبب الحريق الخارجي عمليا أي انفجار 

  .فوري لكل محتويات العبوة
  

  ا رئيسيا يمكن أن تسبب انفجار المواد غيـر الحساسة تماما والتي1-5الفئـة 
وتضم هذه الفئة المواد التي لها خطر انفجار رئيسي لكنها غير حساسة لدرجة تجعل 

حت ظروف النقل تاحتمال إطالقها أو انتقالها من مرحلة االحتراق إلى االنفجار 
  .العادية ضعيفا

  
  ي المواد غير الحساسة تماما والتي ليس لها خطر انفجار آل1-6الفئـة 

تقتصر هذه الفئة على األصناف غير الحساسة تماما لالنفجار والتي يمكن أن تنفجر وال 
  .تظهر احتماال يذآر لالنطالق أو التمدد العفـوي

  
 تؤثر نوعية التعبئة على هذه الفئة بشكل مباشر وبالتالي على مدى خطورتها –) 1(  الفئة -  3

  ).1(ولهذا أدرجت ضمن الفئـة 
  

   الغازات المضغوطة أو المسالة على شكل محلول تحت الضغط–) 2(الفئـة 
  

  تشمل هذه الفئة الغازات المضغوطة، الغازات المسالة، الغازات المذابة، الغازات -  1
المبردة المسالة، مخاليط من نوع أو أآثر من الغازات مع واحد أو أآثر من أبخرة 

   العالقات العامة واإلعالم البيئي–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية 
  مملكة البحرين– 32657: ب.  ص –17874351:  فاآس – 17875151: تف ها



 

وريوم سداسي الفلورايد مواد الفئات األخرى، المواد المشحونة بغاز التيل
(Tellurium Hexaflouride)والبخاخات بسعة تزيد على لتر واحد .  

  
  :  تضم هذه الفئة المـواد الغازيـة التـي-  2
 

   آيلو باسكال300 درجة مئويـة أآبر من 50  يكون ضغط بخارها عند درجة -أ   
 ضغط قياسي  درجة مئوية وعند20  تصبح غازية بالكامل على درجة حرارة -ب 

  .آيلو باسكال) 101,3(
  
  :  يوصف الغاز خالل النقل حسب حالته الفيزيائية آما يلي-  3
 

الغاز غير المذاب، والذي عندما يعبأ تحت ضغط للنقل يكـون غازيا :    غاز مضغوط-أ   
  . درجة مئوية20بالكامل علـى درجة حرارة 

 20كون مساال جزئيا على درجة حرارة الغاز الذي عندما يعبأ للنقـل ي:   غاز مسال-ب 
  .درجة مئوية

الغاز الذي عندما يعبأ للنقل يكون مساال جزئيا بسبب درجة حرارته :    غاز مبرد مسال-ج 
  .المنخفضة

  .غاز مضغوط الذي عندما يعبأ للنقل يذاب في محلول:    غاز مذاب-د  
  
  :إلى ما يلي) 2(  تنقسـم الفئـة -  4
  

  .زات القابلة لالشتعال الغا2-1الفئـة 
  . الغازات الغير قابلة لالشتعال وغيـر السـامة2-2الفئـة 
  . الغازات السامة2-3الفئـة 

  
  . الغازات القـابلـة لالشتعال2-1الفئـة 

  
آيلو باسكال فإنها تكون ) 101,3( درجة مئوية وضغط قياسي 20الغازات التي عند حرارة 

أو أقـل بالحجم مع الهـواء، ويكون مدى قابليتها % 13 من قابلـة لالشتعال عندما تكون بمزيج
يجب . نقطـة على األقل بغض النظر عن الحدود الدنيا لالنفجار% 12لالشتعال مع الهواء بواقع

أن تحدد القابلية لالشتعال باالختبارات أو بالحساب حسب الطرق التي تعتمدها منظمة 
عندما تكون البيانات المتـوافرة  ). 10156/1990انظر مواصفة  ( (ISO)المواصفات الدولية 

غير آافية الستخدام هذه الطرق فإنه يمكن استخدام اختبارات بواسطة طرق مقـارنة تعتمدها 
  .اإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية

  
  :مالحظة

  
  ).2-1(لفئة  لتر واألوعية الصغيرة التي تحوي غازا ضمن ا1تعتبر البخاخات بقدرة تزيد على 

  
  . الغـازات الغيـر قـابلـة لالشتعال وغيـر السـامة2-2الفئـة 

  
 درجة مئوية، أو 20 آيلو باسكال وعند درجة 280الغازات التي تنقل على ضغط ال يقل عن 

  :آسوائل مبردة وتكون من
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   .غازات خانقة تخفف أو تـل محل األآسجين الموجود عادة في الهواء المحيط -
دة يمكن أن توجد عـادة بوجود األآسجين، أن تتسبب في أو تساهم في احتراق غازات مؤآس -

 ).2-3(وال الفئـة ) 1-2(المواد األخرى أآثر مما يفعله الهـواء، ليست ضمن الفئة 
  

  .الغـازات السـامة2-3الفئـة 
  

 يفترض أن.  هي الغازات التي يعرف عنها أنها سامة جدا أو أآالة وتشكل خطرا على الصحة
المقدار الذي عنده أو أقل  (LC50تكون سامة أو أآالة وتشكل خطرا على الصحة ألن مقدار 

يساوي أو يقـل عن ) من األحياء ضمن الحيز الموجود فيه% 50منه يكون قادرا على قتل 
  .(PPM) جزء من المليون) 5000(

  
  :السـوائـل القـابلـة لالشتعـال) 3(الفئـة 

  
تراق أو االشتعال إذا آانت نقطة الوميض الخاصة بها ال تزيـد عن ي السوائل القابلة لالحه
  :درجة مئوية فيما عدا اآلتي) 61(
  

درجة ) 61(درجة مئوية وال تزيد عن ) 23(  السوائل التـي لها نقطة وميض ال تقـل عن -أ   
 درجة مئوية أو تصل إلى درجة 104مئوية، والتي نقطة اشتعالها الذاتي تزيد عن 

يستثني هـذا المعيار الكثير من .  ان أو التي تغلي قبل الوصول إلى نقطة االحتـراقالغلي
السوائل القابلة لالشتعال وخلطات الماء وخلطات المنتجات البترولية وذلك ألن نقاط 

  .وميضها ال تشكل خطر اشتعال حقيقي
  .ايثانول% 24  المحاليل المائية التي حجمها ال تحتوي على أآثر من -ب 
  . لـتر5  السوائل الكحولية عندما تعبأ في عبوات داخلية ال تزيد سعتها على -ج 
  .  المواد التي تصنف في فئات أخرى بسبب خصائصها األخرى األآثر خطـورة-د  
  

والمواد التي  المواد الصلبة القابلة لالشتعال والمواد المعروضة لالحتراق التلقائي) 4(الفئة 
  .لق غازات قابلة لالشتعالعندما تالمس الماء تط

  
  :إلى ما يلي) 4(تنقسم الفئة 

  
  .  المواد الصلبة القابلة لالشتعال-أ   
  .  المواد ذات التفاعل الذاتي والمواد المرتبطة بها-ب 
  .  المتفجرات المنزوعة الحساسية-ج 
  .  المواد الصلبة القابلة لالشتعال-   د
  
اق بسهولة وآذلك التي يمكن أن تتسبب في حريق من خالل   هي تلك المواد القـابلة لالحتر-  1

  .االحتكاك
  
  هي المواد المسحوقة أو الحبيبية أو العجينة والتي تكون خطـرة إذا أمكن إحراقها بسهولة -  2

باالتصال بمصدر احتراق يحدث الخطر ليس من النار فقط بل من منتجات االحتراق 
  .السامة أيضا
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دنية خطرة على وجـه الخصوص بسبب صعوبة إطفاء حرائقها ألن مواد   المساحيق المع-  3
  .اإلطفاء العادية مثل ثاني أآسيد الكربون أو الماء يمكن أن تزيد الخطر

  
  :  المواد ذات التـفاعل الـذاتي والمرتبطـة بهـا-ب 
  

حرارة عند درجة ال(المواد ذات التفاعل الذاتي يمكن أن تتعرض لتحلل قـوي باعث للحرارة 
-1(يجب أن تدرج المواد على أنها مواد ذاتية التفاعل تحت الفئة ) االعتيادية أو أعلى من ذلك 

  :إذا) 4
  
  1آانت متفجرات حسب معايير الفئة  -
 ).5-1(آانت مواد مؤآسدة حسب إجراءات التحديد في الفئة  -
 )5-2(حسب معايير الفئة   ) بيروآسيدات ( آانت فوق أآاسيد عضوية  -
 .حجـم/  جـول 300رارة تحللها أقل من آانت ح -
 . درجة مئوية75التسارع الذاتي لدرجة حرارة تحللها أآبر من  -
  

  :ملحوظـة
يمكن تحديد حرارة التحلل باستخدام طرق المساعر الحرارية المعترف بها دوليـا لقياس آمية 

  .الحرارة
  

  :  المتفجرات المنزوعة الحساسيـة-ج 
  

اسية هي المواد التي ترطب بالماء أو الكحول أو التي تخفـف بالمواد المتفجرات المنزوعة الحس
  :وهي على سبيل المثال.  األخرى إلخماد خواصها المتفجرة

  
 
AMMONIUM PICRATE, WETTED 
DINITROPHENOL, WETTED 
DINITROPHENOLATES, WETTED 
DINTRORESORCINOL, WETTED 
NITROSTARCH, WETTED 
TRINITROPHENOL, WETTED 
SILVER PICRATE, WETTED 
SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED 
SODIUM PICRAMATE, WETTED 
TRINITROBENZENE, WETTED 
TRINITROBENZOIC ACID, WETTED 
TRINITROTOLUENE, WETTED 
UREA NITRATE, WETTED 
ZICRONIUM AZIDE, WETTED 
NITROCELLULOSE WITH WATER 
NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL 
NITROCELLULOSE WITH PLASTICIZING SUBSTANCE 
DIPICRYL SULFIDE, WETTED 
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ISOSORBIDE DINITRATE MIXTURE 
 

  
  :المـواد التـي يمكـن أن تتعرض لالحتراق التلقائي) 4-2(  الفئـة -  3
  

  ):4-2(تضـم الفئـة 
  .المواد تلقائيـة االشتعال -
 .المواد ذاتيـة التسخيـن -

  
  :ية االشتعال وذاتية التسخيـنالمواد تلقائ

  
في (ينتج التسخين الذاتي للمواد الذي يؤدي لالحتراق التلقائي من تفاعل المادة مع االآسجين 

  .وعدم تشتت الحرارة الناتجة بالسرعة الكافية إلى الوسط المحيط) الهواء
  

الوصول إلى درجة يحدث االحتراق التلقائي عندما يتجاوز معدل إنتاج الحرارة معدل فقدانها، و
  :يمكـن تمييز نوعيـن من المواد ذات خواص االحتراق التلقائي.  حرارة االحتراق اآللي

  
،التي وإن آانت بكميات )السائلة أو الصلبة(الخلطات والمحاليل :   المواد تلقائية االشتعال-أ   

 األآثر هذه المواد هي.  دقائق من االتصال بالهـواء) 5(صغيرة فإنها تشتعل خالل 
  .تعرضا لالحتراق التلقائي

هي المواد األخرى والتي تكون عرضة للتسخين الذاتي عند :    المواد ذاتية التسخين-ب 
آيلو (االتصال بالهواء بدون تزويدها بالطاقة، وتحترق عندما تكون بكميات آبيرة فقط 

  ).ساعات أو أيام(وبعد فترات طويلة من الوقت ) غرامات
  
  :المواد التي تطلق غازات قابلة لالشتعـال عندما تتصل بالماء) 4-3(  الفئة -  3
  
 هي المواد التي عند االتصال بالماء تطلق غازات قابلة لالشتعال ويمكنها أن تشكل مزيجا -1

  .متفجرا مع الهواء
 يمكن أن تشتعل هذه الخلطات بسهولة بمصادر اإلشعال العادية مثل اإلنارة المكشوفة أو -2

  . اليدوية التي تطلق شرارًا أو مصابيح اإلضاءة غير المحميةالعدة
 وتشكل قوة االنفجار واللهب الناتجين عنهما خطرا على حياة اإلنسان والبيئة، ومثـال ذلك -3

  .(Calcium Carbide)آربيد الكـالسيـوم 
  

  :العـوامل المؤآسدة وبيـروآسيـدات العضوية) 5(الفئـة 
  
  : آما يلي)5(  تنقسم الفئـة -  1
  

  المـواد المؤآسدة ) 5-1(الفئـة 
  

 يمكن أن تطلق األآسجين بسهولة أو ها غير قابلة لالحتراق بالضرورة،إن هذه المواد مع آون
تكون سبب عمليات األآسدة والتي يمكن أن تبدأ حريقا في مواد أخرى أو تحفز احتراق المواد 

  .األخرى وبهذا تزيد عنف النيران
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  بيروآسيـدات العضـوية ) 5-2(الفئـة 
  

معظم المواد المدرجة تحت هذه الفئة قابلة لالحتراق وتحتوي آلها على ترآيب ثنائي التكافؤ 
 وتعمـل هذه المواد آمواد مؤآسدة ويمكن أن تكون عرضـة (Bivalent-0-0)األآسجيني 

لب مع المواد ويمكن أن تتفاعل بطريقة خطرة سواء بشكلها السائل أو الص.  للتحلل االنفجاري
  .األخرى حيث يحترق معظمها بسرعة وهي حساسة لالصطدام أو االحتكاك

  
فليس من العملي وضع ) 5-2(،)5-1(ب الخصائص المختلفة للمواد المدرجة تحت الفئات   بسب-2

معيار واحد لتصنيف المواد تحت أي من الفئتين، ويمكن الحصول من الجهات المعنية على 
  ).5-2(و ) 5-1(ير المستخدمة لوضع المواد ضمن الفئتين   االختبارات والمعاي

  
آفئات منفصلة وتوضع العالمات على العبوات وحاويات ) 5-2(والفئة ) 5-1( تعامل الفئة - 3

  .ومرآبات النقل ألغراض فصل العبوات والنقل
  

  :المـواد السامة والمعديـة) 6(الفئـة 
  
  : إلى ما يلي6   تنقسم الفئة -  1
  
  :المواد السامة) 6-1(ة الفئ
  

المواد التي يمكن أن تعرض حياة البشر للموت أو األصالة الشديدة إذا تم ابتالعها أو استنشاقها 
  .أو مالمستها بالجلد

  
   ):6-1الفئـة ( معايير السمومية لإلدراج ضمن 

  
الحالة الفيزيائية 

 للمادة
LD50 عن طريق 
  )آغم/ملجم(الفم 

LD50 عن طريق 
 )آغم/جممل(الجلد 

LD50 عن طريق 
 )آغم/ملجم(االستنشاق 

1000 200 10صلبـة
1000 500 10سائلـة

  
  .من األحياء ضمن الحيز الموجودة فيه%  50 هي الجرعة القادرة على قتل LD50: مالحظـة

  
  :المـواد المعـديـة) 6-2(الفئة 

  
آائنات حجمها بين (الرآتسيات المواد التي تحوي موادا دقيقة حية تشمل البكتيريا، الفيروسات، 

أو الكائنات المهندسة جينيًا أو المهجنة أو   الفطريات،،الطفيليات ،)البكتيريا و الفيروسات
  .المتحورة، و التي يعرف أو يعتقد بشكل معقول أنها تسبب أمراضًا للبشر أو الحيوانات

  
  :المـواد المشـعة) 7(الفئـة 

  
  .طبيـق لهـذا القرارمستثناة ال تدخـل ضمـن نظـام الت

  
  :المواد األآـالـة) 8(الفئـة 
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المواد التي تسبب تلف شديد عند االتصال باألنسجة الحية، آما أنها تتلف أو ) 8(تضم الفئة 

  .تدمر البضائع األخرى أو وسيلة النقل في حالة تسربها
  

  :مـواد خـطـرة أخـرى) 9(الفئـة 
  

  .رى وال تلتزم بجميع معاييرها وتشكل خطرا عند نقلهاهي المواد التي ال تشملها الفئات األخ
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  )3(المــلحـق 

  جدول حدود التعرض للعناصر والمرآبات 
  الكيميائية الخطرة والسامة
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