بسم اهلل الرحمن الرحيم

ممـً باحكاـ ادلػادة  35مقػروءة مع ادلادة  13من قانػوف محاية وتػرقية البيئة بوالية اخلرطوـ لسنػة

2008

اصػدر الالئحػة االتمى نصهما :

الفصل االول
احكام تمهيديمة
اسم الـئحة وبمدء العمل بها
 -1تػسمى ىذه الالئحة ( الئحػة النفايات اخلطػرة بوالية اخلرطوـ لسنػة

 ) 2011ويبدأ العمل هبا من تػاريخ

التوقيع عليها .

استثنمماء
 -2تستثٌت من تطبيق أحكاـ ىذه الالئحػة النفايػات الطبية .

تفسيمر
 -3فى همذه الـئحمة
(أ) تكوف للكلمات والعبارات الػواردة هبا ذات ادلعاىن ادلمنوحة ذلا يف القانوف .
( ب)

مػا مل ِ
يقتض السياؽ معٌت أخػر تكوف للكلمات والعبارات ادلذكورة أدناه ادلعاىن ادلوضحة أماـ كل
منها-:
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الوزارة  :يقصػد هبا وزارة البيئة ومرافق ادلياه بالوالية .
الوزيمر  :يقصػد بو وزيػر البيئة ومرافق ادلياه بالوالية .
االمين العام  :يقصػد بو االمني العاـ للوزارة .
القانمون  :يقصػد بو قانوف محاية وترقية البيئة بوالية اخلرطوـ لسنػة  2008تعديل لسنػة 2010

المصمدر  :يقصػد بو منتج النفايات .
الجهات المختصة  :ىى وزارة الصحة والية اخلرطوـ  ،اذليئة العامة للطاقة الذرية والية اخلرطوـ  ،وزارة
الزراعػة وادلػوارد الطبيعية والرى وأى جهات ذات صلة .
االدارة العمامة  :يقصػد هبا االدارة العامة للبيئػة بالػوزارة .
النفمايمات  :يقصػد هبا أى مػادة أو شىء يصبح ليس لو استعماؿ مباشػر ويػراد أو ينبغى اإلستغناء عنو
أو التخلص منو .
النفايات الخطرة  :يقصػد هبا النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية والىت تسبب مسياهتا  ،أو قػدرهتا على
االشتعاؿ أو االنفجار أو التأكل  ،أو بسبب خواصها اخلطرة  ،ديكن أف تسبب
بأثارىا السلبية على الصحة العامة وعناصر البيئة بشكلها ادلنفصل أو عند إختالطها
مع نفايات أخػرى .
الممنتمج  :يقصػد بو أى شخص حبكم مػوقعو أو أى عمليػة أو أى نشاط ينتج عنو نفػايػات خطػرة .
إدارة النفايات الخطرة  :يقصػد هبا الرقابة ادلنظمة لعملية اجلمع  ،وادلعاجلة األولية عند ادلصدر ،والتخزين
والنقل  ،وادلعاجلة  ،وإعادة التدوير واإلسًتجاع  ،والتخلص النهائى .
النمقمل :

يقصػد بو عملية نقل النفايات اخلطرة بواسطة وسائل النقل ادلخصصة لذلك وادلعتمدة من اجلهة
ادلختصة .
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المعمالجمة  :ىى العمليات الىت جترى للنفايات لتغيري خواصها الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجيو أو
تركيبها  ،أو تقليل حجمها  ،أو جلعل ىذه النفايات غري خطرة  ،أو أقل خطورة اوآمنة
عند نقلها أو ختزينها أو التخلص النهائى منها .
التخمزين :

ىو ابقاء النفايات اخلطرة لفًتة زمنية معينة يتم فيها هتيئتها ومعاجلتها والتخلص منها  ،أو
ختزين النفايات ىف ادلػوقع ادلخصص للنفايات اخلطػرة .

الفصل الثانى
إدارة النفايمات الخطمرة
الحمد والتقليل من انتاج النفايات الخطرة
 -4جيب على كل مصدر للنفايات اخلطػرة إختػاذ كافة األجػراءات الىت حتددىػا اجلهات ادلختصة والىت تكفل
احلد من خطورهتا والتقليل من انتاجها وذلك من خالؿ األتمى :
(أ) حتديد النفايات ادلتولدة كماً ونػوعػاً .
(ب) العمل على تقليل حجم النفايات ادلتولدة كماً ونػوعاً باتباع اسلوب التحكم ىف التلوث من
ادلصػدر باستخػداـ األتمى :
أوالً  :التكنولوجيا والتقنيات النظيفػة .
ثمانيماً  :تطويػر وإتباع النظم ادلناسبة الدارة النفايات اخلطرة .
ثمالثماً  :إتبػاع نظاـ ادلعاجلة االوليػة عند ادلصدر .
رابعماً  :إعػادة إستخػداـ وتدوير النفايات اخلطرة ما أمكن ذلك .
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خمامساً  :إتبػاع اسلوب التقييم الذاتى من خالؿ القياسات الدوريػة ادلطلوبػة وإجراء التدخالت
الالزمػة .
سمادسماً  :وضػع برنامج دورى لرصد سلتلف مفػردات النظم البيئية ( الكائنات احلية وادلوجػودات
غري احلية ) ىف مواقع مرافق معاجلة وتصريف النفايات اخلطرة وما حييط هبا .

تخزين النفايمات الخطمرة
( -5أ) جيب ختزين النفايات اخلطرة ىف داخل ادلنشآة ىف حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية
من الثقوب ال تتسرب منها السوائل ومػزودة باغطية زلكمة وتناسب سعتها كمية النفايات اخلطرة ،
وحبسب أصوؿ ختزين تلك النفايات طبقاً لنوعيتها .
(ب) يلتػزـ مصدر النفايات اخلطػرة بتوفري حاويات بادلواصفات احملددة ومراعػاة تنظيفها بعد كل
استعماؿ وعػدـ وضعها ىف األماكن العامة .
(ج) جيب وضػع ديباجة واضحة على حاويات ختزين النفايات اخلطرة حتدد نوع النفايات ادلوجودة هبا
وحتػوى عالمػة اخلطورة اخلاصة هبا وتعرؼ باألخطار الىت تنجم عن التعامل معها بطريقة غري
مباشػرة .
(د) جيب عدـ مالمسة أكياس وحاويات النفايات اخلطرة عند مجعها .
(ح) جيب وضع برنامج زمٌت لتخزين النفايات اخلطرة حبيث ال تًتؾ فًتة طويلة ىف حاويات التجميع

شمروط مخزن النفايات الخطرة
( -6أ) جيب أف يكوف سلػزف جتميع النفايػات بادلنشأة متفقاً مع حجم النفايات ادلنتجة بادلنشأة .
(ب)جيب أف يكوف ادلخزف بعيداً وعكس إجتاه الرياح عن ادلطعم وسلزف التموين وعن مساكن العماؿ
(ج) جيب أف تكوف أرضية ادلخزف صلبة وسهلة التنظيف مع وجػود رلارى صػرؼ صحى وفق معايري
ادلنشأة .
(د) جيب أف يكوف سهل الوصوؿ اليو لعاملى مجع النفايات بادلنشأة .

4

(ىػ) جيب أف يكوف مقفل ودينع دخوؿ األشخاص الغري مصرح ذلم.
(و) جيب أف يكوف سهل الوصوؿ اليو لوسائل نقل النفايات خلارج ادلنشأة .
(ز) ال ديكن للحيوانػات مثل الكالب والقطط والطيػور الوصوؿ اليػو .
(ح) جيب أف يكوف بو إضػاءة وهتويػة جيدة .
(ط) جيب أف ال يكوف على قرب من ادلخزف الذى بو مواد ووسائل التنظيف .
(ى) أف يكوف معلوـ لدى الكل على أنو سلزف جتميع نفايات خطرة وموضح عليو بالعالمات الدولية
ادلتعارؼ عليها .

شمروط التخزين
( -7أ) جيب عػدـ مالمسة أكياس وحاويات النفايات عند مجعها للتخزين .
(ب)دينػع ختزين أى مػواد أخػرى غري النفايات اخلطرة بادلخزف .
(ج)جيب تنظيف األرضية واجلدراف واالسطح بصورة منتظمة .
(د) على ادلنشاة حتديد الزمن األقصى لتخزين ادلخلفات منذ إنتاجها وحىت التخلص منها على حسب
طبيعة ادلخلفات وسعػة وظػروؼ التخزين بادلنشػأة .

نقل النفايات الخطرة لخارج المنشاة
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(أ) جيب أف ال تًتؾ النفايات حىت تًتاكم وجيب مجعها ونقلها حسب ادلخطط ادلعد بادلنشأة .
(ب) جيب عدـ مالمسة أكياس وحاويات النفايات عند رفعها للنقل .
(ج) جيب مداومػة غسل وتطهري مركبات نقل النفايات اخلطرة بعد كل استخػداـ طبقاً للتعليمات الىت
تضعها اجلهات ادلختصة بالتنسيق مع جهتها االداريػة .

5

ومصدر النفايات اخلطرة اإلتفاؽ والتعاقد مع جهة مرخص ذلا بالنقل من قبل
(د) جيب على مالك ّ
اجلهات ادلختصة .

(ىػ) حيظر نقل النفايات اخلطرة بغري وسائل النقل التابعة للجهات ادلرخص ذلا بادارة النفايات اخلطرة
.
(و) جيب إخطار االدارة العامة بعنواف اجلراح الذى تكوف فيو مركبات نقل النفايات اخلطرة ورقم
وتاريخ ترخيصها .

شمروط وسيلة نقل النفايات
( -9أ) جيب أف تكوف وسائل وعربات نقل النفايات اخلطرة بادلنشأة مصممة بطريقة ال يكوف هبا رلاؿ
حلدوث تسػرب لتلك النفايات .
(ب) جيب أف تكوف ادلػادة ادلصنوعة منها الوسائل والعربػة مقاومػة للتفاعػل مع زلتويػات ىذه النفايات .
(ج) أف تكػوف مركبات النقل رلهزة بكافػة وسائل األمػاف وىف حالة جيدة صاحلػة للعمل .
(د) جيب أف تكوف سهلة التعبئة والتفريغ .
(ىػ) جيب أف تكوف جوانبها وحوافها غري حادة حىت ال دتزؽ االكياس واحلاويات عند نقلها .
( و ) جيب وضػع عالمػات ادلخلفات اخلطرة بصورة واضحة على ادلركبة .
( ز ) جيب تنظيفها بصورة منتظمة وتنظيفها مباشػرة بعد حدوث أى تسرب من النفايات .
( ح ) جيب أف تكوف سعػة ادلركبة وعددىػا مناسب لدورية نقل وكميات النفايات اخلطرة .

قيمادة مركبات نقل النفايات الخطرة
( -10أ) جيب حتديد مسار وسائل وعربات نقل النفايات اخلطرة داخل ادلنشآت حبيث ال تعرض حياة
العاملني للخطر وتقلل دائرة التلوث داخل ادلنشأة .
(ب) أف يتوىل قيػادة ىذه ادلركبات سائقني مدربني على كيفية وحسن التصػرؼ خاصػة ىف حالػة
الطػوارىء .
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(ج) حتديد خطوط سري مركبات نقل النفايات اخلطرة  ،واخطار سلطات الدفاع ادلدىن هبا وبأى تغيري
يطػرأ عليها  ،مبا يسمح ذلا بالتصرؼ السريع والسليم ىف حالة الطػوارىء .
(د) حظػر مػرور مركبات نقل النفايات اخلطػرة داخل التجمعات السكنية والعمرانية وىف منطقة وسط
ادلدينة خالؿ ساعات النهار .
(ىػ) ال جيػوز مػرور مركبات نقل النفايات اخلطرة عرب الواليات ادلختلفة اال بتصريح من اجلهات ادلختصة
بالوالية كما جيب اختاذ االحتياطات الالزمػة دلنع حدوث أى تلوث للبيئة .
( و ) كل الػوسائل والعػربات جيب أف تبقى مبكاف آمن بعيد عن العبث عند أنتهاء عملية مجع ونقل
النفايػات .
( ز ) جيب تنظيفها قبل أى عمليػة صيانػة .

ناتممج تنظيف وسائممل و ربات النفايممات الخطرة
 -11يعترب ناتج تنظيف عربات ووسائل نقل النفايات اخلطػرة نفايات خطرة جيب التخلص منها باتباع نظم
التخلص من ىذا النوع من النفايات .

الفمصل الثالث
التخلص النممهائى من النفاي ممات الخطرة
الترخيص
حيظر ػاؽامة اي منشأة بغرض التخلص النهائى من النفايات اخلطرة اال بعد احلصوؿ علي ترخيص من
 -12ػ
االدارة العامة بالتنسيق مع اجلهات ادلختصة حسب نوع النفايات .

شمروط مكان التخلص من النفايات الخطرة
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مبساؼة ال تقل عن  25كيلو
ػ
( -13أ) جيب اختياره يف منطقة تبعد عن آخ ػر نقطة للتجمعات السكانية
مًت .
(ب) أف تناسب مساحة ادلوقع كمية النفايات اخلطرة مبا حيوؿ دوف ختزينها لفًتات شلتدة .
بسور من الطوب بارتفاع ال يقل عن  2.5مًت .
(ج) جيب أف حياط ادلوقع ػ
ادلوؽع بأكثر من باب ذو سعة مناسبة تسمح بدخوؿ مركبات نقل النفايات اخلطرة بسهولة
(د) ػيزود ػ
.
(ىػ) ػيزود ػاملوقع مبصدر مائي مناسب ودورات مياه .
(و) ػيزود املتوقع بكافة مسلتزمات الوقاية واألمن اليت تنص عليها قوانني العمل والصحة ادلهنية ووسيلة
اتصاؿ سريع.
(ز) ػيزود ادلوقع بكافة ادلعدات ادليكانيكية اليت تيسر حركة العمل بو .
املوقع مبخازف رلهزة حلفظ النفايات اخلطرة هبا حلني معاجلتها وتصريفها  ،وختتلف ىذه
(ح) يػ زود ػ
التجهيزات بإختالؼ ػفوعية النفايات اخلطرة اليت يستقبلها ادلػوقػع .
(ط) ػيزود املػوقع بادلعدات وادلنشآت الالزمة لفرز وتصنيف بعض النفايات اخلطرة إلػعادة استخ ػدامها
وتدويره ػا .
اخلطرة
الوواء من ادللوثات لًتميد بعض أنواع النفايات ػ
(ى) ػيزود املوقع مبح ػرقة مزودة بانظمة تنقية ػ
حبفرة ػللردـ الصحي بسعة مناسبة لدفن سللفات اٌفػرؽ .
(ؾ) ػيزود ػاملوقع ػ

شمروط تأهيل النشاطات البيئيمة
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المحم مارق
 -14جيب أف تكوف زلارؽ صحية خاصة ذات درجات حرارة عالية بني

(  1800 – 1200درجة

مئوية) اليصدر عنها ملوثات وذلا القدرة علي القضاء علي مجيع اشكاؿ النفايات .

بمرك التبخير
 -15جيب أف تكػوف خرسانية قليلة العمق كبرية السطح .

مواصفات الطمر الصحي
 -16جيب تبطني احلفر بطبقتني مبادة ػبويل إيثيلني عالية الكثافة بينهما طبقة مجع الرشح.

المعالجات البيولوجية
 -17يجب مرا ماة االتمى فى آبمار المعالجة البيولوجية :
(أ) جيب أف تكػوف اخلاليا ذات نفاذية صغرية جداً جداً  .حيث أف نفاذية الًتبة ادلسموح هبا عادليا (
 0, 0000001سم/ثانية)
(ب) جيب أف تقلب الًتبة باستمػرار .
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نقل النفايمات السائلة
االتي -:
 -18ند نقل النفايات السائلة يجب مراع ماة م
(أ) حتليل معملي للسوائل ادلراد نقلها .
(ب) ػتوفري سيارات نقل رلهزة ذلذا الغرض .

مليات التخلص من النفايات الخطرة المحظورة
االتة-:
 -19يحظػر علي اي شخص القياـ باي من عمليات التخلص يم
( أ ) ػاملرادـ السطحية وحتت األرض .
(ب) ادلعاًفػة بادلياه ػ .
(ج) احلقن العميق .
(د ) حبريات التنقية السطحية .
(ىػ) ػاملرادـ ذات التصميم اذلندسي اخلاص بالنفايات (معزولة القاع واجلوانب)
(و) التخلص ىف ادلصادر ادلائية .
(ز) اٌفػرؽ السطحي .
(ح) اٌفػرؽ يف االهنار .
(ط) التخزين الدائم .
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الفصل مالرابع
م
التقاريمر وحفظ السجـت
تقاريمر نقل النفايمات
 ( -20أ ) جيب أف حيتفظ مصدر النفايات اخلطرة بنسخة من كل وثيقة نقل اىل أف يتم تسليمو النسخة
ادلوقعة من قبل ادلرفق احملدد بالوثيقة والذي تشحن إليو النفايات .
(ب) جيب علي مصدر النفايات اخلطرة االحتفاظ بالنسخة ادلوقعة خلمس سنوات علي االقل من
تاريخ استالـ الناقل للنفايات .
يقدـ تقرير شهرى عن النفايات اخلطرة اىل االدارة العامة وذلك مبأل ا الستمارة ادلعدة لذلك
(ج) ػ
على أف حيفظ التقرير دلدة مخس سنوات على األقل من تاريخ إستيفائو .
(د) على مصدر النفايات اخلطرة االحتفاظ بنسخ من كل اخلطابات والتقارير وأي نتائج اختبار أو
حتليل للنفايات أو أي نتائج أخرى وذلك دلدة مخس سنوات على األقل من تاريخ آخر مداولة
لتلك النفايات يف ادلوقع .
(ىػ) جيب تقدمي كل السجالت وادلستندات ادلتعلقة بالنفايات اخلطرة إىل اإلدارة العامة عند الطلب .

الفمصل الخامس
التصريح ومنح الرخصة النشطمة النفايات الخطرة
رخصة انشطة النفايات الخطمرة
 -21علي كل مؤسسة تقوـ بأي من العمليات اخلاصة بانتاج أو ترحيل أو معاجلة أو التخلص من النفايات
اخلطرة احلصوؿ علي ترخيص من االدارة العامة بالتنسيق مع اجلهات ادلختصة .
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محتويمات رخصة انشطة النفايات الخطرة
 -22يجب أن تشتمل الرخصة لي االتمي :
( أ ) ػفوع وكمية النفايات .
ادلطلوب.
ػة
(ب) التقنية
(ج) اج ػراءات التأمني ادلطلوبة .
(د) ـػو ػاؽع العمليات .
الطرؽ والوحػدات ادلستخدمة لتنفيذ العمليات .
(ىػ) ػ

شمروط منح الرخصة
 -23تمنح الرخصة وفقماً للشمروط التاليمة-:
للتجديد .
ػ
محددة قابلة
(أ) دتنح لفًتة زمنية ػ
للشروط وااللتزامات اليت حتدده ػا اال دارة العامة .
(ب) تكوف الرخصة خاضعة ػ

الغماء أو رفض منح الترخيص
( -24أ) جيب علي اال دارة العامة رفض منح الرخصة اذا كانت طريقة التخلص اليت ستتبع غري مقبولة من
منظور محاية البيئة من التلوث ومل تراعي فيها شروط منح الرخصة .
تحدد اال دارة العامة اسباب الغاء أو ػعدـ منح الًتخيص .
(ب) ػ
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الف مصل السادس
واالشراف لي ملية ادارة النفايات الخطرة
م
التفتيش
المتفتميش
يجوز دلوظفي الوزارة دخ ػوؿ ادلنشأت يف أي وقت بغرض التفتيش أو التحقيق أو فحص
( -25أ) ػ
اخلطرة .
ادلستندات والسجالت اليت ذلا عالقة بالنفايات ػ
(ب) جيب علي ادلسؤلني بادلنشآ ت ػاملراد تفتيشها السماح دلوظفي ػاؿوزارة بالدخوؿ ودتكينهم من اج ػراء
التفتيش.

االشمراف لي ملية ادارة النفايات الخطمرة
اخلطرة قد استبعدت أو مت التخلص منها بطريقة ال ػتؤثر
التكد من أف النفايات ػ
 ( -26أ) علي السلطات أ
البيئة وذلك مبدون :
علي الصحة و ػ
( اوالً ) تلويث اذلواء أو االضرار مبصادر ادلياه  ،الًتبة  ،ادلزورعػات  ،احليوانات .
اني ) اح ػداث ازعاج بالضوضاء أو ػاؿروائح .
( مث اً
الث) التأثري سلباً علي االرضي أو االماكن اخلاصة .
( مث اً
النفايات اخلطرة .
( ب ) جيب أف تتخذ االدارة العامة من االجػراءات التصحيحية والسيطرة علي ػ

السابع
الفممصل م
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لجنة ادارة النفايمات الخطمرة
تشكيل اللجنمة
الوزير ػؽراراً بتشكيل جلنة إلدارة النفايات اخلط ػرة بالوالية علي أف تمشل اجلهات ادلختصة
يصدر ػ
 -27ػ
ويحدد مهامها واختصاصاتوػا .
ػ

اختصاصمات اللجنمة
باالتي :
الوزير ختتص اللجنة م
باالضاؼ ايل أي اختصاصات أو مهاـ اخ ػري يكلفىا هبا ػ
ػة
-28
(أ) تنسيق نشاط األجهزة التنفيذية ادلختصة بادارة النفايات اخلطرة .
األشراؼ علي تنفيذ الربامج ادلقررة وفقآ ؿخلطط ادلحػددة .
ػ
( ب)

الفممصل الثمامن
العقموبمات
 /29كل من خيػالف أحكاـ وشػروط ىذه الالئحة تػوقع عليو العقوبات ادلنصوص عليها ىف القانوف ،
باالضافة اىل أى عقوبات منصوص عليها ىف أى قانوف اخػر .

( صمدر تحت توقيعى فى يموم  ..........شهمر  ............سنمة  .............هم ) .
المموافمق
( يموم  ..............شهمر ................سنمة 2011ـ ) .
د  .م  .يوسف تبن موسى
وزيمر البيئمة ومرافق الميماه
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قمائمة تصنيف النفايمات الخطمرة
أ /اوالً فئات النفايات التي يتعين التحكم فيها
النفايمة

الرقم
1

النفايات ادلتخلفة عن صنع ادلواد الكيميائية الواقية لألخشاب وجتهيزىا واستخدامها .

2

النفايات ادلتخلفة عن انتاج ادلذيبات العضوية وجتهيزىا واستخدامها .

3

النفايات ادلتخلفة عن ادلعاجلة احلرارية وعمليات التطبيع احملتوية على السيانيد .

4

النفايات من الزيوت ادلعدنية غري الصاحلة لالستعماؿ ادلستهدؼ منها أصالً .

5

النفايات من الزيوت /ادلياه ،ومزائج اذليدروكربونات /ادلياه ،ادلستحلبات.

6

النفايات من ادلواد وادلركبات احملتوية على ثنائيات الفنيل ذات الروابط الكلورية ادلتعددة ) (PCBSو /أو ثالثيات
الفنيل ذات الروابط الكلورية ادلتعددة ) (PCTSو /أو ثنائيات الفنيل ذات الروابط الربومية ادلتعددة )(PBBS
.

7

النفايات من الرواسب القطرانية النامجة عن التكرير والتقطري وأي معاجلة بالتحلل احلراري .

8

النفايات ادلتخلفة عن انتاج األحبار واألصباغ ،وادلواد ادللونة ،والدىانات ،والطالءات والورنيش ،وعن جتهيزىا
واستخدامها .

9

النفايات ادلتخلفة عن انتاج الراتينجات ،وادللدنات ،والغراء /ادلواد الالصقة ،وعن جتهيزىا واستخدامها .

10

النفايات من ادلواد الكيميائية النامجة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غري زلددة التصنيف أو
جديدة ،وال تعرؼ آثارىا على االنساف أوالبيئة .

11

النفايات ذات الطبيعة االنفجاريػة .
12

النفايات ادلتخلفة عن انتاج ادلواد الكيميائية ومواد ادلعاجلة الفوتوغرافية وعن جتهيزىا واستخدامها

15

13

النفايات الناجتة عن ادلعاجلة السطحية للمعادف واللدائن

14

النفايات اليت يدخل يف تركيبها ما يلي :

15

الكربونيالت ادلعدنية

16

الربيليوـ  ،مركبات الربيليوـ

17

مركبات النحاس

18

مركبات الزنك

19

الزرنيخ  ،ومركباتو

20

السلنيوـ  ،ومركباتو

21

الكادميوـ  ،ومركباتو

22

االنتيموف  ،ومركباتو

23

التلوريوـ ،ومركباتو

24

الزئبق  ،ومركباتو

25

الثاليوـ  ،ومركباتو

26

الرصاص  ،ومركباتو

27

مركبات الفلور غري العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوـ
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28

مركبات السيانيد غري العضوية

29

احملاليل احلمضية أو األمحاض يف احلالة الصلبة

30

احملاليل القلوية أو القلويات يف احلالة الصلبة

31

احلرير الصخري (االسبستوس) (غبار وألياؼ)

32

مركبات الفسفور العضوية

33

مركبات السيانيد العضوية

34

الفينوؿ ،مركبات الفينوؿ مبا يف ذلك الكلوروفينوؿ

35

مركبات االثري

36

ادلذيبات العضوية ادلهلجنة

37

ادلذيبات العضوية فيما عدا ادلذيبات ادلهلجنة

38

أي مادة شلاثلة للفوراف ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية ادلتعددة

39

أي مادة شلاثلة للدوكسني ػ فو ػ ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية ادلتعددة

40

مركبات اذلالوجني العضوية
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ثمانيماً  :قائمة الخواص الخطمرة :
فئة االمم المتحدة الرقم الشفري
1

H1

الخمواص
الممواد القابلة لـنفجار:
ادلادة القابلة لالنفجار مادة أو نفاية (أو مزيج من مواد أو نفايات) صلبة أو سائلة قادرة بذاهتا على أف
تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غاز أعلى درجة من احلرارة وحتت قدر من الضغط وبسرعة تؤدى إىل إحلاؽ
الضرر بالوسط .

4.1

H4.1

4.2

H4.2

4.3

H4.3

5.1

H5.1

الممواد الصلبة القابلة لـشتعال :
ىي ادلواد الصلبة ،أو النفايات الصلبة عدا ادلصنفة بوصفها متفجرات ،واليت تكوف قابلة لالحًتاؽ
بسهولة خالؿ عمليات النقل أو اليت قد تتسبب أو تسهم ،عن طريق االحتكاؾ ،يف اندالع حريق .
الممواد أو النفايات المعرضة لـحتراق التلقائي :
ادلواد أو النفايات ادلعرضة للسخونة التلقائية يف الظروؼ العادية أثناء النقل  ،أو ادلعرضة للسخونة
عند مالمسة اذلواء  ،فتكوف عندئذ قابلة لالشتعاؿ .
ادلواد أو النفايات اليت تطلق غازات قابلة لالشتعاؿ عند مالمسة ادلاء .
ادلواد أو النفايات ادلعرضة ألف تصبح قابلة لالشتعاؿ تلقائياً أو ألف تطلق غازات قابلة لالشتعاؿ بكميات
خطرة عند تفاعلها مع ادلاء .
الممؤكسدات:
ىي مواد قد ال تكوف ىي نفسها قابلة لالحًتاؽ بالضرورة ،ولكنها بصفة عامة قد تتسبب أو تسهم
يف احًتاؽ ادلواد األخرى عن طريق انتاج االكسجني .
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5.2

H5.2

6.1

H6.1

6.2

H6.2

8

H8

9

H10

9

H11

البروكسيدات العضوية:
ادلواد العضوية اليت حتتوي على البنية ثنائية التكافؤ أ-أ مواد غري مستقرة
حرارياً وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتياً طارد للحرارة.
الممواد السامة (ذات اآلثمار الحادة):
ادلواد أو النفايات اليت قد تسبب الوفاة أو اصابة خطرية أو قد تلحق الضرر
بصحة االنساف اذا ابتلعت أو استنشقت أو المست اجللد.
الممواد المعديمة:
ادلواد أو النفايات احملتوية على كائنات دقيقة قادرة على احلياة أو على تكسيناهتا
ادلعروفة بتسببها للمرض لدى احليواف أو االنساف أو ادلشتبو يف تسببها لو .
الممواد األكالمة:
ادلػواد أو النفايات اليت تسبب ،عن طريق تفاعل كيميائي ،ضرراً جسيماً قد
ديكن أو ال ديكن عالجو عند مالمستها لالنسجة احلية ،أو اليت قد تؤدي ،يف
حالة تسرهبا ،إىل إحلاؽ ضرر مادي ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حىت إىل
تدمريىا ،وقد تسبب أيضاً سلاطر أخرى.
اطـق غازات سامة ند مـمسة الهواء أو الماء:
الػمواد أو النفايات اليت ديكن أف تطلق غازات سامة بكميات خطرية عند
تفاعلها مع اذلواء أو ادلاء.
المواد التكسينية (ذات اآلثار المتأخرة أو المزمنة).
ادلواد أو النفايات اليت قد ينطوي استنشاقها أو ابتالعها أو نفاذىا من اجللد
على آثار متأخرة أو مزمنة ،من بينها التسبب يف السرطاف.
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9

H12

9

H13

الممواد الساممة للبيئمة :
ادلواد أو النفايات اليت يسبب أو قد يسبب اطالقها أضراراً مباشرة أو مؤجلة
للبيئة بفعل تراكمها يف الكائنات احلية وآثارىػا السامة على النظم االحيائية .
الممواد القادرة ،بوسيلة ما ،بعد التخلص منها ،لى انتاج مادة أخرى:
ومن أمثلتها ادلواد اليت قد تنتج عن الرشح وتكوف متميزة بأي من اخلواص ادلدرجة
أعاله .
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