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 وائم على الصعيد العاملي لتصنيف املوادالتعديالت اليت أُدخلت على النظام املت
 )ST/SG/AC.10/30( الكيميائية وومسها

 ١اجلزء 

 ٢-١الفصل 

 ".اهلباء اجلوي"حيذف تعريف 

 :يتضاف التعاريف التالية بالترتيب األجبد

 يعين دخول مادة كيميائية سائلة أو صلبة إىل القصبة اهلوائية واجلزء األسفل من              االستنشاق"
 سي مباشرة من الفم أو من األنف، أو بصورة غري مباشرة بالتقيؤ؛اجلهاز التنف

 ؛)اهلواء عادة( من مادة أو خملوط العالقة يف غاز من الغازات اجلسيمات الصلبة يعين الغبار

 ؛)اهلواء عادة(يعين قطريات من مادة أو خملوط عالقة يف غاز من الغازات الرذاذ 

لوط الذي ينبع من هذه املادة أو هذا املخلوط يف شكله            يعين الشكل الغازي ملادة أو خم      البخار
 ".السائل أو الصلب

 ٤-١الفصل 

 :يستعاض عن اجلملتني األخريتني بالنص التايل ٢-٦-٤-١

بالرغم من أن تدابري احليطة مل تنسق تنسيقاً كامالً يف النظام املنسق عاملياً القائم حالياً،               "
ورمبا اقتضى  .  املساعدة على اختيار التدابري املالئمة      هبذه الوثيقة توجيهات   ٣يقدم املرفق   

األمر االضطالع بأعمال إضافية مستقبالً لتحقيق قدر أكرب من التوحيد القياسي يف هذا             
 ".اجملال مىت اكتسبت البلدان خربة هبذا النظام

 ٥-١الفصل 

 :تضاف الفقرة اجلديدة التالية ٤-٣-٣-٥-١

وجيهات بشأن إعداد صحائف بيانات السالمة       الت ٤تـرد يف املرفق      ٤-٣-٣-٥-١"
 ".وفقاً للشروط املنصوص عليها يف النظام املتوائم على الصعيد العاملي

رقم االحتاد  "يف السـطر الثالـث من العمود الثالث، النقطة الثالثة، يستعاض عن عبارة               ٢-٥-١اجلدول 
 ".وغري ذلك من املعرفات الفريدة"بعبارة " األورويب
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 ٢اجلزء 

 ١-٢الفصل 

اليت مل تصنف كمتفجر غري     "، عبارة   "املواد من هذه الفئة   "يف اجلملـة األوىل تدرج بعد عبارة         ١-٢-١-٢
 ؛"مستقر

 ؛"الكمية املوجودة"بعبارة " احلمولة"يستعاض عن كلمة ) أ(يف  

 ؛"كمتفجر غري مستقراليت مل تصنف "عبارة " املتفجرات"تدرج كلمة بعد  ٢-٢-١-٢

 ؛"مناولة"بعد كلمة " نقل"، تدرج كلمة ١-١-٢املتعلقة باجلدول ) أ (يف امللحوظة 

 :٢-١-٢يف اجلدول  ٣-١-٢

 :، على النحو التايل١-١يدرج عمود جديد، قبل العمود املوجود بشأن الفرع  - 

 "متفجر غري مستقر: "العنوان
 "قنبلة متفجرة: "الرمز

 "خطر: "كلمة التنبيه
 ؛"قرمتفجر غري مست: "وإشارة اخلطر

 أوقنبلة متفجرة؛   : "ليصبح كاآليت " الرمز"، يعدل نص    ٤-١يف العمـود املناظر للفرع       -
 ؛"على أرضية برتقالية

يف السطر  " خطر"بكلمة  " حتذير"، ُيستعاض عن كلمة     ٥-١يف العمـود املناظر للفرع       -
، "إشارة اخلطر "ويف السطر الذي ترد فيه عبارة       " كلمة التنبيه "الـذي تـرد فيه عبارة       

 ".قد حيدث انفجار شامل"بعبارة " قد تنفجر"ُيستعاض عن عبارة 

كمادة سائلة  " بعبارة  " ١-٥يف الفرع   "يف اجلملـة قـبل األخرية، يستعاض عن عبارة           ١-٤-١-٢
، ويف اجلملة   )" ١٤-٢الفصل  (أو كمادة صلبة مؤكسدة     ) ١٣-٢الفصل  (مؤكسـدة   

 ؛"٣-١-٢"حمل " ٤-١-٢"األخرية إحالل

؛ يستعاض عن "١الفئة  "بعد كلمة   " للنقل"، تدرج كلمة    ١-١-٢الشـكل   يف عـنوان     
؛ "يصنف كمتفجر غري مستقر   "بإطار عنوانه   " رفض متفجر غري مستقر   "اإلطـار املعنون    

 ؛"يصنف كمتفجر "هبإطار عنوان" ١يقبل يف الفئة "ويستعاض عن اإلطار املعنون 

 ؛"١الفئة "رة بعد عبا" للنقل"، تدرج كلمة ٣-١-٢يف عنوان الشكل  

 :، على التوايل بالشكلني التاليني٤-١-٢ و٢ -١-٢يستعاض عن الشكلني 
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 ) للنقل١الفئة (إجراءات القبول املؤقت ملادة أو خملوط أو سلعة يف فئة املتفجرات : ٢-١-٢ الشكل

 .٢ألغراض التصنيف، يبدأ مبجموعة االختبارات  * 

خملوط ألغراض التصنيف/ مادة 

املادة/نع املخلوطهل ص
إلحداث تفجري عملي أو

 تأثري ناري؟

املخلوط مرشح /هل املادة
الستجالب نترات األمونيوم يف
شكل معلق أو جل، لالستخدام
كوسيط يف صنع متفجرات، 
مستحلبات نترات األمونيوم؟

نعم

ال

نعم

ال
 *٨جمموعة االختبارات 

٤-١-٢انتقل إىل الشكل 

*١جمموعة االختبارات 

املادة/هل املخلوط
من املتفجرات؟

نعم
٢ جمموعة االختبارات

املخلوط/هل املادة
غري حساس ليقبل 
نعمال يف هذه الفئة؟

 يصنف ليس متفجراًً
كمتفجر غري مستقر

يصنف
 كمتفجر غري مستقر

سلعة ألغراض التصنيف

خملوط للنظر يف/مادة
إدراجه يف هذه الفئة

٣جمموعة االختبارات

ال
نعم

ال

نعم

ال

نعم

املخلوط/هل املادة
 حرارياًً؟مستقر

املخلوط/هل املادة
شديد اخلطورة يف 
الشكل املخترب فيه؟

٤جمموعة االختبارات

أو تعبئة/تغليف و
املخلوط/املادة

هل السلعة أو السلعة
املادة /املعبأة أو املخلوط

املعبأة مفرطة اخلطورة؟

يقبل مؤقتاً يف هذه الفئة
 انتقل إىل الشكل(

٣-١-٢( 

 ال

يصنف
 كمتفجر غري مستقر
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ـ        :٤-١-٢الشكل  ادة أو خملوط كسوائل أو مواد صلبة مؤكِسدة يف فئة          إجـراءات القـبول املؤقـت مل
 )ANE(مستحلبات نترات األمونيوم 

 ٨-٢الفصل 

 ".املواد"بعد كلمة " واملخاليط"يف العنوان، تدرج عبارة 

 :تعّدل الفقرة ليكون نصها كاآليت )ب(١-٢-٨-٢

   أو١٣-٢الفصل  الواردة يف    لمعايريل أو مواد صلبة مؤكسدة وفقا       سوائلهـي    )ب("
 يف املائة أو أكثر     ٥خماليط املواد املؤكِسدة اليت حتتـوي على        ما عدا    ،١٤-٢

 املخلوط/ينظر يف تصنيف املادة
، يشرع يف ٥-١كمتفجر من الفئة 

 ،٥إجراء جمموعة االختبارات 
 ٣-١-٢انتقل إىل الشكل 

ارتفاع درجة عدم ثباته لتصنيفه كسائل 
 مؤكسد أو مادة صلبة مؤكسدة

، جمموعة ٢-١-٢انتقل إىل الشكل 
 ١االختبارات 

املخلوط /النظر يف تصنيف املادة
تفجر غري املستقركمتفجر خبالف امل

ال

٨جمموعة االختبارات 

املخلوط ألغراض التصنيف كسائل مؤكسد أو /تقبل املادة
جل نترات األمونيوم،/معلق/مادة صلبة مؤكسدة كمستحلب

 لالستخدام كوسيط يف صنع متفجرات

 نعم

ال

 ال

 نعم

نعم

)أ(٨اختبار
 اختبار الثبات احلراري

هل املادة املخلوط ثابت 
حرارياً؟

)ب(٨االختبار
 ANEبرية اختبار الفجوة الك
املخلوط /هل حساسية املادة

للصدم مرتفعة لدرجة حتول 
دون قبوله كسائل مؤكسد أو

 مادة صلبة مؤكسدة؟

)ج(٨االختبار
 اختبار كونن

املخلوط مفرطة /هل املادة
احلساسية لتأثري احلرارة الشديدة 

حتت ظروف االحتباس؟
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مـن املـواد العضوية القابلة لالحتراق اليت تصنف كمواد ذاتية التفاعل وفقاً             
 .١لإلجراء احملدد يف امللحوظة 

 : ليكون نصها كالتايل١تعدل امللحوظة  ٢-٢-٨-٢

د املؤكِسدة اليت تستويف معايري تصنيفها كمواد مؤكسدة  ختضع خماليط املوا :١ امللحوظة"
 يف املائة أو أكثر من املواد العضوية القابلة لالحتراق واليت ال تستويف             ٥واليت حتتوي على    

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

ليط الذي لـه خصائص املادة ذاتية التفاعل من النوع باء إىل النوع واو كمادة ُيصنف اخل
 ".ذاتية التفاعل؛

 :تضاف فقرة جديدة يكون نصها كاآليت ٣-٢-٨-٢

 معايري لضبط درجة احلرارة ٣-٢-٨-٢" 

الذايت احنالهلا   حرارة   درجةجيب أن ختضع املواد ذاتية التفاعل لضابط حراري إذا كانت           
وترد طرق االختبار لتحديد درجة     .  درجة أو تقل عنها    ٥٥ تساوي   )SADT(التسارع  

ودرجة احلرارة احلامسة يف    حرارة الضبط   ة  درجحرارة االحنالل الذايت التسارع واستنتاج      
 دليلتوصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة،         مـن اجلزء الثاين من       ٢٨القسـم   
تبار الذي اختري بطريقة متثل اجملموعة من حيث احلجم واملواد          وجيرى االخ . واملعايري االختبارات
 .".املستخدمة

 ١٢-٢ و١١-٢الفصالن 

 ".املواد"بعد " واملخاليط"يف العنوان تضاف 

 ١٥-٢الفصل 

 :تضاف الفقرة اجلديدة التالية ٣-٢-١٥-٢

 معايري لضبط درجة احلرارة ٣-٢-١٥-٢"

 : لضابط حرارةجيب أن ختضع البريوكسيدات العضوية التالية

الذايت احناللـه  حرارة درجةالبريوكسيد العضوي من النوعني باء وجيم، الذي تقل  )أ(
  درجة مئوية؛٥٠ عن التسارع 
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البريوكسـيد العضوي من النوع دال، الذي يتأثر تأثريا متوسطا عند تسخينه يف              )ب(
 درجة  ٥٠وتقل درجة حرارة احناللـه الذايت التسارع عن        . )١(ظروف االحتباس 

مـئوية أو الذي يتأثر تأثرياً بسيطاً أو ال يتأثر عند تسخينه يف ظروف االحتباس               
  درجة مئوية؛٤٥وتقل درجة حرارة احناللـه الذايت التسارع عن 

احناللـه  حرارة   درجةالبريوكسـيد العضـوي من النوعني هاء وواو، الذي تقل            )ج(
  درجة مئوية؛٤٥ عن الذايت التسارع

ختبار لتحديد درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع واستنتاج درجة حرارة          ترد طرق اال  
توصيات األمم املتحدة    من اجلزء الثاين من      ٢٨الضـبط ودرجة احلرارة احلامسة يف القسم        

وسيجرى االختبار الذي اخترب بطريقة     . واملعايري االختبارات دليلبشـأن نقل البضائع اخلطرة،      
 .".احلجم واملواد املستخدمةمتثل اجملموعة من حيث 

، حتت  "هلب"بكلمة  " هلب فوق دائرة  "، يسـتعاض عـن عبارة       ١-١٥-٢يف اجلـدول     ٣-١٥-٢
 ".النوعان هاء وواو"، و"النوعان جيم ودال"، "النوع باء: "العناوين

                                                      

توصيات األمم املتحدة بشأن    على النحو الذي حتدده جمموعة االختبارات هاء املبينة يف اجلزء الثاين من              )١(
 . واملعايري االختبارات دليلل البضائع اخلطرة، نق
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 ٣اجلزء 

 ".املخاطر الصحية: "يعدل العنوان ليكون نصه كالتايل

 ١-٣الفصل 

 :ألوىل ليكون نصها كاآليتتعدل الفقرة ا  ١-٢-١-٣
ميكـن تصنيف املواد الكيميائية يف واحدة من فئات السمية اخلمس على أساس السمية              "

احلـادة بطريق الفم أو اجللد أو االستنشاق تبعاً ملعايري رقمية فاصلة على النحو املبني يف                
 القاتلة للنصف ج للجرعة) تقريبية(ويتم التعبري عن قيم السمية احلادة بقيم . اجلدول أدناه

أو بتقديرات  ) باالستنشاق (٥٠أو التركيز القاتل للنصف ت ق     ) فمويـة، جلديـة    (٥٠ق
 .".١-١-٣وترد ملحوظات تفسريية بعد اجلدول . السمية احلادة

 :١-١-٣اجلدول 

بعبارة "  ٥٠ت ق "/٥٠ل  ج ق   ) التقريبية(القيم  "يف عـنوان اجلـدول، يستعاض عن عبارة         
 ".ادةتقديرات السمية احل"

 ":التعرضسبيل "يف العمود األيسر، حتت خانة 
بعد " اجللدي"و" الفموي"، يف اخلانتني املتعلقتني بالتعرض      )"أ(ملحوظة  "تضـاف    -

 النص املوجود؛ 
  بعد النص املوجود؛ "الغازات"، يف خانة )"ب(ملحوظة "تضاف  -
 بعد النص املوجود؛" األخبرة"، يف خانة )"د(ملحوظة "تضاف  -
، يف خانة    )"ه"(بامللحوظة  )" د(امللحوظة  "ويستعاض عن   )" ب(ملحوظة  "تـدرج    -

 ؛"األغربة والرذاذ"

 ؛)"و(امللحوظة "، ب   )"ه(امللحوظة "، يستعاض عن "٥الفئة "يف العمود األخري، حتت 

 :١-١-٣ملحوظات خاصة باجلدول 

 :جديدة على النحو التايل) أ(تدرج ملحوظة 

 :ية احلادة لتصنيف مادة أو مكون ما يف خملوط باستخداميشتق تقدير السم )أ"(

  يف حالة توافره،٥٠ت ق/٥٠ج ق -
 اليت تتصل بنتائج اختبار يشمل ٢-١-٣أو قـيمة الـتحويل املناسبة من اجلدول        -

 جمموعة تقديرات،
 ". اليت تتصل بفئة من فئات التصنيف٢-١-٣أو قيمة التحويل املناسبة من اجلدول  -

 ).و(إىل ) ب( لكي تصبح من  )ه(إىل ) أ( امللحوظات احلالية من تعاد تسمية



ST/SG/AC.10/32/Add.3 
Page 9 

 :سابقا، يستعاض عن اجلملة األخرية بالنص التايل) ج(اجلديدة، أي امللحوظة ) د(يف امللحوظة 

 :كالتايل" خبار"و" الرذاذ"، و"غبار"تعّرف املصطلحات "

اهلواء (ز من الغازات  من مادة أو خملوط، العالقة يف غا اجلسيمات الصلبة : الغـبار  -
 ؛)عادة

 ؛)اهلواء عادة(قطريات من مادة أو خملوط عالقة يف غاز من الغازات : الرذاذ -
الشكل الغازي ملادة أو خملوط الذي ينبع من هذه املادة أو هذا املخلوط يف : البخار -

 .شكله السائل أو الصلب

اذ بصفة عامة بتكثف األخبرة     ويتكون الرذ . يتكون الغبار بصفة عامة بعمليات ميكانيكية     
ويتراوح حجم الغبار والرذاذ بصفة عامة بني       . فـوق املشبعة أو بالتمزق املادي للسوائل      

 ". مايكرو مم١٠٠ إىل حنو مم مايكرو ١أقل من 

امللحوظة " وعن   "فئة السمية " بعبارة   "صنف السمية "، يستعاض عن عبارة     ١يف احلاشية    ٥-٢-١-٣
 .)"و(امللحوظة "ب   )" ه(

 :تدرج فقرة جديدة يكون نصها كاآليت ٥-٦-٢-١-٣

    إضافة إىل تصنيف السمية باالستنشاق، إذا أتيحت البيانات اليت تشري ٥-٦-٢-١-٣"
إىل أن آلية السمية ناجتة عن تآكل املادة أو املخلوط، قد ختتار بعض السلطات أيضا ومسها 

التنفسي بتدمري نسيج السبيل التنفسي    وحيدد تآكل السبيل    . أكالة للسبيل التنفسي  بأهنـا   
بعـد فترة تعرض واحدة وحمدودة مماثلة لتآكل اجللد؛ ويشمل ذلك القضاء على الغشاء              

وميكن االستناد إىل رأي اخلرباء لتقييم التآكل باللجوء إىل أدلة مثل التجارب         . املخـاطي 
ن قبيل التجارب على    اليت جترى على اإلنسان واحليوانات أو اخلربة يف استعمال األدلة م          

، أو قيم درجة احلموضة، أو      )يف األنابيب (البشر وعلى احليوانات، أو البيانات املوجودة       
 .".املعلومات املستمدة من مواد مماثلة أو أي بيانات أخرى ذات الصلة

 .اجلديدة) ب(، الفقرة )ج(وتصبح الفقرة الفرعية احلالية . حتذف )ب(٣-٣-١-٣

 ".للسميةتقديرات موضعية "بعد عبارة " للتصنيف"نوان، تدرج كلمة يف الع ٢-١-٣اجلدول 

" تقديرات السمية احلادة"بعد عبارة " تصنيف" حتت اجلدول، تدرج كلمة ٢ ظةامللحويف 
 .يف اجلملة األوىل

بعد النص احلايل املوجود يف     " ١امللحوظة  "، تدرج   ٣-١-٣يف العمود األول من اجلدول       ٤-١-٣
 ".االستنشاق"خانة 

 :تدرج امللحوظة التالية حتت اجلدول
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استناداً إىل البيانات املتعلقة باجللد أو (خملوطاً أكال /إذا حتدد أيضاً أن مادة: ١ملحوظة "
. أو إشارة خطر/، جيوز لبعض السلطات أيضاً أن تبلغ عن خطر التآكل يف شكل رمز و)بالعيون

املستخدم لتآكل اجللد   (م، إضافة رمز للتآكل     وعليه، ميكن، عالوة على رمز السمية احلادة املالئ       
 ".أكال للمسلك التنفسي"أو " أكال"وإشارة خطر التآكل من قبيل ) والعيون

صنف "، يف اخلانة األخرية على اليسار، يستعاض عن كلمة ١-١-٣يف خمطط اختاذ القرار  ٥-١-٣
 . ، يف النقطتني الثانية والثالثة"٤الفئة "بكلمة " ٤

 ٢-٣الفصل 

 :تدرج اجلملة الثانية اجلديدة على النحو التايل ٢-٢-٢-٣ 

أكّالة أو مهّيجة عندما ُترطّب أو عندما تلمس        ) املساحيق(ميكن أن تصبح املواد الصلبة      " 
 ".جلدا رطبا أو األغشية املخاطية

 ٣-٣الفصل 

 ".فئة"بكلمة " صنف" يف العنوان يستعاض عن كلمة  ٤-٢-٣-٣-٣

 ٧-٣الفصل 

احللقة الدراسية للربنامج الدويل لسالمة املواد " بداية اجلملة الثانية، يستعاض عن عبارة يف ١-١-٧-٣
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملواءمة تقييم خطر السمية على           /الكيميائية

أكتوبر / تشرين األول  ٢١-١٧عملـية اإلجناب والتنمية، كارشالتون، باململكة املتحدة،        
 الصادرة عن الربنامج    ٢٢٥تعاريف العمل الواردة يف الوثيقة رقم       : "عـبارة ، ب "١٩٩٤

 Principles for evaluating health risks toالـدويل للسـالمة الكيميائية، واملعنونة  

reproduction associated" with exposure to chemicals "  تقيـيم املخاطر  مـبادئ
 .١، وحتذف احلاشية "عرض للكيميائياتالصحية على عملية اإلجناب املتصلة بالت

 ".الوظيفة اجلنسية واخلصوبة"بعبارة " القدرة اإلجنابية"يف النقطة األوىل، يستعاض عن عبارة  

 :تدرج الفقرة اجلديدة التالية بعد النقاط 

مثة آثار مسية معينة على عملية اإلجناب ال ميكن عزوها بشكل قاطع إىل ضعف الوظيفة               " 
ومع ذلك، تصّنف املواد الكيميائية اليت      . صوبة أو إىل آثار مسية على التنمية      اجلنسية واخل 

 ".تسبب هذه اآلثار كمواد سامة لإلجناب وتكون مصحوبة بإشارة عامة إىل اخلطر

 ".الوظيفة اجلنسية واخلصوبة"بعبارة " القدرة اإلجنابية"يف العنوان واجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة   ٢-١-٧-٣

 ".الوالدة"بعد كلمة " نتائج احلمل"جلملة الثانية، تدرج عبارة يف ا

الوظيفة اجلنسية  "بعبارة  " القدرة اإلجنابية "عبارة  يف اجلملـة الثانـية، يسـتعاض عـن           ١-٢-٧-٣
 ".يف فئة خطر منفصلة"، وُتحذف عبارة "واخلصوبة
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 ):أ (١-٧-٣يف الشكل 

، ويف اجلملة األوىل من الفقرة    " أو إمنائية "يف العنوان، حتذف عبارة     ": ١للفئة  "بالنسـبة    -
 ".الوظيفة اجلنسية واخلصوبة"بعبارة " القدرة أو الطاقة اإلجنابية"يستعاض عن عبارة 

مواد معروف أهنا   : "يعدل العنوان ليكون نصه كالتايل    ":  ألف ١للفئة  "بالنسـبة    -
 ".سامة لإلجناب البشري

مواد مفترض أهنا سامة : "يكون نصه كالتايل يعدل العنوان ل": باء١للفئة "بالنسبة  -
 ".لإلجناب البشري

بعبارة " مسية حمددة لعملية اإلجناب"يف اجلملة الثانية من الفقرة، يستعاض عن عبارة 
 ".أثر ضار على الوظيفية اجلنسية واخلصوبة أو على التنمية"

 ".أو إمنائية" يف العنوان حتذف عبارة ":٢للفئة "بالنسبة  -

بعبارة " القدرة أو الطاقة اإلجنابية"ملة األوىل من الفقرة، يستعاض عن عبارة يف اجل
 ".الوظيفة اجلنسية واخلصوبة"

 ".اإلجناب:"بعد" أو التنمية"و" إجنابية"بعد عبارة " أو إمنائية"يف اجلملة الثانية، حتذف عبارة  ١-٢-٢-٧-٣

 ؛"الوظيفة"بكلمة " القدرة"يستعاض عن كلمة  ٣-٥-٢-٧-٣

 :تدرج الفقرة الثانية اجلديدة التالية ٣-٣-٧-٣

يصنف املخلوط لتأثريه يف اإلرضاع أو بواسطته مىت صنف أحد مكوناته على األقل لتأثريه يف               "
حد التركيز، كما هو مبّين     /اإلرضاع أو بواسطته وكان على املستوى املالئم أو فوق قيم العتبة          

 ".لتأثريات يف اإلرضاع أو بواسطته بالنسبة للفئة اإلضافية ل١-٧-٣يف اجلدول 

 :يستعاض عن اجلدول احلايل مبا يلي ١-٧-٣

 حدود التركيز ملكونات خملوط صنفت كمواد سامة لإلجناب أو لتأثريها يف           /قيم العتبة : "١-٧-٣اجلـدول   "
 ")٢(اإلرضاع أو بواسطته، ميكن أن حتدد تصنيف املخلوط 

 :إىل تصنيف املخلوط يف الفئةالتركيزات احلدية اليت تؤدي /قيم العتبة
الفئة اإلضافية للتأثريات يف 

 اإلرضاع أو بواسطته
 ٢الفئة 

 مادة سامة لإلجناب
 ١الفئة 

 مادة سامة لإلجناب

 :املكونات مصنفة يف

  )١امللحوظة  (٪٠,١≥  
 )٢امللحوظة  (٪٠,٣≥  

 ١الفئة 
 مادة سامة لإلجناب

 )٣امللحوظة  (٪٠,١≥  
 )٤امللحوظة  (٪٣,٠≥  

 ٢الفئة  
  سامة لإلجنابمادة

   )١امللحوظة  (٪٠,١≥ 
   )٢امللحوظة  (٪٠,٣ ≥

الفـئة اإلضافية للتأثريات يف     
 اإلرضاع أو بواسطته
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، "مادة سامة"، تدرج اجلملة التالية بعد عبارة ١-٧-٣ حتت اجلدول ٢ و١يف امللحوظتني 
 ".إلضافية للتأثريات يف اإلرضاع أو بواسطتهأو مادة مصنفة يف الفئة ا: "يف اجلملة األوىل

 .حتذف هذه الفقرة واحلاشية املتصلة هبا ٤-٣-٧-٣

، ٢ باء و  ١ ألف و  ١ إلشارات اخلطر الواردة يف الفئات       ة، بالنسب ٢-٧-٣يف اجلـدول     ٤-٧-٣
 ".سبيل"قبل كلمة " إشارة"بني اجلمل الواردة بني قوسني ، وتدرج كلمة " أو"حتذف 

 ". بشأن التصنيفإجراء اختاذ القرار: "لعنوان على النحو التايليعدل ا ٥-٧-٣

 : ، ليكون نصه كاآليت٥-٧-٣يدرج عنوان جديد قبل الفقرة احلالية رقم  ١-٥-٧-٣

 ؛"إجراء اختاذ القرار بشأن املواد السامة لعملية اإلجناب   ١-٥-٧-٣"

 .١-١-٥-٧-٣ تصبح الفقرة اجلديدة ١-٥-٧-٣الفقرة احلالية 

 :اخلانة الثانية على اليسار، يعدل النص الوارد بني النقطتني على النحو التايليف 
 أو أهنا سامة لإلجناب البشري، معروفةمواد " �
 ". أهنا سامة لإلجناب البشري؟مفترضمواد " �

 هل يشتبه يف أن للمادة تأثرياً ضاراً يف القدرة أو         "يف اخلانة الثالثة على اليسار، يستعاض عن عبارة         
 ".مادة مشتبه يف أهنا سامة لإلجناب البشري"بعبارة " الطاقة على اإلجناب أو على منو اإلنسان؟

 ٢-١-٥-٧-٣يعاد ترقيمها لتصبح  ٢-٥-٧-٣

 .من العنوان" تصنيف"، وحيذف ٢-٥-٧-٣يعاد ترقيمها لتصبح  ٦-٧-٣

 :، على النحو التايل١-٢-٥-٧-٣، ويصبح رقمه "٣-٧-٣إجراء اختاذ القرار "يغري العنوان احلايل  

 " بشأن املواد٣-٧-٣اختاذ القرار إجراء     ١-٢-٥-٧-٣" 

 :يدرج إجراء اختاذ القرار اجلديد التايل بالنسبة للمخاليط 
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  بشأن املخاليط٤-٧-٣إجراء اختاذ القرار  ٢-٢-٥-٧-٣"

 ــــــــــــــ
، ٣-١يف الفصل " حدود التركيز/عتبةاستخدام قيم ال"لالطالع على حدود التركيز املعينة، انظر  )٣( 

 . هبذا الفصل١-٧-٣ ويف اجلدول ٢-٣-٣-١الفقرة 
يف حالة استخدام بيانات بشأن خملوط آخر يف تطبيق مبادئ التقدير االستقرائي، جيب أن تكون                )٤( 

 .٢-٣-٧-٣البيانات املتعلقة بذلك املخلوط قاطعة وفقاً للفقرة 

 باستخدام قيم املكونات الفردية للمخلوط    تصـنيف املخالـيط عـلى أساس بيانات االختبار املتاحة عن           :املخلـوط 
بناء على بيانات االختبار حدة وميكن تعديل التصنيف على أساس كل حالة على      . حدود تركيز هذه املكونات   /العتـبة 

التصنيف املعدل على أساس كل حالة على"انظر أدناه . املتاحة عن املخلوط ككل أو على أساس مبادئ التقدير االستقرائي
 ).٣-٣-٧-٣، و٢-٣-٧-٣، ١-٣-٧-٣انظر (لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر املعايري . أدناه" حدة

    التصنيف على أساس املكونات الفردية للمخلوط

لتصنيف املعدل على أساس كل حالة على حدة  ا

نعم
هل حيتوي املخلوط على مكون أو أكثر مصنف لتأثرياته يف اإلرضاع أو

 :بواسطته يف
 )٣( أو أكثر؟٪٠,١ ≥   �   

)٣( أو أكثر؟٪٠,٣ ≥   �   

ال
 غري مصنف

مصنف يف الفئة اإلضافية
للتأثريات يف اإلرضاع أو

 بواسطته

؟)٤(يهل تنطبق مبادئ التقدير االستقرائ
 )٤-٢-٣-٧-٣ إىل١-٢-٣-٧-٣انظر املعايري يف(

التصنيف على أساس املكونات: انظر أعاله
 .الفردية للمخلوط

ال

ال

مصنف يف 
الفئة اإلضافية
للتأثريات يف 
اإلرضاع أو 
 بواسطته

 
 

 أو
 
 
 

 غري مصنف

بيانات اختبار هـل تتوفر  
نعم للمخلوط بأكمله؟

هل نتائج اختبار املخلوط قاطعة
مع مراعاة اجلرعة وعوامل أخرى
مثل املدة واملالحظات والتحليل

وحساسية) التحليل اإلحصائي (
يف نظـم االختبار) ختـبار اال

ال ألغراض اإلجناب؟

 نعم

 نعم
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 ٨-٣الفصل 

أو مؤجلة، ومل تعاجل بالتحديد يف الفصول من        /و: " ... لفقرة على النحو التايل   تعدل هناية ا   ١-١-٨-٣
 )".٦-١-٨-٣انظر أيضا  (٧-٣ إىل ١-٣

العضو املستهدف  "بعبارة  " العضو املستهدف "يف اجلملـة األوىل، يسـتعاض عن عبارة          ٦-١-٨-٣
 :، وتعدل اجلملة األخرية على النحو التايل"حتديدا

 مسية حمددة ترد أدناه ويتم تقييمها على حدة يف النظام املنسق عاملياً             مثة آثار أخرى ذات   "
 .وال يرد إدراجها هنا نتيجة لذلك

 ؛)١-٣الفصل (السمية /شديدة الفتك )أ(

 ؛)٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تأكل اجللد )ب(

 ؛)٣-٣الفصل (هتيج العني /إصابة العني بشدة )ج(

 ؛)٤-٣الفصل (التحسيس اجللدي والتنفسي  )د(

 ؛)٥-٣الفصل (القدرة على إحداث الطفرات   )ه(

 ؛)٦-٣الفصل (السرطنة  )و(

 ).".٧-٣الفصل (السمية لعملية اإلجناب  )ز(

 :تدرج فقرة جديدة على النحو التايل ٧-١-٨-٣

تـنظم معـايري التصنيف يف هذا الفصل كمعايري للمواد املندرجة يف             ٧-١-٨-٣"
). ٢-٢-٨-٣انظر   (٣معايري للمواد املدرجة يف الفئة      ، وك )١-٢-٨-٣انظر   (٢ و ١الفئتني  

 .".١-٨-٣انظر الشكل ). ٣-٨-٣انظر (وكمعايري للمخاليط 

 :يدرج عنوان جديد على النحو التايل ١-٢-٨-٣

 "٢ والفئة ١املواد املدرجة يف الفئة  ١-٢-٨-٣" 

 ١-١-٢-٨-٣  ليكون ترقيمها من   ١٠-٢-٨-٣ إىل   ١-٢-٨-٣يعاد ترقيم الفقرات احلالية من      
 .وأي إشارة إليها وفقاً لذلكويعاد ترقيم الفقرات الفرعية التالية . ١٠-١-٢-٨-٣إىل 

الفئة "بعبارة " إحدى الفئتني"يف اجلملة األخرية، يستعاض عن عبارة )  سابقا١ً-٢-٨-٣( ١-١-٢-٨-٣
 .يف هناية اجلملة)" ١-٨-٣الشكل "(ويضاف " ٢ أو الفئة ١

 : جديدة قبل امللحوظة املوجودة يف آخر اإلطار، على النحو التايل٣ تدرج فئة ١-٨-٣الشكل  
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 األعضاء املستهدفةالتأثريات العابرة على : ٣الفئة "

خملوط ال يستويف املعايري لتصنيفها يف الفئتني /مثة تأثريات على أعضاء مستهدفة حتدثها مادة
لفترة قصرية بعد تعرضه    وهي تأثريات تعدل بوظيفة من وظائف اإلنسان        .  أعاله ٢ أو   ١

هلـا، وميكـن للبشر أن يتعافوا منها بعد فترة معقولة من الزمن وال تترك أي تعديل هيكلي أو                   
وميكن . ملسلك التنفسي اهتّيج  اآلثار املخدرة و  وال تندرج يف هذه الفئة إال       . وظـيفي ذي شأن   

 ". ٢-٢-٨-٣ الفقرة املخاليط هلذه التأثريات بالتحديد كما هو مشار إليه يف/تصنيف املواد

 ".هاتني الفئتني"بعبارة " كلتا الفئتني"، يستعاض يف البداية، عن عبارة امللحوظةيف 

 ".التصنيف"بعد كلمة " ٢ و١بالنسبة للفئتني "يف العنوان، تدرج عبارة )  سابقا٧ً-٢-٨-٣( ٧-١-٢-٨-٣

أكثر "يف البداية بعبارة " يف"عن كلمة يف بداية النقطة الثانية، يستعاض )  سابقا٣ً-٧-٢-٨-٣( ٣-٧-١-٢-٨-٣
اجلهاز " بعد عبارة   " أعضاء أخرى "، وتدرج عبارة    "من كونه عابراً بطبيعته، يف اجلهاز التنفسي      

 ".العصيب احمليطي

 ".التصنيف"بعد كلمة " ٢ و١بالنسبة للفئتني "يف العنوان، تدرج عبارة )  سابقا٨ً-٢-٨-٣( ٨-١-٢-٨-٣

 حتذف النقطة األخرية 

 ".احليوانات"بعد كلمة " ٢ و١بالنسبة للفئتني "يف العنوان، تدرج عبارة )  سابقا٩ً-٢-٨-٣( ٩-١-٢-٨-٣

 : ١-٨-٣اجلدول 

 :ويعدل اجلدول على النحو التايل" عمليات التعرض" يف عنوان اجلدول بعد عبارة "أ"تدرج 

ة واحدة تنطبق    خبان ٣بالنسبة للفئة   " نطاقات القيم اإلرشادية  "يـدرج عمود جديد حتت      
 . )ب("القيم اإلرشادية ال تنطبق: "على مجيع سبل التعرض وحتمل العبارة

 .كما هي" ٢الفئة "و" ١الفئة "و" الوحدات"و" سبيل التعرض"تبقى األعمدة احلالية 

 . "أ" ، الفقرة ١-٨-٣تصبح الفقرة احلالية الواردة حتت اجلدول 

 : على النحو التايل"ب"تدرج ملحوظة جديدة 

القيم اإلرشادية ألن هذا التصنيف يستند أساسا إىل البيانات املتعلقة          ال تـرد     )ب("
 ".وزن األدلةوميكن إدراج البيانات املتعلقة باحليوانات يف تقييم . باإلنسان

 :تدرج فقرة فرعية على النحو التايل ٢-٢-٨-٣
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 ٣مواد الفئة   ٢-٢-٨-٣" 

 لتنفسيةمعايري بشأن هتيج املسالك ا ١-٢-٢-٨-٣ 

 : فيما يلي٣تتمثل معايري هتيج املسالك التنفسية اليت تندرج يف الفئة 

أو /أو االستسقاء و  /وهي تتميز باالمحرار يف مكان معني، و      (آثـار هتيج املسالك التنفسية       )أ(
الـيت تضر بالنظام الوظيفي وتكون من أعراضها الكحة واألمل واخلنق        ) أو األمل /احلكـة و  

 أساسا إىل البيانات املتعلقة باإلنسان؛ومن املسلم به أن هذا التقييم يستند . وصعوبة التنفس

 دعم املالحظات الذاتية املتعلقة باإلنسان بقياسات موضوعية وواضحة لتهيج          ميكن )ب(
العالمات البيولوجية  مثالً االستجابة للفيسيولوجيا الكهربائية، و    (املسالك التنفسية   

 ؛ ) السنخي أو األنف سوائل غسل القصيبتاللتهابا

تالحظ عند اإلنسان ممثلة لتلك اليت تالحظ عند         اليت   ينـبغي أن تكون األعراض     )ج(
السكان الذين يتعرضون لتهيج املسالك التنفسية، وليس كرد فعل خاص معزول ال 

وينبغي إبعاد التقارير   . حيدث إال عند أفراد لديهم مسالك هوائية فائقة احلساسية        
، إذ يستعمل هذا املصطلح بصفة عامة لوصف "التهيج"تشري فقط إىل الغامضة اليت 

جمموعة واسعة من االحساسات مبا فيها الشّم، والذوق غري السائغ، والشعور بوخز 
 خفيف، واجلفاف، وهي احساسات ال تندرج يف نطاق هذا التصنيف؛ 

ك التنفسية حتديدا، هتيج املسالال توجد حاليا أي جتارب مثبتة على احليوانات تعاجل  )د(
ولكن ميكن احلصول على معلومات مفيدة باختبار السمية باالستنشاق مرة واحدة         

فيجوز مثال أن توفر الدراسات اليت جترى على احليوانات معلومات مفيدة . أو أكثر
وعلم األنسجة ) األنف، إخلضيق التنفس، التهاب (بشأن عالمات التسمم السريرية 

)  األدىن، واألغشية املخاطية السميكة    بان، واخلزب، وااللتها  مثل االحتق (املرضي  
. وهـي قابلـة لالنعكاس وقد جتسد خصائص األعراض السريرية املذكورة أعاله           

 وزن األدلة؛تقييم وميكن استعمال هذه الدراسات املتعلقة باحليوانات كجزء من 

شد خطورة على   ال جيـرى هـذا التصنيف اخلاص إال إذا مل يالحظ وجود آثار أ              )ه (
 .جهاز، ال سيما اجلهاز التنفسي/عضو

 معايري بشأن التأثريات املخدرة ٢-٢-٢-٨-٣ 

 : فيما يلي٣ اليت تندرج يف الفئة املخدرةتتمثل املعايري املتعلقة بالتأثريات  

اكتـئاب اجلهـاز العصـيب املركزي، مبا يف ذلك التأثريات املخدرة على اإلنسان مثل                )أ(
وميكن أن  . ذير، قلّة اليقظة، وفقدان ردود الفعل، وعدم التنسيق والدوخة        النعاس، والتخ 

تتمـثل هـذه التأثريات أيضاً يف شكل صداع حاّد أو غثيان، وأن تؤدي إىل نقص يف                 
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التميـيز، أو إىل الـدوار أو العصبية أو التعب أو نقص يف وظيفة الذاكرة، أو نقص يف                  
  رد الفعل، أو النعاس؛اإلدراك والتنسيق، والوقت الذي يستغرقه

ميكـن أن تشـمل الـتأثريات املخـدرة اليت لوحظت يف الدراسات اليت أجريت على                )ب(
وإذا مل  . احلـيوانات السبات، وعدم وجود رد فعل صحيح للتدارك، والتخدير والرنح          

 .".٢ أو ١تكن هذه التأثريات عابرة بطبيعتها، آنذاك وجب النظر يف تصنيفها يف الفئة 

 .٢-٨-٣يف هناية عنوان اجلدول " ٢ أو ١يف الفئة "تضاف  ١-٤-٣-٨-٣

 :تدرج فقرة جديدة يكون نصها كاآليت ٥-٤-٣-٨-٣

جيـب توخي احلرص عند استخالص السمية من خملوط يشتمل على            ٥-٤-٣-٨-٣"
 يف ٢٠حد تركيز قدره /قيمة عتبةوقد اقُترحت . ٣مكـون أو مكونات تندرج يف الفئة    

حد التركيز هذا، ميكن أن يزيد أو ينقص        /بغي التسليم بأن قيمة العتبة    املائـة، غري أنه ين    
 وبأن بعض التأثريات مثل هتيج املسالك التنفسية قد ال حتدث           ٣حسـب مكونات الفئة     

حتت درجة تركيز معينة يف حني ميكن أن حتدث تأثريات أخرى مثل تأثريات التخدير حتت 
 .".ع رأي اخلبريفينبغي اتبا.  يف املائة هذه٢٠ل  قيمة ا

 : على النحو التايل٣-٨-٣يعدل اجلدول  ٤-٨-٣

 عناصر وسم للسمية الشاملة لعضو مستهدف بعينه بعد تعرض واحد: ٣-٨-٣اجلدول 

  ١الفئة  ٢الفئة  ٣الفئة 

 الرمز خطر صحي خطر صحي عالمة التعّجب

 كلمة التنبيه خطر حتذير حتذير
قد يسبب هتيج املسالك التنفسية 

 أو
 النعاس والدوار 

أو تذكر (قد يسبب ضررا ألعضاء 
) مجيع األعضاء املتأثرة إذا عرفت

حيدد سبيل التعرض إذا ثبت (
بشكل قاطع أن سبب اخلطر ال 
 )يرجع إىل سبل تعرض أخرى

أو تذكر (يسبب ضررا ألعضاء 
) مجيع األعضاء املتأثرة إذا عرفت

حيدد سبيل التعرض إذا ثبت (
طر ال بشكل قاطع أن سبب اخل

 )يرجع إىل سبل تعرض أخرى

اإلشارة إىل اخلطر

بعد "، تعدل هناية النص، بعد اإلطار الثاين، الذي يبدأ بعابرة ١-٨-٣اختـاذ القرار   يف إجـراء     ٥-٨-٣
 :، ليكون كاآليت..."تعرض واحد 
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 ، بعد اإلطار األخري الذي ٢-٨-٣اختاذ القرار تعدل هناية إجراء 

 :، على النحو التايل..."هل حيتوي املخلوط"نصه بعبارة يبدأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غري مصنف

ال

 :بعد تعرض واحد
هـل ميكـن للمادة أو املخلوط إحداث تأثريات ختديرية أو هتيج املسالك �

 التنفسية؟
حيتاج تطبيق املعايري إىل رأس خبري لتأسيس.  بشأن املعايري  ٣-٨-٣ و ٢-٨-٣انظر  

 .التصنيف على أمهية األدلة املتاحة لوزن األدلة

 نعم

ال

 ٣الفئة 

 
 حتذير

 غري مصنف

ال

 للسمية الشاملة لعضو٣هل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً يف الفئة
 . يف املائة أو أقل٢٠مستهدف بعينه عند درجة تركيز يساوي

ينـبغي توخـي احلرص عند تصنيف مثل هذه. ٥-٤-٣-٨-٣انظـر   
 .املخاليط

 نعم

ال

 ٣الفئة 

 
 حتذير
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 ١٠-٣الفصل 

 : على النحو التايل١٠-٣يدرج فصل جديد 

 ١٠-٣الفصل "

 خماطر االستنشاق

 تعاريف واعتبارات عامة وحمددة  ١-١٠-٣

تعرض  قد   الغـرض مـن هـذا الفصل هو توفري وسيلة لتصنيف املواد أو املخاليط اليت               ١- ١-١٠-٣
 .األشخاص خلطر مسية االستنشاق

يعين دخول مادة كيميائية سائلة أو صلبة إىل القصبة اهلوائية واجلزء األسفل          " االستنشاق" ٢-١-١٠-٣
 .من اجلهاز التنفسي مباشرة من الفم أو من األنف، أو بصورة غري مباشرة بالتقيؤ

ة مثل االلتهاب الرئوي الكيميائي، وإصابات      تتضمن السمية باالستنشاق تأثريات حادة وخطري      ٣-١-١٠-٣
 .الرئة بدرجات متفاوتة أو املوت بعد االستنشاق

حيدث االستنشاق عند التنفس، يف الوقت الالزم ألخذ النفس، ألن املواد املسببة تقع يف مفترق                ٤-١-١٠-٣
 .جرةالطرق بني املسالك التنفسية العليا واملسالك اهلضمية يف منطقة البلعوم واحلن

وقد يترتب ذلك على عواقب   . قـد يـتم استنشاق مادة ما أو خملوط ما عند تقيؤه بعد األكل              ٥-١-١٠-٣
غري أنه ينبغي تعديل . تـتعلق بوضـع العالمـات، ال سيما إذا اقتضى األمر التوصية بالتقيؤ بعد األكل نتيجة تسمم حاد    

 .التسمم باالستنشاقاملخلوط ميثل أيضاً خطر /التوصية بالتقيؤ إذا كانت املادة

 اعتبارات حمددة ٦-١-١٠-٣

كشـف استعراض وثائق طبية بشأن استنشاق املواد الكيميائية عن أن بعض اهليدروكربونات              ١-٦-١-١٠-٣
وبعض اهليدروكربونات املكلورة ميثل خطر استنشاق عند اإلنسان ومل يثبت خطر استنشاق الكحول             ) القطرات النفطية (

 .لدراسات اليت أجريت على احليواناتاألولية، اإلخالل با

وال . اتبعـت منهجية لتحديد خماطر االستنشاق عند احليوانات، ولكن مل يتم إخضاعها لقواعد             ٢-٦-١-١٠-٣
تستعمل النتائج اإلجيابية املستمدة من التجارب اليت جترى على احليوانات إال لإلشارة إىل احتمال وجود تسمم االستنشاق            

 .بغي إيالء عناية خاصة عند تقييم البيانات املتعلقة باحليوانات بشأن خماطر االستنشاقوين. عند اإلنسان

ويرد أدناه التحويل بني اللزوجة الديناميكية      . تشـري معـايري التصنيف إىل اللزوجة الكينماتية        ٣-٦-١-١٠-٣ 
 : واللزوجة الكينماتية
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 ) يف الثانية٢مم(اللزوجة الكينماتية = ________________      (mPa.s)اللزوجة الديناميكية     
 ))٣(سم/ج(الكثافة     

توزع عادة منتجات األيروسول والرذاذ يف حاويات مثل        : تصنيف منتجات األيروسول والرذاذ    ٤-٦-١-١٠-٣
 الفم  والعنصر الرئيسي لتصنيف هذه املنتجات هو جتمع املنتج يف        . احلاويـات املضغوطة ذاتيا، واملرشات املضخة والزنادية      

أما إذا . وال جيمع الرذاذ أو األيروسول الصادر من حاوية مضغوطة يف الفم إذا كانت نوعيته جيدة. واستنشـاقه فيما بعد  
وعادة ما يكون الرذاذ الصادر عن      . انسـاب الـرذاذ أو األيروسـول من حاوية مضغوطة، فيمكن أن جيّمع مث يستنشق              

ويف احلاالت اليت يتسىن فيها إزالة آلية الضخ        . ميكن أن جيّمع ويستنشق بعد ذلك     املرشات املضخة والزنادية خشنا وبالتايل      
 . وابتالع احملتويات املتاحة، ينبغي النظر يف تصنيف املنتجات

 معايري تصنيف املواد ٢-١٠-٣

 فئات خطر التسمم باالستنشاق: ١-١٠-٣اجلدول 

 الفئات املعايري
 :١تصنف املادة يف الفئة 

 أدلة موثوق هبا وجيدة النوعية استمدت من جتارب أجريت على على أساس )أ(
 ؛ أو)١انظر امللحوظة (اإلنسان 

  يف الثانية  ٢مم ٢٠,٥هيدروكربون وكانت لديها    إذا كانت املادة مكونة من       )ب(
 . درجة مئوية٤٠من اللزوجة الكينماتية أو أقل، إذا قيست عند 

 

املواد الكيميائية املعروف   : ١الفـئة   
 تسبب خماطر التسمم باالستنشاق أهنا

عند اإلنسان أو الواجب اعتبار أهنا      
تسـبب خماطر التسمم باالستنشاق     

 .عند اإلنسان

 من اللزوجة  يف الثانية٢مم ١٤، واليت تتضمن  ١املـواد غـري تلـك املصنفة يف الفئة          
احلالية الدراسات   درجة مئوية، وذلك استنادا إىل       ٤٠الكينماتـية أو أقل، إذا قيست عند        

، والذائبية يف املاء، التوتر السطحياليت أجريت على احليوانات، آراء اخلرباء اليت تراعي 
 ).٢انظر امللحوظة . (ونقطة الغليان، والتطاير

املواد الكيميائية اليت تثري    : ٢الفـئة   
القلـق الفـتراض أهنا تسبب خماطر       

 التسمم باالستنشاق عند اإلنسان 

 .روكربونات، والتربنتني، وزيت الصنوبر، بعض اهليد١ملواد املدرجة يف الفئة أمثلة من ا :١ملحوظة 

أنواع الكحول غري األولية  :مراعاة لذلك، ميكن لبعض السلطات أن تنظر يف إدراج املواد التالية يف هذه الفئة :٢ملحوظة 
والكيتون الذي ال تزيد تركيبته     تيل،   على األكثر؛ وكحول اإليزوبو    ١٣ ذرات من الكربون على األقل و      ٣الـيت تتكون من     

 . ذرة من ذرات الكربون١٣على 

 معايري تصنيف املخاليط ٣-١٠-٣

 تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن املخلوط الكامل ١-٣-١٠-٣

 استنادا إىل أدلة موثوقة وذات نوعية جيدة استمدت من          ١يصـنف املخلـوط يف الفئة       
 .التجارب اليت أجريت على اإلنسان
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 مبادئ التقدير االستقرائي: تصنيف املخاليط عند عدم توفر بيانات عن املخلوط الكامل ٢-٣-١٠-٣

 باالستنشاق، وكانت هناك مع ذلك هعندما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتحديد مسيت ١-٢-٣-١٠-٣
ط وصفاً دقيقاً، أمكن    بـيانات كافية عن املكونات املفردة وعن خماليط مشاهبة مت اختبارها لوصف خطر املخلو             

وهذا يكفل أن عملية التصنيف تستخدم البيانات       . استخدام هذه البيانات وفقاً ملبادئ التقدير االستقرائي التالية       
 .املتاحة إىل أقصى حد ممكن يف وصف خماطر املخلوط دون احلاجة إىل إجراء اختبارات إضافية على احليوانات

 التخفيف ٢-٢-٣-١٠-٣

لوط مبادة ال تنطوي على خطر التسمم باالستنشاق، وال ُيتوقع أن تؤثر يف تسمم استنشاق عندما خيفف خم 
على . أمكن تصنيف املخلوط اجلديد كمخلوط معادل للمخلوط األصلي       . مكونات أخرى أو استنشاق املخلوط    

 . يف املائة١٠أن تركيز املواد السامة باالستنشاق جيب أال يقل عن 

 نتاجعبوات اإل ٣-٢-٣-١٠-٣

ميكـن افتراض أن التسمم باستنشاق عبوة خملوط معقد يعادل أساساً التسمم باستنشاق عبوة أخرى من     
املنتج التجاري نفسه أنتجها الصانع نفسه أو أشرف على إنتاجها، ما مل يكن هناك ما يدعو إىل االعتقاد بأن تغريا 

ويف هذه .  يف لزوجة هذه العبوة ودرجة تركزها    ذا داللـة قد حدث أدى إىل تغري التسمم باالستنشاق وانعكاسه          
 .احلالة يلزم إجراء تصنيف جديد

 ١درجة تركز خماليط الفئة  ٤-٢-٣-١٠-٣

وجب ، ١، وزادت درجة تركز مكونات هذا املخلوط املصنفة يف الفئة ١إذا كان خملوط مصنفاً يف الفئة  
 . بدون إجراء اختبار إضايف١تصنيف املخلوط اجلديد يف الفئة 

 االستنباط داخل فئة مسية واحدة ٥-٢-٣-١٠-٣

يف حالـة وجود ثالثة خماليط حتتوي على مكونات متطابقة حيث ألف وباء مصنفان يف فئة مسية واحدة                   
 وتركيزات متوسطة لتركيزات املكونات     واملخلوط جيم حيتوي على املكونات النشطة ذاهتا من الناحية السمومية         

، حينئذ يفترض أن تكون فئة مسية املخلوط جيم هي ذاهتا فئة مسية املخلوطني ألف لف وباءاملوجودة يف املخلوطني أ
 .وباء

 املخاليط املتشاهبة أساساً ٦-٢-٣-١٠-٣

 :بافتراض ما يلي 

 باء+ ألف  `١`:  خملوطان )أ( 

 باء؛+ جيم  `٢`     
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 وأن درجة تركز املكون باء واحدة أساساً يف كال املخلوطني؛ )ب( 

 تعادل درجة تركز املكون جيم      `١`وأن درجة تركز املكون ألف يف املخلوط         )ج(
 ؛`٢`يف املخلوط 

وأن التسمم باالستنشاق بالنسبة أللف وجيم متشابه أساساً، أي أهنما ينتميان         )د(
 .إىل نفس فئة اخلطر وليس متوقعا أن يؤثرا يف التسمم باستنشاق املكون باء

، أمكن تعيني   ١-١٠-٣ بالفعل استنادا إىل املعايري الواردة يف اجلدول          مصنفا `١`فـإذا كان املخلوط      
 .املخلوط يف فئة اخلطر ذاهتا

 تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع مكونات املخلوط أو عن بعضها فقط ٣-٣-١٠-٣

 ١الفئة  ١-٣-٣-١٠-٣

املائة أو أكثر من مادة أو مواد        يف   ١٠ املخلوط الذي يتضمن ما جمموعه       ١يصـنف يف الفـئة       ١-١-٣-٣-١٠-٣
 . درجة مئوية٤٠ من اللزوجة الكينماتية أو أقل، إذا قيست عند  يف الثانية٢مم ٢٠,٥، وتشتمل على ١مصنفة يف الفئة 

 يف املائة أو أكثر من      ١٠عندما ينقسم خملوط إىل طبقتني مميزتني أو أكثر، وتشتمل إحداها على             ٢-١-٣-٣-١٠-٣
  من اللزوجة الكينماتية أو أقل، إذا قيست عند          يف الثانية  ٢مم ٢٠,٥، وتشتمل على      ١ة يف الفئة    مـادة أو مـواد مصنف     

 .١ درجة مئوية، يصنف املخلوط بأكمله حينئذ يف الفئة ٤٠

 ٢الفئة   ٢-٣-٣-١٠-٣

د  يف املائة أو أكثر من مادة أو موا        ١٠ املخلوط الذي يتضمن ما جمموعه       ٢يصـنف يف الفئة      ١-٢-٣-٣-١٠-٣
 . درجة مئوية٤٠ من اللزوجة الكينماتية أو أقل، إذا قيست عند  يف الثانية٢مم ١٤، وتشتمل على ١مصنفة يف الفئة 

 والذائبية إن تصـنيف املخاليط يف هذه الفئة، يتطلب معرفة آراء اخلرباء ملراعاة التوتر السطحي             ٢-٢-٣-٣-١٠-٣
 . مع املاء٢لة خلط مواد الفئة ونقطة الغليان، التطاير، ال سيما يف حايف املاء، 

 يف املائة   ١٠يف حالة تصنيف خملوط ينقسم إىل طبقتني مميزتني أو أكثر، وتشتمل إحدامها على               ٣-٢-٣-٣-١٠-٣
 من اللزوجة الكينماتية أو أقل، إذا قيست         يف الثانية  ٢مم ١٤، وتشتمل على    ١أو أكثر من مادة أو مواد مصنفة يف الفئة          

 .٢، يصنف املخلوط بأكمله يف الفئة  درجة مئوية٤٠عند 

 تبليغ املعلومات املتعلقة باملخاطر ٤-١٠-٣

تبليغ املعلومات : "٤-١تـرد اعتبارات عامة وحمددة تتعلق باشتراطات الوسم يف الفصل     ١-٤-١٠-٣
ثلة  أم ٣ويتضمن املرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ ويتضمن املرفق    ."الوسم: املـتعلقة باملخاطر  
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ويعرض اجلدول  . لـتدابري احليطة والرسوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح السلطة املختصة بذلك            
 ٢ و ١، يف الفئتني    قأدنـاه عناصـر وسم حمددة للمواد واملخاليط املصنفة بوصفها متثل خطر التسمم باالستنشا             

 .استنادا إىل املعايري الواردة يف هذا الفصل

 عناصر وسم للتسمم باالستنشاق: ٢-١٠-٣اجلدول 

  ١الفئة  ٢الفئة 

 الرمز اخلطر على الصحة اخلطر على الصحة

 كلمة التنبيه خطر حتذير
قد حيدث ضررا إذا متّ بلعه ودخل املسالك اهلوائية  إشارة اخلطر قد يؤدي إىل املوت إذا متّ بلعه ودخل املسالك اهلوائية

 تسمم باالستنشاققرار بشأن الإجراء اختاذ  ٥-١٠-٣

ويوصى . ال ميـثل إجراء اختاذ القرار التايل جزءا من نظام التصنيف املنسق وإمنا يرد هنا كإرشاد إضايف                 
 .بقوة أن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل إجراء اختاذ القرار وأثناءه
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  بشأن التسمم باالستنشاق١-١٠-٣إجراء اختاذ القرار 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ليست هناك  ال
إمكانية للتصنيف

هل هناك بيانات عن املخلوط ككل أو عن مكوناته لتقييم: املخلوط
 اق؟التسمم باالستنش

ليست هناك ال
إمكانية للتصنيف

نعم

نعم

إذا كانت هناك بيانات موثوق هبا وذات نوعية جيدة مت: املخلوط
اسـتمدادها من التجارب اليت أجريت على اإلنسان، فهل تكشف

 هذه البيانات عن التسمم باستنشاق املخلوط ككل؟
٢-١٠-٣انظر اإلجراء ال

لالستخدام مع املكونات

وثـوق هبا وذات نوعية جيدة متهـل هـناك بـيانات م  �
اسـتمدادها من التجارب اليت أجريت على اإلنسان، مثالً

 بعض اهليدروكربونات والتربنتني وزيت الصنوبر، أو
هـل املـادة هي هيدروكربون ذو لزوجة كينماتية تعادل   �

٤٠ يف الثانـية أو تقل عنها إذا قيست عند           ٢ مـم  ٢٠,٥
 درجة مئوية؟

 نعم

نعم

 ١الفئة 

 خطر 

 ٢الفئة 

 حتذير 

ال

هل مثة أدلة مثرية للقلق تستند إىل نتائج أجريت على حيوانات وإىل آراء
تقللثانية أو    يف ا  ٢ مم ١٤خـرباء، وهل للمادة لزوجة كينماتية تعادل        

  درجة مئوية؟٤٠عنها إذا قيست عند
نعم

 ال
 ال يصنف

 هل هناك بيانات عن التسمم الستنشاق هذه املادة؟: املادة
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  بسشأن التسمم باالستنشاق٢-١٠-٣إجراء اختاذ القرار 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٤اجلزء 

 ".املخاطر البيئية" بعنوان ٤يدرج جزء جديد 

 ١-٤الفصل 

 الفصل وتعدل   ويعاد ترقيم مجيع فقرات هذا    . ١-٤ بشأن التسمم باملاء فصالً جديداً       ١٠-٣يصـبح الفصـل السـابق       
 .اإلحاالت التابعة له يف كامل النص املتعلق بالنظام املتواءم على الصعيد العاملي وفقاً لذلك

-١-٤: "بعبارة" القرار إجراء اختاذ ٥-١٠-٣" يستعاض عن عبارة )  سابقا١-١٠-٣( ٥-١-٤
 ". إجراء اختاذ القرار بشأن املواد اخلطرة على البيئة املائية٥

اختاذ  إجراء   ٥-١٠-٣(" السابق   ١-١٠-٣نوان الواقع إجراء اختاذ القرار      يسـتعاض عـن الع     
 إجراء اختاذ القرار   : " بالعنوان التايل ")  بشأن املواد اخلطرة على البيئة املائية      ١-١٠-٣القـرار   

، يستعاض عن عبارة    "املزمنة"يف اإلطـار الـرابع على اليسار، الذي يبدأ بكلمة           ". ١-١-٤
 . هناية النقطة الثانية يف"و" حبرف "أو/و"

انظر الفقرات(؟هل تنطبق مبادئ التقدير االستقرائي
نعم ؟)٥-٢-٣-١٠-٣ إىل ١-٢-٣-١٠-٣من 

 يف املائة أو أكثر من مادة أو عدة مواد مصنفة يف١٠خلوط  هل يتضمن امل  
 يف الثانية من اللزوجة الكينماتية أو أقل،٢ مم ٢٠,٥ ويشتمل على    ١الفئة  

 )١-٣-٣-١٠-٣انظر ( درجة مئوية؟ ٤٠إذا قيست عند 

ال

 نعم
 يف املائة أو أكثر من مادة أو مواد مصنفة يف الفئة١٠هل يتضمن املخلوط    

 يف الثانية من اللزوجة الكينماتية أو أقل، إذا قيست٢ مم١٤ ويشتمل على ٢
 )٢-٣-٣-١٠-٣انظر ( درجة مئوية؟ ٤٠عند 

 

يصنف يف الفئة 
 املناسبة

 نعم

 غري مصنف

 ٢الفئة 

 
 حتذير

ال

ال

 ١الفئة 

 خطر 
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 ١املرفق 
  :ملتفجراتبايف اجلدول املتعلق 

 

 

 :بالرسم التايل*" ٤-١"يستعاض عن : ٤-١بالنسبة للفرع  -

 ، وعن عبارة   "خطر"ب    " حتذير"، وعن   "٥-١"ب    *" ٥-١ "يستعاض عن : ٥-١ بالنسـبة للفرع   - 
 ". يف حالة وقوع حريقشامالًانفجاراً قد حيدث "بعبارة " قد ينفجر يف حالة احلريق"  

 ".٦-١"ب  *" ٦-١ "يستعاض عن: ٦-١ بالنسبة للفرع - 

 ؛٦-١، و٥-١، و٤-١حيذف النص التفسريي املظلل املوجود حتت أعمدة الفروع  - 

تضـاف ملحوظة جديدة     ٣ حتت عبارة    "ملحوظات بشأن األلوان الواردة يف   "توصيات  - 
ــم   األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: تايليكون نصها كال ..." املتحدة    

 . يترك شاغراً إذا كانت املادة املتفجرة تشكل اخلطر اإلضايف- للفرعمكان   ** )٣"(

 .". يترك شاغراً إذا كانت املادة املتفجرة تشكل اخلطر اإلضايف-موعة التوافق جملمكان    * 

 :باء، حتت النوع الربوكسيدات العضويةوواملخاليط  املواد الذاتية التفاعليف اجلدولني بشأن  

 

 

 :بالشكل

 

 :يستعاض عن الشكل

 :الربوكسيدات العضويةيف اجلدول بشأن   

 :بالشكل

5.2

 

) ثالث مرات(يستعاض 
 :عن الشكل

 :وعن الشكل : بالشكل  

 

5.2
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 :  ليكون نصها كاآليت٢تعدل امللحوظة 

 : تحدةألوان الرسم التخطيطي للوائح النموذجية لألمم امل )٢"(

النصف : األرضيةأسود أو أبيض؛    ): هلب(الرمز  : الرسـم التخطيطي للبريوكسيد العضوي     
 ؛أسود: يف الركن األسفل" ٢-٥"أصفر؛ الشكل : أمحر؛ النصف األسفل: األعلى

 ".برتقالية: أسود؛ األرضية): قنبلة متفجرة(الرمز : الرسم التخطيطي للمتفجرات 

 : صها كاآليتيكون نجديدة ) ٣(تضاف ملحوظة 

ميكن استعمال الومسة املطابقة للسلم اللوين الوارد يف جدول السوائل املؤكسدة إىل غاية  )٣"(
 .".٢٠١١يناير / كانون الثاين١

 ):تعرض مفرد(السمية الشاملة ألعضاء معينة مستهدفة يف اجلدول بشأن 

 :يعدل نص اإلشارات إىل اخلطر على النحو التايل

 :١بالنسبة للفئة  -

 خطر"
يذكر ) (أو تذكر مجيع األعضاء املتأثرة إذا كانت معروفة        (مـادة تسبب تلفا لألعضاء      

 )".سبيل التعرض إذا ثبت بشكل قاطع أن ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر

 :٢بالنسبة للفئة  -
 حتذير"

يذكر  ()أو تذكر مجيع األعضاء املتأثرة إذا كانت معروفة(مادة قد تسبب تلفا لألعضاء  
 )".سبيل التعرض إذا ثبت بشكل قاطع أن ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر

 :  على النحو التايل٣يدرج عمود جديد للفئة 
 ٣الفئة 

 
 حتذير

 )هتيج املسالك التنفسية(
 قد يتسبب يف هتيج املسالك التنفسية 

 أو
 )آثار التخدير(

 النعاس والدوارقد تسبب 
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 ):تعرض متكرر(تسمم الشامل ألعضاء معينة مستهدفة اليف اجلدول بشأن 

 :يعدل نص إشارات اخلطر على النحو التايل

 :١بالنسبة للفئة  -

 خطر"

بالتعرض ) أو تذكر مجيع األعضاء املتأثرة إذا كانت معروفة       (مادة تسبب تلفا لألعضاء       
ليست يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بشكل قاطع أنه         (لفـترة طويلة أو بشكل متكرر       

 ".)هناك سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر

 :٢بالنسبة للفئة  -

 حتذير"

) أو تذكر مجيع األعضاء املتأثرة إذا كانت معروفة       (مـادة قـد تسبب تلفا لألعضاء          
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بشكل قاطع أنه        (بالتعرض لفترة طويلة أو بشكل متكرر       

 ".)ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر

التسمم الشامل ألعضاء   "  بعد اجلدول احلايل عن      قاجلدول اجلديد التايل بشأن خماطر االستنشا     يـدرج   
 )":تعرض متكرر(معينة مستهدفة 

 أخطار االستنشاق
 ١الفئة  ٢الفئة  - - -

  

   

 حتذير
قد حيـدث ضرراً 
إذا متّ بلعه ودخل 
 املسالك اهلوائيـة

 خطر
قد يؤدي إىل املوت 

عه ودخل إذا متّ بل
 املسالك اهلوائيـة

 توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة النموذجية "ال يعد شرطاً مبوجب
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 ٢املرفق 

 يـدرج السطر اجلديد التايل املتعلق باملتفجرات غري املستقرة قبل السطر احلايل املتعلق بالفرع               ١-٢م 
 :املتفجرات" ١-١

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر

 إشارة اخلطر متفجر غري مستقر

ختبار الوارد يف   تبعا لنتائج اال  
دلــيل "اجلــزء األول مــن 

ــايري،   ــبارات واملع االخت
توصيات األمم املتحدة بشأن    

 "نقل البضائع اخلطرة

املتفجرات غري املستقرة

 

 

  :ب" ٤-١"، يستعاض عن ٤-١بالنسبة للفرع  -

قد ينفجر يف   "وعن عبارة   " خطر"بكلمة  " حتذير"ن كلمة   يستعاض ع  : ٥-١بالنسبة للفرع    -
 ".قد ينفجر بكامله يف حالة احلريق"بعبارة " حالة احلريق

 ).مرتني" (املواد"بعد " واملخاليط"يدرج " معايري"حتت  ٧-٢م 

 

 
بالشكل

 

)ثالث مرات(يستعاض 
 عن الشكل

 ١٥-٢م 

 
القدرة على إحداث   "بعبارة  " القدرة على إحداث الطفرات   "ستعاض عن عبارة    يف العنوان، ي   ٢٢-٢م 

 ".الطفرة يف اخللية اجلرثومية

لتأثريات يف  فئة إضافية ل  "بعبارة  " خاصة فئة"، يستعاض عن عبارة     "املخاطرفئة  "حتـت عبارة     )ب(٢٤-٢م 
 أو:"النص املوجود ، تضاف اجلملة التالية بعد      "املعايري"وحتت كلمة   " اإلرضـاع أو بواسطته   

 ٢ و ١انظر امللحوظتني   (من هذه املادة    " يف املائة  ٠,٣ ≤"أو" يف املائة  ٠,١≤املخاليط اليت تشتمل    
 ).".٧-٣، الفصل ١-٧-٣امللحقتني باجلدول 

 ".مستهدفة"قبل كلمة " معّينة"يف العنوان، تدرج كلمة  ٢٥-٢م 

 :يعدل نص اإلشارة إىل اخلطر على النحو التايل 
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 :١بة للفئة بالنس -
 خطر" 

يذكر سبيل  ) (أو تذكر مجيع األعضاء املتأثرة إذا كانت معروفة       (مـادة تسبب تلفا لألعضاء        
 )".التعرض إذا ثبت بشكل قاطع أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر

 :٢بالنسبة للفئة  - 
 حتذير"

يذكر سبيل  ) (ا كانت معروفة  أو تذكر مجيع األعضاء املتأثرة إذ     (مادة قد تسبب تلفاً لألعضاء        
 )".التعرض إذا ثبت بشكل قاطع أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر

 : على النحو التايل٣يضاف عمود جديد للفئة   

 اخلطرفئة  املعايري عن املخاطرتبليغ العناصر 

 
 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير 
)هتيج املسلك التنفسي(

قد يسبب هتيج املسلك 
 التنفسي

 
 أو
 

 )ر التخديرآثا(
 قد تسبب النعاس

 والدوار

 إشارة اخلطر

 )هتيج املسلك التنفسي( )أ(
جة عابرة على   أدلـة عـلى أن للمادة أو املخلوط آثاراً مهيّ          

 أو لدى اإلنسان؛  التنفسياملسلك
 )آثار التخدير( )ب(

أدلـة عـلى أن لـلمادة أو املخلـوط آثاراً ختديرية عابرة              
اسـتحدثت مـن الدراسـات اليت أجريت على احليوانات          

 .واإلنسان

٣ 

 ".مستهدفة"قبل كلمة " معّينة"يف العنوان، تدرج كلمة  ٢٦-٢م 

 :، على النحو التايلقيدرج جزء فرعي جديد ملخاطر االستنشا ٢٧-٢م 
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 )١٠-٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (خماطر االستنشاق  ٢٧-٢م "  

 اخلطرفئة  املعايري خاطرعناصر التبليغ عن امل

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر

يؤدي إىل قد 
الوفاة إذا متّ 

بلعه ودخـل 
املسـالـك 
 اهلوائيـة

 بيان األخطار

 للمواد واملخاليط املختربة -١
أدلة موثوق هبا وجيدة النوعية من حاالت بشرية        خربة عملية على أساس      � 

االلتهاب الرئوي  تـبني التسـمم باالستنشاق عند اإلنسان، مبا يف ذلك           
 الكيميائي، وتفاوت درجات إصابة الرئتني أو املوت بعد االستنشاق؛

 من اللزوجة    يف الثانية  ٢مـم  ٢٠,٥هـيدروكربونات تتضـمن      � 
 ٤٠الكينماتــــية أو أقــــل، إذا قيســــت عــــند 

 ؛درجة مئوية
مبادئ التقدير  إذا مل تكـن هناك بيانات متاحة عن خملوط ما تستعمل             -٢

 .٢-٣-١٠-٣االستقرائي الواردة يف الفقرة 
 مبخاطر   املتعلقة ١فئة  إذا مل تنطبق مبادئ التقدير االستقرائي، تصنف يف ال         -٣

 :االستنشاق
، ١ يف الفئة     أو أكثر من مادة أو مواد مصنفة       ٪١٠املخاليط اليت تتضمن     �

 من اللزوجة الكينماتية أو أقل، إذا        يف الثانية  ٢مم ٢٠,٥وتشتمل على   
 . درجة مئوية٤٠قيست عند 

 أو أكثر   ٪١٠ املخاليط اليت تنقسم إىل طبقتني مميزتني أو أكثر، وتشتمل إحدامها على          
 ٢٠,٥ وتشتمل على  مبخاطر االستنشاق،املتعلقة ١من مادة أو مواد مصنفة يف الفئة    

 . درجة مئوية٤٠ من اللزوجة الكينماتية أو أقل، إذا قيست عند  يف الثانية٢مم

١ 

 
 طرفئة اخل املعايري عناصر التبليغ عن املخاطر

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر

قد يؤدي إىل 
الوفاة إذا متّ 
بلعه ودخل 
املسـالـك 
 اهلوائيـة

بيان األخطار

، اليت يفترض أهنا تسبب التسمم      ١املـواد غـري تلك املصنفة يف الفئة          -١
الدراسات اليت أجريت على    إىل  باالستنشـاق عـند اإلنسان استنادا       

 من   يف الثانية  ٢مم ١٤احلـيوانات وإىل آراء اخلـرباء، والـيت تتضمن          
 . درجة مئوية٤٠نماتية أو أقل إذا قيست عند اللزوجة الكي

مبادئ التقدير  إذا مل تكـن هـناك بـيانات عن خملوط ما، تستعمل              -٢
 .٢-٣-١٠-٣االستقرائي الواردة يف الفقرة 

خماطر ، ٢مبادئ التقدير االستقرائي، تصنف يف الفئة يف حالة عدم انطباق  -٣
 :االستنشاق

ر من مادة أو مواد مصنفة يف الفئة         أو أكث  ٪١٠املخالـيط اليت تتضمن      � 
 من اللزوجة الكينماتية أو أقل، إذا  يف الثانية ٢مم ١٤، وتشتمل على    ٢

 . درجة مئوية٤٠قيست عند 
املخاليط اليت تنقسم إىل طبقتني مميزتني أو أكثر، وتشتمل إحدامها على            � 

 ١٤ وتشتمل على    ،٢ أو أكثر من مادة أو مواد مصنفة يف الفئة           ٪١٠
 ٤٠ من اللزوجة الكينماتية أو أقل، إذا قيست عند           يف الثانـية   ٢مـم 

 .درجة مئوية

٢ 

 ). أ(٢٨-٢ قسماً فرعياً جديداً م ٢٧-٢يصبح القسم الفرعي احلايل م  

، يستعاض عن عبارة ١، يف الفقرة ٤ويف فئة املخاطر ). ب(٢٩-٢ قسماً فرعياً جديداً م ٢٨-٢يصبح القسم الفرعي م  
 . يف النقطة الثانية" و"حبرف " أو/و"
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 ٣املرفق 
 البيانات التحذيرية والرموز التحذيرية: "يعدل العنوان على النحو التايل 
 :يستبدل النص احلايل بالنص التايل 

 ٣املرفق "

 رية والرموز التحذيريةالبيانات التحذي

 مقدمة ٣�١م 

نظام تقدَّم يف هذا املرفق إرشادات بشأن استخدام البيانات التحذيرية اليت تتماشى مع ال             ١-١-٣م 
املنسق عاملياً، مبا يف ذلك النصائح املتصلة باختيار ما يناسب من البيانات لكل صنف وفئة خماطر واردة يف النظام                   

نظام املنسق عاملياً، إىل    بيانات التحذيرية على بطاقات الوسم اليت تتمشى مع ال        ن تظهر ال  وينبغي أ . املنسـق عاملياً  
الرسوم التوضيحية، وكلمات التنبيه، والبيانات (نظام املنسق عاملياً مع الجانب عناصر التبليغ عن املخاطر املتوائمة 

وقد خيتار  ،  ل املتعلقة بطريقة االستعما   كمـا ميكـن تقـدمي معلومـات إضافية وتكميلية، كالتعليمات          ). الـتحذيرية 
 ٣-٦-٤-١ واجلزء الفرعي    ٢-١انظر الفصل    (السلطات املختصة إضافة هذه املعلومات مببادرة منهم      /املوردون/الصّناع

 ).٤-١من الفصل 

يصف التدابري املوصى )  توضيحيرسمأو /و(هـو عبارة عن مجلة  بـيان الـتحذيري     ال ٢-١-٣م 
نع التأثريات الضارة الناجتة عن التعرض ملادة خطرة أو عن سوء ختزين أو مناولة مادة خطرة                باختاذها لتقليل أو م   

 )).ج(٢-٥-١٠-٤-١الفقرة (

لقـد اسـُتخدمت البيانات التحذيرية املوجودة إىل أقصى حد ممكن كأساس لوضع هذا           ٣-٣�١م 
ت الدولية املتعلقة بالسالمة، التابع للربنامج بطاقات البيانادليل جتميع  املوجودة ةوكان من بني هذه األنظم. املرفق

، وتعليمات االحتاد األورويب بشأن )ANSI Z129.1 (ةاألمريكيالـدويل لسالمة املواد الكيميائية واملعايري الوطنية  
للوكالة ، ودليل مراجعة وسم مبيدات احلشرات )٢٠٠٤دليل عام (التصنيف والوسم، ودليل االستجابة للطوارئ 

 . حلماية البيئةةاألمريكي

 االستجابة، والوقاية: يتضمن هذا املرفق أربعة أنواع من البيانات التحذيرية تغطي ما يلي ٤-١-٣م 
وقد وضعت جمموعة البيانات التحذيرية بربطها      . اإلزالة، و التخزين أو التعرض، و   عرضيال يف حاالت االنسكاب  

 .ام املنسق عاملياًإىل أقصى حّد ممكن بكل إشارة وقوع خطر وارد يف النظ

 كما بصورة أكثر انتظامايهدف هذا املرفق إىل التشجيع على استعمال البيانات التحذيرية  ٥-١-٣م 
نظام املنسق عاملياً، حيسن أيضاً فهم فربط هذه البيانات بإشارات اخلطر الواردة يف ال. هو مبّين يف املصفوفة املرفقة   

ل املصفوفة الواردة يف املرفق التشديد على املفاهيم والنُُّهج الرئيسية أثناء           ويتيح استعما . تدابـري احلـيطة املالئمة    
 .األنشطة التدريبية والتثقيفية
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األدىن من  تستهدف اإلرشادات املتعلقة باستخدام العبارات الواردة يف املرفق إتاحة احلد            ٦-١-٣م 
وقد . املنسق عاملياً أنواع اخلطر ذات الصلة بالنظام      العبارات الالزمة املناظرة للبيانات التحذيرية ومعايري تصنيف و       

 . مت قدر اإلمكان جتنب اإلسهاب يف صياغة العبارات لتبسيطها إىل أقصى حد ممكن

ينبغي اعتبار هذا املرفق وثيقة قابلة للتطور ومن مث وثيقة ميكن تشذيبها وتفصيلها إىل حد  ٧-١-٣ألف
 . األساسية اليت تستند إليها املصفوفة واملبادئ األساسية الواردة أدناهولن تتغري املفاهيم. أكرب مع مرور الوقت

 نطاق االنطباق ٢-٣م 

تبلـيغ عـن املعلومـات املـتعلقة باملخاطـر الوسـيلة الرئيسـية اليت تسمح                يعـد ال   ١-٢-٣م 
عيني املخاطر وتعريفها   فت. املستهلكني باختاذ تدابري احليطة املالئمة عند تناول املواد واملخاليط اخلطرة         /للمستعملني

ومن الضروري أن ترتبط    . التخلص منها  و هاوختزينالكيميائية  مهـا أوىل خطـوات تأمني سالمة استعمال املواد          
. من ذلك ينبغي ختزين السوائل القابلة لالشتعال بعيداً عن مصادر اإليقاد          : إجراءات السالمة بنوع اخلطر املوجود    
كن، ستتعزز إجراءات املناولة السليمة بإدراج البيانات التحذيرية يف النظام          وبتوضيح هذه الصلة إىل أقصى حد مم      

 .ومن الضروري استعمال لغة واضحة وبسيطة لتبليغ التعليمات وتيسري ترمجتها إىل لغات أخرى. املنسق عاملياً

يستند نظام  و. إن نقطة البداية لقدمي البيانات التحذيرية بشأن منتج كيميائي هي تصنيف اخلطر            ٢-٢-٣م 
على ). ١-٢-٢-٣-١الفقرة  (املعنية   إىل اخلصائص الذاتية للمواد الكيميائية       النظام املنسق عاملياً  تصنيف اخلطر الوارد يف     

 على بطاقات املنتجات االستهالكية إذا أظهرت       أن بعـض األنظمـة قـد ال تشترط وضع عالمات املخاطر املزمنة            
 ظل الظروف العادية ملناولة املواد أو يف ظل ظروف االستخدام العادي أو             املعلومات إمكانية استبعاد املخاطر يف    

وإذا مل يشترط وضع إشارات خطر معينة، فال تكون البيانات          ). ٥انظر املرفق   (سـوء االسـتخدام املـتوقع هلا        
 ).١-١-٥الفقرة ألف(التحذيرية املناظرة هلا ضرورية هي األخرى 

 الواردة يف املصفوفة التالية االستجابة حلاالت الطوارئ واإلسعافات         تغطي البيانات التحذيرية   ٣-٢-٣م 
وبالنسبة لعدد من املواد الكيميائية املعينة، قد يلزم توفري اإلسعافات األولية التكميلية واختاذ تدابري              . األولية بشكل عام  

أو األطباء  / التسمم و  ز مكافحة وينبغي البحث عن مراك   . اللجوء إىل مواد التطهري   ، عالجـية أو درياقـات حمددة أو      
 .املمارسـني أو احلصول على مشورة األخصائيني يف هذه احلاالت وإدراجها يف البطاقات

 ختصيص البيانات التحذيرية ٣-٣م 

. تـرد يف هذا املرفق مصفوفة تتضمن توجيهات بشأن اختيار البيانات التحذيرية املناسبة             ١-٣-٣م 
وينبغي استخدام مجيع العناصر احملددة ذات الصلة       . ات اإلجراءات التحذيرية  وتشتمل على عناصر بصدد مجيع فئ     

 . كما ينبغي استخدام العناصر العامة غري املتصلة بنوع معني أو فئة معينة من اخلطر. بفئات خطر معينة

ألجـل توفـري املرونة يف استعمال العبارات التحذيرية، يشجع مجع البيانات لتوفري حيز               ٢-٣-٣م 
وقد يكون جتميع العبارات مفيدا أيضا ملختلف أنواع اخلطر حيثما كانت تدابري           . سـم وتيسري قراءة العبارات    للو

، جيد  د يف مكان بار   خيزن املكشوف، و  اللهب و الشررو عن احلرارة،    بعدي"احلـيطة مماثلـة، مـن ذلك مثالً         
 ."التهوية
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 التدابري التحذيرية العامة  ٤-٣م  

لتدابري التحذيرية العامة بالنسبة جلميع املواد واملخاليط املصنفة باعتبارها         ينـبغي اختـاذ ا     ١-٤-٣م 
وحتقيقاً لذلك، ينبغي مراعاة احتياجات ومصادر معلومات ثالث فئات         . خطرة على صحة اإلنسان أو على البيئة      

التجاريون، والعاملون عامة الناس، واملستخدمون : من املستخدمني أو من اجلهات الفاعلة املعنية، وهذه الفئات هي
 . يف قطاع الصناعة

تشـكل املـراعاة املفتَرضة للمعلومات التحذيرية، والتوجيهات احملددة اخلاصة بالسالمة             ٢-٤-٣م 
 جمايل الصحة والسالمة وصحيفة بيانات السالمة لكل منتج قبل االستعمال جزءاً من شروط الوسم واإلجراءات يف

 .يف دوائر العمل

 تطبيق التدابري التحذيرية على وجه صحيح فيما خيص الوقاية واالستجابة والتخزين            ألجل ٣-٤-٣م 
واإلزالة، من الضروري أيضا توفري معلومات بشأن تركيبة املنتجات، اليت تتم مناولتها ملراعاة املعلومات املبّينة على 

 .ائح من األخصائينياحلاويات، وبطاقات الوسم وصحيفة بيانات السالمة، عند طلب املزيد من النص

تكـون البيانات التحذيرية العامة التالية، الواردة على عالمة ن م ع مناسبة يف الظروف املشار                 ٤-٤-٣م 
 :إليها أدناه

 . يترك يف متناول األطفالال
 .قـراءة التعليمات قبل االستخدام

: إذا دعـت الضرورة إىل االستشارة الطبية     
لعالمة يف ينـبغي أن تكون حاوية املنتج أو ا   

 املتناول

عالمـة ن م ع، معلومات تكميلية بشأن        
 العالمة

 عامة الناس

عالمـة ن م ع، معلومات تكميلية بشأن         ال شيء مما ذُِكر أعاله
تعليمات العالمة لصحيفة بيانات السالمة،     

 خاصة بأماكن العمل

 العاملون يف قطاع الصناعة

 هيكل مصفوفة البيانات التحذيرية ٥-٣م 

على أن ليس . وضوح التعبري وبساطته أمر أساسي إليصال املعلومات بشأن تدابري احليطة ١-٥-٣م 
 . هناك ما يدعو إىل اإلصرار على استعمال جمموعات مماثلة من الكلمات يف مجيع احلاالت

 البيانات التحذيرية املطبوعة    رئيسي من الزء  اجلتـبني اجلـداول اليت تشكل املصفوفة         ٢-٥-٣م 
وحني . ويبقى قرار اإلعفاء من إدراج البيانات املوصى هبا على البطاقات يف يد السلطات املختصة. ضةحبروف عري

، أو تدرج ]/[يكون من املناسب توخي املرونة والتنويع، يشار إىل ذلك باستعمال حركة ارجتاعية أو شرطة مائلة 
يقصد به ملحوظة تفسريية    " إذا - "  وكل مايكتب حبروف مائلة ويبدأ ب     . حروف مائلة  أو تستعمل    مثلكلمة  

 . لتطبيق البيانات التحذيرية وال ُتقصد كتابته على بطاقة الوسم
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تشري احلركة االرجتاعية أو الشرطة املائلة إىل أنه ينبغي االختيار بني الكلمات اليت تفصلها  ٣- ٥-٣م 
األنظمة  <وفق: "...  وميكن أن يكون نصها،"الدويل/الوطين/اإلقليمي/وفق النظام احمللي"... احلركتان، مثالً، 

ويف هذه احلاالت، ميكن للصانع أو املورد االختيار، أو ميكن للسلطات املختصة أن تأمر باستعمال          ". >املمثلة هلا 
 .أنسب العبارات

، ينبغي  "من أمثال "يف احلاالت اليت يتم فيها مجع الشروط الواردة باحلروف املائلة بعبارة             ٤-٥-٣م 
ـ  احلرارة، مثل  مصادر االشتعال    يبعد عن "فعلى سبيل املثال ميكن أن تكون عبارة        . ارة إلـيها بشكل حمدد    اإلش

وميكن ذكر . "يبعد عن احلرارة، والشرر، واللهب املكشوف": على النحو التايل. "والشرر، واللهب املكشوف
. م بشكل املادة أو املخلوط ونوعهماويف مثل هذه احلاالت، ينبغي توخي احلذر، واالهتما       . مصادر اشتعال أخرى  

وينبغي استخدام اإلرشادات املالئمة ذات الصلة بالظروف املبينة، مثالً اخلصائص الفيزيائية والكيميائية، أو نوع              
 .الصياغة، أو تطبيقات معيَّنة اليت ميكن أن تسبب يف حدوث خطر معّين، مثل القابلية لالشتعال

ت أثناء تصميم املصفوفة ألجل ترشيد عملية تطبيق البيانات         مت وضـع بعـض االفتراضا      ٥-٥-٣م 
 .التحذيرية املناسبة

يف معظـم احلاالت، تكون البيانات التحذيرية املوصى هبا مستقلة، فعلى سبيل املثال، ال               ٦-٥-٣م 
 فئيت اخلطر   تعـدل العبارات املستعملة تلك املتعلقة ببعض املخاطر الصحية، وينبغي أن حتمل املنتجات املصنفة يف              

 .كلتيهما البيانات التحذيرية املناسبة هلما

ينبغي، بصفة عامة، اختيار جمموعة البيانات التحذيرية األكثر تشدداً عندما ُتصنف مادة             ٧-٥-٣م 
، "بةاالستجا"وبالنسبة للعبارات املتعلقة ب  . وينطبق هذا أساساً على التدابري الوقائية. خملـوط لعدد من املخاطر الصحية     أو  

فعلى سبيل املثال، إذا كانت املادة الكيميائية مسببة للسرطان وذات مسية حادة،            . قـد تكـون سرعة اإلجراء أمراً حامساً       
وإضافة إىل  . آنذاك تعطي األسبقية لإلسعافات األولية بشأن السمية احلادة على تدابري أخرى متتد آثارها على مدًى أطول               

رضي العناية الطبية بالتأثريات املتأخرة على الصحة، حىت وإن مل تكن مرتبطة بأعراض ذلك، قد تتطلب حاالت التعرض الع 
 .التسميم املباشرة

قـد يكون من املفيد إدراج الرسوم التوضيحية على سبيل التحذير والبيانات التحذيرية لتوصيل               ٨-٥-٣م 
). ١-٤-٤-١الفقرة  (اهتم على القراءة    املعلومـات بـأزيد من طريقة واحدة، وذلك حلماية األشخاص ممن تتفاوت قدر            

 ال تشمل ٣وينـبغي اإلشارة مع ذلك، إىل أن أثر احلماية املقدم بالرسوم التوضيحية حمدود، وأن األمثلة الواردة يف املرفق                
كن أن وفيما ميكن للرسوم التوضيحية أن تكون مفيدة، فقد تَؤوَّل خطأً وال مي. مجيع اجلوانب التحذيرية اليت جيب معاجلتها 

 .حتلّ حملّ التدريب

 فئة اخلطر/مصفوفة البيانات التحذيرية حبسب درجة ٦-٣م 
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 املتفجرات
 )١-٢الفصل (

 الرمز
 قنبلة متفجرة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه إشارة اخلطر

 

 متفجرة غري مستقرة خطر متفجرة غري مستقرة

 البيانــات التحذيريـــة
 الوقايــة تجابــةاالس التخزيــن اإلزالــة

 ...احلاويات إىل /تزال احملتويات
/الوطين/اإلقليمي/وفقـاً للـنظام احمللي    (

 ).الدويل

 ...خيزن 
/الوطين/اإلقليمي/وفقـاً للنظام احمللي   (

 ).الدويل

عـدم حماولة إطفاء احلريق إذا وصل إىل        
 .املتفجرات

 .خطر االنفجار يف حالة احلريق
 .طقةيف حالة احلريق، إخالء املن

 .احلصول على تعليمات خاصة قبل االستخدام
عدم مناولة هذه املواد إال بعد قراءة مجيع احتياطات السالمة          

 .وفهمها
 .تستخدم معدات شخصية للوقاية عند اللزوم

 

 

 

 

 



 S
T

/S
G

/A
C

.10/32/A
dd.3 

P
age 37 

 املتفجرات
 )١-٢الفصل (

 الرمز
 قنبلة متفجرة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه إشارة اخلطر
 ١-١الفرع  خطر فجار الشاملمتفجرة؛ خطر االن

 ٢-١الفرع  خطر متفجرة؛ خطر االسقاط احلاد
 ٣-١الفرع  خطر متفجرة؛ خطر احلريق، أو العصف أو اإلسقاط 

 البيانــات التحذيريـــة
 الوقايــة االستجابــة التخزيــن اإلزالــة

 ...احلاويات إىل /ُتزال احملتويات
/الوطين/اإلقليمي/وفقـاً للـنظام احمللي    (

 ).الدويل

 ...خيزن 
/الوطين/اإلقليمي/وفقـاً للنظام احمللي   (

 ).الدويل

إطفاء احلريق إذا وصل إىل     عدم حماولة   
 .املتفجرات

 .يف حالة احلريق، إخالء املنطقة
 .خطر االنفجار يف حالة احلريق

اللهب/الشرر/مصـادر االشـتعال مثل احلرارة     يـبعد عـن     
 .ممنوع التدخني -املكشوف 

 .االحتكاك/الصدم/ احلكمثل املناولة العنيفة جتنب
 .ارتداء قناع حلماية الوجه

 .املورِّد أو السلطة املختصة/كما حيدده الصانع
 ...تبلّل باستعمال 

 .املورد أو السلطة املختصة/املواد املناسبة اليت يعينها الصانع
اجلفاف يزيد من خطر االنفجار، باستثناء ما     إذا كـان     -

 . التصنيع أو عمليات التشغيلتدعوه ضرورة
 النيتروسليلوز :مثل 

ربـط بأربطة متساوية القوة احلاوية     /وضـع عـلى األرض    
 ومعدات االستقبال

 .إذا كانت املتفجرة حساسة للكهروستاتية -
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 املتفجرات

 )١-٢الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه إشارة اخلطر 
 ٤-١الفرع  حتذير خطر احلريق أو اإلسقاط 

 البيانــات التحذيريـــة
 الوقايــة االستجابــة التخزيــن اإلزالــة

 ...احلاويات إىل /ُتزال احملتويات
/الوطين/اإلقليمي/وفقـاً للـنظام احمللي    (

 ).الدويل

 ...خيزن 
/الوطين/اإلقليمي/وفقـاً للنظام احمللي   (

 ).الدويل

 إليه  باستثناء ما ترد اإلشارة   (املتفجرات  
 )أدناه

إطفاء احلريق إذا وصل إىل     عـدم حماولة    
 .املتفجرات

 .خطر االنفجار يف حالة احلريق
 .يف حالة احلريق، إخالء املنطقة

 (1.4S)/ق٤-١الذخـرية مـن فئة      
 ومكوناهتا

إطفاء احلريق إذا وصل إىل     عـدم حماولة    
 .املتفجرات

 .يف حالة احلريق، إخالء املنطقة
دابري احليطة العادية من    إطفـاء النار باختاذ ت    

 مسافة معقولة
املتفجرات ذخائر من  إذا كانـت     -

. ومكوناهتا)1.4S(/ق٤-١فئة  

اللهب/الشرر/ مصـادر االشـتعال مثل احلرارة      يـبعد عـن   
 .ممنوع التدخني -املكشوف 

 .االحتكاك/الصدم/احلكاملناولة العنيفة مثل جتنب 
 ارتداء قناع حلماية الوجه

 .املورد أو السلطة املختصة/كما حيدده الصانع
ربـط بأربطة متساوية القوة احلاوية      /وضـع عـلى األرض    

 ومعدات االستقبال
 .    إذا كانت املتفجرة حساسة للكهروستاتية-
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 املتفجرات
 )١-٢الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه إشارة اخلطر 
 ٥-١الفرع  حتذير قد تنفجر يف حالة احلريق 

 البيانــات التحذيريـــة
 الوقايــة االستجابــة التخزيــن اإلزالــة

 ...احلاويات إىل /ُتزال احملتويات
/الوطين/اإلقليمي/وفقـاً للـنظام احمللي    (

 ).الدويل

 ...خيزن 
/الوطين/اإلقليمي/وفقـاً للنظام احمللي   (

 ).الدويل

إطفاء احلريق إذا وصل إىل     عـدم حماولة    
 .املتفجرات

 . االنفجار يف حالة احلريقخطر
 .يف حالة احلريق، إخالء املنطقة

اللهب/الشرر/ مصـادر االشـتعال مثل احلرارة      يـبعد عـن   
 .ممنوع التدخني -املكشوف 

 .االحتكاك/الصدم/احلكاملناولة العنيفة مثل جتنب 
 .ارتداء قناع حلماية الوجه

 .املورد أو السلطة املختصة/كما حيدده الصانع
 ...مال تبلّل باستع

 .املورد أو السلطة املختصة/املواد املناسبة اليت يعينها الصانع
اجلفـاف يزيد من خطر االنفجار، باستثناء ما        إذا كـان     -

 .تدعوه ضرورة التصنيع أو عمليات التشغيل
 النيتروسليلوز :مثل 

ربـط بأربطة متساوية القوة احلاوية     /وضـع عـلى األرض    
 ومعدات االستقبال

 .تفجرة حساسة للكهروستاتيةإذا كانت امل -
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 املتفجرات

 )٢-٢الفصل (

 الرمز
 شعلـة

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه إشارة اخلطر
 ١ خطر غاز شديد القابلية لالشتعال 

 البيانــات التحذيريـــة
 الوقايــة االستجابــة التخزيــن اإلزالــة

 :شتعالتسرب غاز قابل لال .خيّزن يف مكان جيد التهوية 
عـدم إطفـاء النار إال إذا أمكن وقف         

 .التسرب بأمان
القضـاء على مجيع مصادر االشتعال إذا       

 .أمكن القيام بذلك بأمان

اللهب/الشرر/احلرارة مصـادر االشـتعال مثل    يـبعد عـن     
 . ممنوع التدخني-املكشوف 
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 املتفجرات
 )٢-٢الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

  فئة اخلطر التنبيهكلمة  إشارة اخلطر
 ٢ خطر غاز شديد القابلية لالشتعال 

 البيانــات التحذيريـــة
 الوقايــة االستجابــة التخزيــن اإلزالــة

 .تسرب غاز قابل لالشتعال .خيّزن يف مكان جيد التهوية 
عـدم إطفـاء النار إال إذا أمكن وقف         

 .التسرب بأمان
القضـاء على مجيع مصادر االشتعال إذا       

 .أمكن القيام بذلك بأمان

اللهب/الشرر/احلرارة مصـادر االشـتعال مثل    يـبعد عـن     
 . ممنوع التدخني-املكشوف 
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 املتفجرات

 )٣-٢الفصل (

 الرمز
 شعلـة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه إشارة اخلطر
 ١ خطر آيروسول شديد القابلية لالشتغال

 
 

 ٢ تنبيه آيروسول قابل لالشتعال

 بيانــات التحذيريـــةال
 الوقايــة االستجابــة التخزيــن اإلزالــة

احلمايـة مـن ضـوء الشمس وعدم         
 ٥٠تعريضها لدرجات حرارة تزيد على      

 . درجة فرهنيت١٢٢/درجة مئوية

 .عدم ثقبها أو حرقها حىت بعد االستعمال: حاوية مضغوطة 
 .عدم الرش على هلب مكشوف أو على مادة متأججة

ـ    اللهب/الشرر/احلرارة مصـادر االشـتعال مثل    ن  يـبعد ع
 . ممنوع التدخني-املكشوف 
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 الغازات املؤكسدة
 )٤-٢الفصل (

 الرمز
 هلب فوق دائرة

 
 فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 ١ خطر قد يسبب أو يؤجج احلريق؛ مؤكسد 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات

يف حالـة احلـريق، أوقف التسرب إذا كان          .خيزن يف مكان جيد التهوية 
 .ذلك مأموناً

 .ُيبعد عن املواد القابلة لالحتراق

ُتـترك فوهـات التخفيض خالية من الزيت        
 .والدهن
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 الغازات حتت ضغط
 )٥-٢الفصل (

 الرمز
 اسطوانة غاز

 بيان األخطار كلمة التحذير فئة األخطار
 حيتوي على غاز حتت ضغط؛ قد ينفجر عند التسخني حتذير غاز مضغوط
 حيتوي على غاز حتت ضغط؛ قد ينفجر عند التسخني حتذير غاز مسيل
 حيتوي على غاز حتت ضغط؛ قد ينفجر عند التسخني حتذير غاز ُمذاب

 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات

شمس وخيزن يف مكان    ُيـبعد عن ضوء ال     
 .جيد التهوية
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 الغازات حتت ضغط
 )٥-٢الفصل (

 الرمز
 اسطوانة غاز

 بيان األخطار كلمة التحذير فئة األخطار
 حيتوي على غاز مربَّد؛ قد يتسبب يف حروق أو إصابات قرّية  حتذير غاز مسيل مربَّد

 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات

 .ذوب األجزاء اجملمدة مباء فاتر .خيزن يف مكان جيد التهوية 
 .ال تفرك املنطقة املتأثرة
 .مشورة طبية/أطلب فوراً مساعدة

قناع /وضـع قفـازات عازلـة للربودة      
 .نظارة حلماية العينني/للوجه
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 السوائل اللهوبة

 )٦-٢الفصل (
 الرمز
   هلب

 فئة األخطار يركلمة التحذ بيان األخطار
 سائل وغاز شديد االحتراق 

 سائل وغاز عايل االحتراق
 سائل وغاز قابل االحتراق

 خطر
 خطر
 حتذير

١ 
٢ 
٣   

 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات
وفقاً للوائح  (احلاويات  /التخلص من احملتويات  

 ).الدولية/الوطنية/اإلقليمية/احمللية
إلمخاد احلريق  ... يف حالة احلرائق، استخدم      . يف مكان جيد التهويةخيزن

ــيمات  ...  ــاً لتعل ــبة وفق ــائل املناس الوس
 .املورِّد أو السلطة املختصة/املصنِّع

 .  إذا كان املاء يزيد من خطر احلريق-
): أو الشعر (يف حالـة الـتالمس مع اجللد        

 . ُتخلع فوراً مجيع املالبس امللوثة/ُتزال
 .أو يغسل كل اجلسم/ اجللد باملاءيغسل

 .إبقاء احلاوية حمكمة اإلغالق

مصادر احلرارة واالشتعال مثل    ممنوع االقتراب من  
 ممنوع  -اللهب املكشوف   /الشرر/احلـرارة 
 .التدخني

ـازات للحماية ومعدات حلماية العينني        ـع قف الوجه/وض
املورِّد أو السلطة   /وفقـاً لتعلـيمات املصـنع     

 .املختصة
 الالصقة ومعدات التسليم/ت األرضيةاحلاويا

إذا كـان جيب إعادة تعبئة املادة احلساسة           -
 .لإلستاتيكية الكهربائية

   إذا كانـت درجة تطاير املنتج جتعله يولِّد           -
 .جواً خطراً

اإلضاءة /التهوية/اسـتخدم معدات للكهرباء   
 .مقاومة لالنفجار

د املورِّ/مـواد أخرى وفقاً لتعليمات املصنِّع     ... 
 .أو السلطة املختصة

 .اختاذ تدابري للوقاية من النفايات اإلستاتيكية
 .تستخدم معدات غري شرارية فقط
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 السوائل اللهوبة
 )٦-٢الفصل (

 الرمز
 ال يوجد

 
 فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 ٤ حتذير سائل قابل لالحتراق 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية  الفعلرد التخزين التخلص من النفايات

 احلاويات /التخلص من احملتويات
 ).الدولية/الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية(

إلمخاد احلرائق  ... يف حالة احلرائق، استخدم      .جيد التهوية/خيزن يف مكان بارد
املورِّد /وسائل مناسبة وفقاً لتعليمات املصنِّع    ... 

  .أو السلطة املختصة

 . يزيد من خطر احلريقإذا كان املاء  -

وضـع قفـازات واقـية ومعـدات واقية         
 الوجه/للعينني

املورِّد أو السلطة   /وفقـاً لتعلـيمات املصـنِّع     
 .املختصة

 .يبعد عن مصادر الشرر والسطوح الساخنة
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 املواد الصلبة القابلة لالشتعال
 )٧-٢الفصل (

 الرمز
 هلب 

 
 فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 مادة صلبة قابلة لالشتعال 
 مادة صلبة قابلة لالشتعال

 خطر
 خطر

١ 
٢ 
 

 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات
 إلمخاد احلرائق... يف حالة احلرائق، استخدم   

املورِّد /مواد مناسبة ترد يف تعليمات املصنِّع     ... 
 أو السلطة املختصة

 .يزيد من خطر احلريق  إذا كان املاء -

/ وضـع قفازات واقية ومعدات وقاية للعينني      
 الوجه

املورِّد أو السلطة   /وفقـاً لتعلـيمات املصـنِّع     
 .املختصة

 مصادر االشتعال مثل  ممـنوع االقـتراب من      
 ممنوع  -. اللهب املكشوف /الشرر/احلـرارة 
 .التدخني

/ اإلضاءة/التهوية/اسـتخدم معدات الكهرباء   
 .املقاومة لالنفجار

ــيمات  ...  ــرد يف تعل ــرى ت ــدات أخ مع
 .املورد أو السلطة املختصة/املصنع

 .   إذا كانت سحب الغبار ممكنة احلدوث-
 الالصقة ومعدات التسليم/احلاويات األرضية

إذا كـان جيب إعادة تعبئة املواد احلساسة           -
 .لإلستاتيكية الكهربائية
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 املواد واملخلوطات الذاتية التفاعل
 )٨-٢الفصل (

 الرمز
 قنبلة متفجرة

 
 فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 النوع ألف خطر قد يسبب التسخني حدوث انفجار 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات

 ...احلاوية /التخلص من احملتويات

 ).الدولية/الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية(

 .جيد التهوية/يف مكان باردخيزن 

] مئوية[... خيزن يف درجة حرارة ال تتجاوز       
  ]فهرهنايتية[... 
املورد أو السلطة   /وفقـاً لتعليمات املصنع   ... 

 املختصة
 .خيزن بعيداً عن غريه من املواد

 :يف حالة احلريق

إخـالء املـنطقة ومكافحة احلريق عن ُبعد        
 .الحتمال حدوث انفجار

 إلمخاد احلريق ...  استخدم   يف حالـة احلريق،   
الوسـائل املناسـبة حمـددة يف تعليمات        ... 
 .املورد أو السلطة املختصة/املصنع

 .إذا كان املاء يزيد من شدة احلريق  -

ـية ومعدات واقية للعينني         ـازات واق ـع قف  الوجه/وض
املورِّد أو  /على النحو الوارد يف تعليمات املصنِّع     

 .السلطة املختصة

ــن  ــبعد ع ــادي ــثلمص ــتعال م  ر االش
 ممنوع  -. اللهب املكشوف /الشرر/احلـرارة 
 .التدخني

  ...جتنب االقتراب من 
/مـواد غري مناسبة حمددة يف تعليمات املصنع       

 .املورد أو السلطة املختصة
 .ال حتفظ إال يف احلاوية األصلية

 

 



 

 

S
T

/S
G

/A
C

.10/32/A
dd.3 

P
age 50 

 املواد واملخلوطات الذاتية التفاعل
 )٨-٢الفصل (

 الرمز
 قنبلة متفجرة وهلب

 
 فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 النوع باء خطر قد يسبب التسخني حريقاً أو انفجاراً 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات

 ...احلاويات /يتم التخلص من احملتويات

 ).الدولية/الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية(

 .جيد التهوية/باردخيزن يف مكان 

مئوية ... خيـزن يف درجة حرارة ال تتجاوز        
 .فهرهنايتية... 
املورد أو السلطة   /وفقـاً لتعليمات املصنع   ... 

 .املختصة
 .خيزن بعيداً عن مواد أخرى

 : يف حالة احلرائق

خيـلى املكان وختمد النريان عن ُبعد بسبب        
 .احتمال االنفجار

اد احلريق  إلمخ... يف حالة احلرائق، تستخدم     
املورد /وسائل مناسبة وفقاً لتعليمات املصنع    ... 

 .أو السلطة املختصة
 .إذا كان املاء يزيد من خطر احلريق  -

ـية ومعدات وقاية للعينني         ـازات واق ـع قف  الوجه/وض
املورد أو السلطة   /وفقـاً لتعلـيمات املصـنع     

 .املختصة

/احلرارةمصـادر االشتعال مثل  ُيـبعد عـن    
 . ممنوع التدخني-. ملكشوفاللهب ا/الشرر

 ... يبعد عن 
مـواد غـري مناسـبة حمددة يف تعليمات         ... 

 .املورد أو السلطة املختصة/املصنِّع
 .ال حيفظ إال يف احلاوية األصلية
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 املواد واملخلوطات الذاتية التفاعل
 )٨-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

 
 فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 تسخني يف اندالع حريققد يسبب ال 
 قد يسبب التسخني يف اندالع حريق
 قد يسبب التسخني يف اندالع حريق
 قد يسبب التسخني يف اندالع حريق

 خطر
 خطر
 حتذير
 حتذير

 النوع جيم
 النوع دال
 النوع هاء
 النوع واو

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات

 ...احلاويات /وياتيتم التخلص من احملت

 ).الدولية/الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية(
 .جيد التهوية/خيزن يف مكان بارد

/ مئوية... خيـزن يف درجة حرارة ال تتجاوز        
 .فهرهنايتية... 
املورد أو السلطة   /وفقـاً لتعليمات املصنع   ... 

 .املختصة
 .خيزن بعيداً عن مواد أخرى

إلمخاد احلريق   ... يف حالة احلرائق، يستخدم   
املورد /وسائل مناسبة وفقاً لتعليمات املصنع    ... 

 .أو السلطة املختصة
 .إذا كان املاء يزيد من خطر احلريق  -

ـع قفازات واقية ومعدات وقاية للعينني    ـزم وض  الوجه/يل
املورد أو السلطة   /وفقـاً لتعلـيمات املصـنع     

 .املختصة

ــن  ــبعد ع ــثل  ُي ــتعال م ــادر االش مص
 ممنوع  �. اللهب املكشوف /لشررا/احلـرارة 
 .التدخني

 ... يبعد عن 
مـواد غـري مناسـبة تـرد يف تعليمات          ... 

 .املورد أو السلطة املختصة/املصنِّع
 .ال حيفظ إال يف احلاوية األصلية
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 الغازات املؤكسدة
 )٩-٢الفصل (

 الرمز
 هلب 

 
 فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 ١ خطر  عن تعرضه للهواءيلتقط النار تلقائياً 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات

 ... ختزن احملتويات وفقاً  
سائل أو غاز جامد مناسبني وفقاً لتعليمات       ... 
 .املورِّد أو السلطة املختصة/املنتج

إلمخاد احلريق  ... يف حالة احلرائق، استخدم     
املورِّد / لتعليمات املصنِّع  وسائل مناسبة وفقاً  ... 

 .أو السلطة املختصة

 .إذا كان املاء يزيد من خطر احلريق  -
يف حالـة الـتالمس مع اجللد تغطس املنطقة        

توضع على املنطقة املتأثرة    /املـتأثرة يف املـاء    
 .لفافات رطبة

 .جتنب التالمس مع اهلواء

ـية ومعدات وقاية للعينني         ـازات واق ـع قف الوجه/ وض
املورِّد أو السلطة   /تعلـيمات املصـنِّع   وفقـاً ل  
 .املختصة

  مصادر االشتعال مثل   ممـنوع االقـتراب من    
 ممنوع  -. اللهب املكشوف / الشرر/احلرارة
 .التدخني
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 الغازات املؤكسدة
 )١٠-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

 
 فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 ١ رخط يلتقط النار تلقائياً عن تعرضه للهواء 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات

 ... ختزن احملتويات وفقاً  
سائل أو غاز جامد مناسبني وفقاً لتعليمات       ... 
 .املورِّد أو السلطة املختصة/املنتج

إلمخاد احلريق  ... يف حالة احلرائق، استخدم     
املورِّد /وسائل مناسبة وفقاً لتعليمات املصنِّع    ... 

 .أو السلطة املختصة

 .إذا كان املاء يزيد من خطر احلريق  -
تـزال مجيع اجلُسيمات الطليقة عن اجللد       

وتلف /وتغطس املنطقة املتأثرة يف ماء بارد     
 .بكمادات رطبة

 .ال يسمح بالتالمس مع اهلواء

ـية ومعدات وقاية للعينني         ـازات واق ـع قف الوجه/وض
رِّد أو السلطة   املو/وفقـاً لتعلـيمات املصـنِّع     

 .املختصة

 من مصادر االشتعال مثل   ممـنوع االقـتراب     
 ممنوع  -. اللهب املكشوف / الشرر/احلرارة
 .التدخني
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 املواد واملخاليط الذاتية التسخني
 )١١-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

 

 

 بيان األخطار
 ذايت التسخني؛ قد تشتعل فيه النار

 .شتعل فيه النارذايت التسخني يف الكميات الكبرية؛ قد ت

 كلمة التحذير
 خطر
 حتذير

 فئة األخطار
١ 
٢ 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات

 .ُيخزن بعيداً عن مواد أخرى 
... ُتخزن الكتلة السائبة اليت تتجاوز محولتها       

باوند يف درجات حرارة ال     ... كـيلوغرام   
 .تيةفهرهناي... مئوية ... تتجاوز 

املورد أو السلطة   /وفقـاً لتعليمات املصنِّع   ... 
 .املختصة

املنصات /االحتفاظ بالفجوة اهلوائية بني احلزم    
 .النقالة

حيفـظ يف مكـان بـارد وبعيداً عن ضوء            
 .الشمس

وضـع قفـازات واقـية ومعـدات وقاية         
 الوجه/للعينني

املورِّد أو السلطة   /وفقـاً لتعلـيمات املصـنِّع     
 .املختصة
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 اد واملخاليط اليت تطلق غازات هلوبة بتالمسها مع املاءاملو
 )١٢-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

 

 

 بيان األخطار
 تطلق عند التالمس مع املاء غازات هلوبة قد تشتعل تلقائياً

 تطلق عند التالمس مع املاء غازات هلوبة

 كلمة التحذير
 خطر
 خطر

 فئة األخطار
١ 
٢ 

 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين ياتالتخلص من النفا

 ...احلاويات /التخلص من احملتويات

 ).الدولية/الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية(
إلمخاد احلريق  ... يف حالة احلرائق، استخدم      .أو يف حاوية مغلقة/خيزن يف مكان جاف و

ــيمات  ...  ــاً لتعل ــبة وفق ــائل مناس وس
 صةاملورد أو السلطة املخت/املصنِّع

 .إذا كان املاء يزيد من خطر احلريق -
تـزال مجـيع اجلُسيمات الطليقة من اجللد        

وتلف /وتغطـس املنطقة املتأثرة يف ماء بارد      
 بكمادات رطبة

ُيحفـظ بعـيداً عن أي احتمال للتالمس مع      
املاء، بسبب التفاعل العنيف واحتمال اندالع      

 .النار
يـتم مناولـته يف غـاز صلب، ومحايته من          

 .ةالرطوب
وضـع قفـازات واقـية ومعـدات وقاية         

 الوجه/للعينني
املورِّد أو السلطة   /وفقـاً لتعلـيمات املصـنِّع     

 .املختصة

 

 



 

 

S
T

/S
G

/A
C

.10/32/A
dd.3 

P
age 56 

 املواد واملخاليط اليت تطلق غازات هلوبة بتالمسها مع املاء
 )١٢-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

 

 

 بيان األخطار
 تطلق عند التالمس مع املاء غازات هلوبة

 كلمة التحذير
 حتذير

 فئة األخطار
٣ 

 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات

 ...احلاويات /التخلص من احملتويات

ــية ... ( ــح احملل ــاً للوائ ــية/وفق / اإلقليم
 ).الدولية/الوطنية

إلمخاد احلريق  ... يف حالة احلرائق، استخدم      .أو يف حاوية مغلقة/خيزن يف مكان جاف و
ــائل من...  ــيمات  وس ــاً لتعل ــبة وفق اس
 املورد أو السلطة املختصة/املصنِّع

 .إذا كان املاء يزيد من خطر احلريق -

يـتم مناولـته يف غـاز صلب، ومحايته من          
 .الرطوبة

وضـع قفـازات واقـية ومعـدات وقاية         
 الوجه/للعينني

املورِّد أو السلطة   /وفقـاً لتعلـيمات املصـنِّع     
 .املختصة
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 )لهبةامل(السوائل املؤكسدة 
 )١٣-٢الفصل (

 الرمز
 هلب فوق دائرة

 
 بيان األخطار 

 قد يسبب حريق أو انفجار؛ مؤكسد قوي
 كلمة التحذير

 حتذير
 فئة األخطار

١ 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات
 ...احلاويات /التخلص من احملتويات

 ).الدولية/يةالوطن/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية(
 .خيزن بعيداً عن املواد القابلة لالحتراق

مواد أخرى غري مناسبة حمددة يف تعليمات       ... 
 .املورِّد أو السلطة املختصة/املصنِّع

: يف حالـة اندالع حريق هام وبكميات كبرية       
خيـلى املكـان ويـتم إمخاد احلريق عن ُبعد          

 .الحتمال االنفجار
إلمخاد ... يف حالـة انـدالع احلريق استخدم        

 احلريق
ــيمات  ...  ــاً لتعل ــبة وفق ــائل مناس وس

 املورد أو السلطة املختصة/املصنِّع
 .إذا كان املاء يزيد من خطر احلريق -

تغسل املالبس  : يف حالة التالمس مع املالبس    
واجللـد امللوثني بكميات كبرية من املاء قبل        

 .خلع املالبس

 .ُيبعد عن مصادر احلرارة
س مع القماش وغريه من     يلـزم جتنب التالم   

 .املواد القابلة لالحتراق
اللهب /يلـزم ارتداء مالبس مقاومة للنريان     

 .ومؤخرة الندالعهما
يلــزم قفــازات واقــية ومعــدات وقايــة 

 الوجه/للعينني
 .املورِّد أو السلطة املختصة/وفقاً لتعليمات املصنِّع

تـتخذ كل اخلطوات الوقائية لتجنب خلطه       
 /...حتراقباملواد القابلة لال

مواد أخرى غري مناسبة حمددة يف تعليمات       ... 
 .املورد أو السلطة املختصة/املصنِّع
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 )امللهبة(السوائل املؤكسدة 

 )١٣-٢الفصل (
 الرمز

 هلب فوق دائرة
 

 بيان األخطار 
 قد يؤجج احلريق؛ مؤكسد
 قد يؤجج احلريق؛ مؤكسد

 كلمة التحذير
 خطر
 حتذير

 فئة األخطار
٢ 
٣ 

 
 ت حتذيريةبيانا

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات

 ...احلاويات /التخلص من احملتويات

 ).الدولية/الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية(
 .خيزن بعيداً عن املواد القابلة لالحتراق

مواد أخرى غري مناسبة حمددة يف تعليمات       ... 
 .املورِّد أو السلطة املختصة/املصنِّع

إلمخاد ... يف حالـة اندالع احلريق استخدم       
 احلريق

ــيمات  ...  ــاً لتعل ــبة وفق ــائل مناس وس
 املورِّد أو السلطة املختصة/املصنِّع

 .إذا كان املاء يزيد من خطر احلريق -

 .ُيبعد عن احلرارة
توضـع قفـازات واقـية ومعـدات وقاية         

 الوجه/للعينني
طة املورِّد أو السل  /وفقـاً لتعلـيمات املصـنِّع     

 .املختصة
تتخذ مجيع التدابري الوقائية ملنع خلطه باملواد       

 /...القابلة لالحتراق
مواد أخرى غري مناسبة حمددة يف تعليمات       ... 
 .املورِّد أو السلطة املختصة/املصنِّع
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 السوائل الصلبة املؤكسدة
 )١٤-٢الفصل (

 الرمز
 هلب فوق دائرة

 
 بيان األخطار 

 انفجار؛ مؤكسد قويقد يتسبب يف حريق أو 
 كلمة التحذير

 خطر
 فئة األخطار

١ 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات
 ...احلاويات /التخلص من احملتويات

 ).الدولية/الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية(
 /...ُيخزن بعيداً عن املواد القابلة لالحتراق

سبة حمددة يف تعليمات    مـواد أخـرى غـري منا      
 .املورِّد أو السلطة املختصة/املصنِّع

 :يف حالة اندالع حريق كبري وبكميات كبرية
إخـالء املكان وإمخاد احلريق عن بعد الحتمال        

 .حدوث انفجار
إلمخاد ... يف حالـة حدوث حريق، استخدم       

 احلريق
املورِّد /الوسائل املناسبة وفقاً لتعليمات املصنِّع    ... 
 سلطة املختصةأو ال

 .إذا كان املاء يزيد من خطر احلريق -
 ُتغسل املالبس   :يف حالـة التالمس مع املالبس     

امللوثة واملنطقة امللوثة من اجلسم فوراً بكميات       
 .كبرية من املاء قبل خلع املالبس

 .خيزن بعيداً عن احلرارة
يلـزم جتنب التالمس مع األقمشة وغريها من        

 .املواد القابلة لالحتراق
يلـزم ارتـداء مالبس مقاومة للنريان والشرر        

 .ومؤخرة الندالعهما
ــة  وضــع قفــازات واقــية ومعــدات وقاي

 الوجه /للعينني
 .املورد أو السلطة املختصة/وفقاً لتعليمات املصنِّع

ُتـتخذ كل التدابري الوقائية لتجنب خلط املادة        
 /...مبواد قابلة لالحتراق

يف تعليمات  مـواد أخرى غري مناسبة حمددة       ... 
 .املورِّد أو السلطة املختصة/املصنِّع
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 السوائل الصلبة املؤكسدة
 )١٤-٢الفصل (

 الرمز
 هلب فوق دائرة

 
 بيان األخطار 

 قد يؤجج النار؛ مؤكسد
 قد يؤجج النار؛ مؤكسد

 كلمة التحذير
 خطر
 حتذير

 فئة األخطار
٢ 
٣ 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية فعلرد ال التخزين التخلص من النفايات

 ...احلاويات /التخلص من احملتويات

ــية ... ( ــح احملل ــاً للوائ ــية/وفق / اإلقليم
 ).الدولية/الوطنية

 /...ُيخزن بعيداً عن املواد القابلة لالحتراق
مواد أخرى غري مناسبة حمددة يف تعليمات       ... 

 .املورِّد أو السلطة املختصة/املصنِّع

مخاد إل... يف حالـة حدوث حريق، استخدم       
 احلريق 

ــيمات  ...  ــاً لتعل ــبة وفق ــائل مناس وس
 املورِّد أو السلطة املختصة/املصنِّع

 .إذا كان املاء يزيد من خطر احلريق -

 .ُيبعد عن احلرارة
توضــع قفــازات واقــية ومعــدات وقايــة 

 الوجه/للعينني
 .املورِّد أو السلطة املختصة/وفقاً لتعليمات املصنِّع

ية ملنع خلطه باملواد    ُتـتخذ كل التدابري الوقائ    
 /...القابلة لالحتراق

مواد أخرى غري مناسبة حمددة يف تعليمات       ... 
 .املورِّد أو السلطة املختصة/املصنِّع
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 العضوية) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 
 )١٥-٢الفصل (

 الرمز
 قنبلة متفجرة

 بيان األخطار 
 التسخني قد يسبب حريقاً أو انفجاراً

 حذيركلمة الت
 خطر

 فئة األخطار
 النوع ألف

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات

 ...احلاوية /التخلص من احملتويات
ــية ... ( ــح احملل ــاً للوائ ــية/وفق / اإلقليم
 ).الدولية/الوطنية

 .ُيحفظ بعيداً عن غريه من املواد
ُيخـزن يف مكـان بـارد وبدرجـة حرارة          

 .فهرهنايتية.../... ال تتجاوز 
املورِّد أو السلطة   /وفقـاً لتعليمات املصنِّع   ... 

 .املختصة
 .ُيحفظ بعيداً عن ضوء الشمس

ــن   ــبعد ع ــثل  ُي ــتعال م ــادر االش مص
 ممنوع  -.اللهب املكشوف /الشرر/احلـرارة 
 .التدخني

 ... ُيبعد عن 
املـواد غـري املناسـبة وفقـاً لتعليمات         ... 
 .ة املختصةاملورِّد أو السلط/املصنِّع

وضـع قفـازات واقـية ومعـدات وقاية         
 الوجه /للعينني

املورِّد أو السلطة   /وفقـاً لتعلـيمات املصـنِّع     
 .املختصة

 .ال ُيحفظ إال يف احلاوية األصلية

 

 



 

 

S
T

/S
G

/A
C

.10/32/A
dd.3 

P
age 62 

 العضوية) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 
 )١٥-٢الفصل (

 الرمز
 قنبلة متفجرة

 

 بيان األخطار
 أو انفجاراًالتسخني قد يسبب حريقاً 

 كلمة التحذير
 خطر

 فئة األخطار
 النوع باء

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات

 ...احلاوية /التخلص من احملتويات
ــية  ... ( ــح احملل ــاً للوائ ــية/وفق / اإلقليم
 ).الدولية/الوطنية

 .ُيحفظ بعيداً عن غريه من املواد
جـة حرارة   ُيخـزن يف مكـان بـارد وبدر       

 .فهرهنايتية.../... ال تتجاوز 
املورِّد أو السلطة   /وفقـاً لتعلـيمات املصنِّع    ... 

 .املختصة
 .ُيحفظ بعيداً عن ضوء الشمس

ــن    ــبعد ع ــثل  ُي ــتعال م ــادر االش مص
 ممنوع  -.اللهب املكشوف /الشـرر /احلـرارة 
 .التدخني

 ... ُيبعد عن 
املورِّد /عاملواد غري الناسبة وفقاً لتعليمات املصنِّ     ... 

 .أو السلطة املختصة
 ال ُيحفظ إال يف احلاوية األصلية

ــة  وضــع قفــازات واقــية ومعــدات وقاي
 الوجه/للعينني

 .املورِّد أو السلطة املختصة/وفقاً لتعليمات املصنِّع
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 العضوية) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 
 )١٥-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

 
  ة األخطارفئ كلمة التحذير بيان األخطار

 التسخني قد يسبب حريقاً
 التسخني قد يسبب حريقاً
 التسخني قد يسبب حريقاً
 التسخني قد يسبب حريقاً

 خطر
 خطر
 حتذير
 حتذير

 النوع جيم
 النوع دال
 النوع هاء
 النوع واو

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات
 ...احلاويات /التخلص من احملتويات

 ).الدولية/الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية(
 .ُيحفظ بعيداً عن غريه من املواد

ُيخـزن يف مكـان بارد وبدرجة حرارة ال         
 .فهرهنايتية.../... تتجاوز 

املورِّد أو السلطة   /وفقـاً لتعليمات املصنِّع   ... 
 .املختصة

 .ُيحفظ بعيداً عن ضوء الشمس

ــن   ــبعد ع ــتعال ُي ــادر االش ــثل مص م
 ممنوع  -اللهب املكشوف   /الشرر/احلـرارة 
 .التدخني

 ... ُيبعد عن 
املـواد غـري املناسـبة وفقـاً لتعليمات         ... 
 .املورِّد أو السلطة املختصة/املصنِّع

 .ال ُيحفظ إال يف احلاوية األصلية
وضـع قفـازات واقـية ومعـدات وقاية         

 الوجه /العينني
لطة املورِّد أو الس  /وفقـاً لتعلـيمات املصـنِّع     

 .املختصة
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 املواد األكالة للفلزات
 )١٦-٢الفصل (

 الرمز
 تآكل

 
  فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 ١ حتذير قد يتسبب يف تآكل الفلزات
 

 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات

ُيخزن يف حاوية تقاوم تآكل الفلزات وحتتوي        
 .طنة مقاومةعلى طبقة مب

مـواد أخـرى مناسبة حمددة يف تعليمات        ... 
 .املورِّد أو السلطة املختصة/املصنِّع

 .ال ُيخزن إال يف احلاوية األصلية .امتصاص ما يسكب من املادة ملنع تلفها
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  عن طريق الفم-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 مججمة وعظمتان متقاطعتان

 
 فئة األخطار  التحذيركلمة بيان األخطار

  ١ خطر قاتل يف حالة البلع

 ٢ خطر قاتل يف حالة البلع
 

 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات
 ...احلاويات /التخلص من احملتويات

 ).الدولية/الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية(

مركز مكافحة  استدعاء  :  البلع يف حالـة   . ُيحفظ يف مكان مغلق بإحكام
 . أو طبيب فوراًالتسمم

 ُيشطف الفم باملاء
التعليمات على  ... انظـر   (عـالج حمـدد     

 )البطاقة
إشـارة السـتكمال تعليمات اإلسعافات      ... 

 األولية
يف احلالـة الـيت تتطلب تناول مادة مضادة          -

 .للسم

ممنوع تناول الطعام، أو الشراب أو التدخني       
 . هذه املادةأثناء استخدام

 .جيب غسل اليدين جيداً بعد املناولة
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  عن طريق الفم-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 مججمة وعظمتان متقاطعتان

 
  فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 ٣ خطر سام يف حالة البلع

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات
 ...احلاويات /تخلص من احملتوياتال
 ).الدولية/الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية(

مركز مكافحة  استدعاء  : يف حالـة البلع    .ُيحفظ يف مكان مغلق بإحكام
 . أو طبيب يف حالة الشعور باإلعياءالتسمم

 ُيشطف الفم باملاء
التعليمات على  ... انظـر   (عـالج حمـدد     

 )البطاقة
سـتكمال تعليمات اإلسعافات    إشـارة ال  ... 

 األولية
يف احلالـة الـيت تتطلب تناول مادة مضادة          -

 .للسم

ممـنوع تناول الطعام أو الشراب أو التدخني        
 .أثناء استخدام املادة

 .ُتغسل اليدان غسالً جيداً بعد املناولة
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  عن طريق الفم-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 عالمة تعجب

 
  فئة األخطار كلمة التحذير اربيان األخط

 ٤ حتذير مؤٍذ يف حالة البلع

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات
 ...احلاويات /التخلص من احملتويات

 ).الدولية/الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية(
مركز مكافحة  استدعاء  : يف حالة البلع   

راً يف حالة الشعور   أو طبيب فو   التسـمم 
 .باإلعياء

 .ُيشطف الفم باملاء

ممـنوع تـناول الطعـام أو الشراب أو         
 .التدخني أثناء استخدام املادة

 .ُتغسل اليدان غسالً جيداً بعد املناولة
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  عن طريق الفم-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 ال يوجد

 
  فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 ٥ حتذير  يكون ضاراً يف حالة البلعقد
 

 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من النفايات
طبيب /مركز مكافحة التسمم  استدعاء    

 .يف حالة الشعور باإلعياء
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  جلدية -السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 مججمة وعظمتان متقاطعتان

 
 بيان األخطار 

 تالمس مع اجللدقاتل إذا 
 قاتل إذا تالمس مع اجللد

 كلمة التحذير
 خطر
 خطر

 فئة األخطار
١ 
٢ 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /يتم التخلص من احملتويات

ــية ... ( ــح احملل ــاً للوائ ــية/وفق /اإلقليم
 ).الدولية/الوطنية

 .ختلع فوراً مجيع املالبس امللوثة/ُتزال ُيحفظ يف مكان مغلق بإحكام
ُتغسل املنطقة  : يف حالة التالمس مع اجللد    

املـتأثرة بـرفق بكميات كبرية من الصابون       
 . واملاء

 أو طبيب   مركز مكافحة التسمم  استدعاء  
 . فوراً

 ) على هذه العالمة... انظر (تدابري حمددة 
إشارة إىل استكمال تعليمات اإلسعافات     ... 
 ةاألولي

يف حالـة استصـواب تدابري فورية مثل          -
 .استخدام مسحوق للتنظيف خاص

 .ُتطهر املالبس قبل إعادة استخدامها/ُتغسل

ممـنوع تناول الطعام أو الشراب أو التدخني     
 .عند استخدام هذه املادة

 .تغسل اليدان جيداً بعد املناولة
.جتنب التالمس مع العني أو اجللد أو املالبس

لتعليمات  ووفقاًمالبس واقية   /وضع قفازات 
 .املورِّد أو السلطة املختصة/املصنِّع
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  جلدية -السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 مججمة وعظمتان متقاطعتان

 
 بيان األخطار 

 مسي إذا تالمس مع اجللد
 كلمة التحذير

 خطر
 فئة األخطار

٣ 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /يتم التخلص من احملتويات

ــية ... ( ــح احملل ــاً للوائ ــية/وفق /اإلقليم
 ).الدولية/الوطنية

 .ختلع فوراً مجيع املالبس امللوثة/ُتزال .ُيحفظ يف مكان مغلق بإحكام
ُتغسل املنطقة  : يف حالـة التالمس مع اجللد     

 . املتأثرة بكميات كبرية من الصابون واملاء

ـ     أو  مركز مكافحة التسمم  تدعاء  يـتم اس
 . طبيب فوراً

 ) على هذه العالمة... انظر (تدابري حمددة 
إشـارة إىل استكمال تعليمات اإلسعافات      ... 
 األولية

يف حالـة استصـواب تدابـري فورية مثل           -
 .استخدام مسحوق للتنظيف خاص

 .ُتطهر املالبس قبل إعادة استخدامها/ُتغسل

 ء مالبس واقيةارتدا/وضع قفازات واقية
املورِّد أو السلطة   /لتعلـيمات املصـنِّع    وفقـاً 
 .املختصة
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  جلدية -السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 عالمة تعجب

 
 بيان األخطار 

 ضار إذا تالمس مع اجللد
 كلمة التحذير

 حتذير
 فئة األخطار

٤ 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /تم التخلص من احملتوياتي

ــية ... ( ــح احملل ــاً للوائ ــية/وفق /اإلقليم
 ).الدولية/الوطنية

ُتغسل املنطقة  : يف حالـة التالمس مع اجللد      
 . املتأثرة بكميات كبرية من الصابون واملاء

 أو  مركز مكافحة التسمم  يـتم اسـتدعاء     
 . طبيب فوراً

 ) مةعلى هذه العال... انظر (تدابري حمددة 
إشـارة إىل استكمال تعليمات اإلسعافات      ... 
 األولية

يف حالـة استصـواب تدابـري فورية مثل           -
 .استخدام مسحوق للتنظيف خاص

 .ُتطهر املالبس قبل إعادة استخدامها/ُتغسل

 ارتداء مالبس واقية /وضع قفازات واقية
املورِّد أو السلطة   /لتعلـيمات املصـنِّع    وفقـاً 
 .املختصة
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  جلدية - احلادة السمية
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 ال يوجد

 
 

 بيان األخطار
 مضر إذا تالمس مع اجللد

 كلمة التنبيه
 حتذير

 فئة األخطار
٥ 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 أو طبيب   مركز مكافحة التسمم  استدعاء    
 . يف حالة الشعور باإلعياء
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  االستنشاق-احلادة السمية 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 مججمة وعظمتان متقاطعتان

 
 بيان األخطار 

 قاتل إذا ابُتلع
 قاتل إذا ابُتلع

 كلمة التحذير
 خطر
 خطر

 فئة األخطار
١ 
٢ 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /التخلص من احملتويات

ــاً للو... ( ــيةوفق ــح احملل ــية/ائ /اإلقليم
 ).الدولية/الوطنية

 .حيفظ يف مكان مغلق بإحكام
ختـزن احلاوية بعد إحكام إغالقها يف مكان        

 جيد التهوية
إذا كانـت درجـة تطاير املادة تؤدي إىل          -

 .خلق جو خطر

 :يف حالة االستنشاق
ختـرج الضـحية إىل اهلواء الطلق وتترك يف         

 .وضع مريح يسمح هلا بالتنفس
 أو طبيب   مركز مكافحة التسمم  دعاء  است
 .فوراً

الواردة ... انظر  (العـالج احملدد أمر عاجل      
 )على البطاقة

إشـارة الستكمال تعليمات اإلسعافات     ... 
 األولية

إذا تطلب األمر ابتالع مادة مضادة للسم         -
 .فوراً

/الغاز/الدخان/ممـنوع استنشـاق الغـبار     
 .الرذاذ/البخار/الضباب

 يف اهلواء الطلق أو يف مكان      ال يسـتخدم إال   
 .جيد التهوية

 .وضع معدات لوقاية اجلهاز التنفسي
املورِّد أو السلطة   /لتعلـيمات املصـنِّع    وفقـاً 
 .املختصة
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  االستنشاق-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 مججمة وعظمتان متقاطعتان

 
 بيان األخطار 

 مسي إذا اسُتنشق
 كلمة التحذير

 خطر
 ارفئة األخط

٣ 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 .حيفظ يف مكان مغلق بإحكام 
ختزن احلاوية بعد إحكام إغالقها يف مكان       

 جيد التهوية
إذا كانت درجة تطاير املادة تؤدي إىل         -

 .خلق جو خطر

 :يف حالة االستنشاق
ختـرج الضـحية إىل اهلواء الطلق وتترك يف         

 . مريح يسمح هلا بالتنفسوضع
 أو طبيب   مركز مكافحة التسمم  استدعاء  

 .فوراً
الواردة ... انظر  (العـالج احملدد أمر عاجل      

 )يف البطاقة
إشـارة الستكمال تعليمات اإلسعافات     ... 

 األولية
إذا تطلب األمر ابتالع مادة مضادة للسم         -

 .فوراً

ال يسـتخدم إال يف اهلواء الطلق أو يف مكان         
 . التهويةجيد

/الغاز/الدخان/جتنـب استنشـاق الغـبار     
  .الرذاذ/البخار/الضباب
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  االستنشاق-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 عالمة تعجب

 
 بيان األخطار 

 ضار إذا اسُتنشق
 كلمة التحذير

 تنبيه
 فئة األخطار

٤ 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 : حالة االستنشاقيف  
ختـرج الضـحية إىل اهلواء الطلق وتترك يف         

 .وضع مريح يسمح هلا بالتنفس
 أو طبيب   مركز مكافحة التسمم  استدعاء  

 .فوراً

ال يسـتخدم إال يف اهلواء الطلق أو يف مكان         
 .جيد التهوية

ــبار  ــاق الغ ــب استنش ــان/جتن /الدخ
 .الرذاذ/البخار/الضباب/الغاز
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  االستنشاق-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 ال يوجد

 
 بيان األخطار 

 مضر إذا اسُتنشق
 كلمة التحذير

 حتذير
 فئة األخطار

٥ 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 :يف حالة االستنشاق  
 أو طبيب   مركز مكافحة التسمم  استدعاء  

 .يف حالة الشعور باإلعياء
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  هتيج اجللد/لتآك
 )٢-٣الفصل (

 الرمز
 تآكل

 
 بيان األخطار 

 يتسبب يف حروق جلدية خطرية ويضر بالعينني
 كلمة التحذير

 خطر
 فئة األخطار

 )ج(١إىل ) أ(١

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /التخلص من احملتويات
/اإلقليمــية/لــيةوفقــاً للتعلــيمات احمل... (
 ).الدولية/الوطنية

): أو الشعر  (يف حالـة الـتالمس مـع اجللـد         .ُيحفظ يف مكان مغلق بإحكام
 .ختلع فوراً مجيع املالبس امللوثة/تزال

 .يغسل اجلسم بأكمله/يشطف اجللد باملاء
 .تغسل املالبس امللوثة قبل إعادة استخدامها

وافر تشطف حبذر مباء : يف حالة التالمس مع العني
ترتع العدسات الالصقة إن وجدت     . لعـدة دقائق  

 .يستمر يف شطف العينني. وإذا كان ذلك سهالً
 يدفع إىل وال.  يغسل الفم باملاء  :يف حالـة الـبلع    

 .التقيؤ
 ينقل املصاب إىل اهلواء الطلق   :يف حالة االستنشاق  

 .ويترك يف وضع مريح يساعده على االستنشاق
 . أو الطبيبلتسمممركز مكافحة ايستدعى فوراً 
 )ما يرد على البطاقة... انظر (عالج خاص 

 إشارة الستكمال تعليمات اإلسعافات األولية... 
قـد يتضـمن مسـحوق تنظيف يرد يف تعليمات          

 .املورد أو السلطة املختصة/املصنع

مالبس واقية ومعدات وقاية    /وضـع قفازات  
 الوجه/العينني

طة املورد أو السل  /وفقـاً لتعلـيمات املصـنع     
 .املختصة

 .اغتسل جيداً بعد املناولة
 ممنوع استنشاق الغبار أو الضباب

إذا تطايــرت أثــناء االســتخدام ميكــن   -
 .استنشاقها
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  هتيج اجللد/تآكل
 )٢-٣الفصل (

 الرمز
 عالمة تعجب

 
 بيان األخطار 

 يتسبب يف التهاب اجللد 

 كلمة التحذير
 تنبيه

 فئة األخطار
٢ 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين لتخلص من الغازاتا

 ُيغسل اجللد   :يف حالـة التالمس مع اجللد       
 .باملاء والصابون الوافرين

ختلـع املالبـس امللوثـة وتغسل قبل إعادة         
 .استخدامها

يف حالـة حدوث التهاب يف اجللد يستدعى        
 .الطبيب

 )على البطاقة... انظر (عالج حمدد 
يمات اإلسعافات  إشـارة الستكمال تعل   ... 

 األولية
تتضـمن مـادة مـنظفة تـرد يف تعليمات          

 .املورد أو السلطة املختصة/املصنع

 وضع قفازات
املورد أو السلطة   /وفقـاً لتعلـيمات املصـنع     

 .املختصة
 .اغتسل جيداً بعد املناولة
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  هتيج اجللد/تآكل
 )٢-٣الفصل (

 الرمز
 ال يوجد

 
 بيان األخطار 

 يف اجللديتسبب يف التهاب طفيف 
 كلمة التحذير

 حتذير
 فئة األخطار

٣ 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

يف حالـة حـدوث التهاب اجللد ُيستدعى          
 .الطبيب
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  هتيج العني/تلف العني
 )٣-٣الفصل (

 الرمز
 تآكل

 
 بيان األخطار 

 يسبب هتيجاً شديداً للعني

 كلمة التحذير
 خطر

 فئة األخطار
١ 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

تغسل العينان  : يف حالة التالمس مع العينني      
ترتع العدسات الالصقة، . بـرفق لعدة دقائق   

 .إذا كانت موجودة وإذا كان ذلك سهالً
 .يستمر غسل العينني

 أو  مبركز مكافحة التسمم  االتصـال فوراً    
 طبيبب

 الوجه/معدات وقاية للعينني
املورِّد أو السلطة   /وفقـاً لتعلـيمات املصـنِّع     

 .املختصة
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  هتيج العني/تلف العني
 )٣-٣الفصل (

 الرمز
 عالمة تعجب

 
 بيان األخطار 

 يسبب هتيجاً شديداً للعني

 كلمة التحذير
 حتذير

 فئة األخطار
 )أ(٢

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل خزينالت التخلص من الغازات

تغسل العينان  : يف حالة التالمس مع العينني      
ترتع العدسات الالصقة،   . برفق لعدة دقائق  

 .إذا كانت موجودة وإذا كان ذلك سهالً
 .يستمر غسل العينني

 .إذا استمر هتيج العينني، ُيستشار الطبيب
 ُتغسل اليدان بعد املناولة

 الوجه/معدات وقاية للعينني
املورِّد أو السلطة   / لتعلـيمات املصـنِّع    وفقـاً 
 .املختصة
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  هتيج العني/تلف العني
 )٣-٣الفصل (

 الرمز
 ال يوجد

 
 بيان األخطار 

 يسبب هتيج العني

 كلمة التحذير
 حتذير

 فئة األخطار
 )ب(٢

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

تغسل العينان  : ننييف حالة التالمس مع العي      
ترتع العدسات الالصقة،   . برفق لعدة دقائق  

 .إذا كانت موجودة وإذا كان ذلك سهالً
 .يستمر غسل العينني

 .إذا استمر هتيج العينني، ُيستشار الطبيب
 ُتغسل اليدان بعد املناولة
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  خماطر التنفيس-احلساسية 
 )٤-٣الفقرة (

 الرمز
 خماطر صحية

 
  فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 ١ خطر قد يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات يف التنفس إذا استنشق

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /ختلص من احملتويات
/اإلقليمــية/وفــق اللوائــح احمللــية... (
 ).الدولية/الوطنية

الة صعوبة التنفس،   يف ح : إذا استنشـق   
أخذ الشخص إىل اهلواء الطلق وإبقائه يف       

 .حالة استرخاء يف وضع مريح للتنفس
عـند ظهـور أعراض تدل على صعوبة        
التنفس، اتصل بأحد مراكز السميات أو      

 .بطبيب

 جتنب االستنشاق
ــبار ــان/الغ ــاز/الدخ ــبخار /الغ ال
 .الرذاذ/األخبرة/املشبع

ندما ضـع كمامة وقاية اجلهاز التنفسي ع      
 تكون التهوية سيئة

املوردة أو  /وفـق ما حددته اجلهة املصنعة     
 .السلطة املختصة
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  اجللد-احلساسية 
 )٤-٣الفقرة (

 الرمز
 عالمة تعجب

 
  فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 ١ حتذير قد تسبب حساسية جلدية

 
 بيانات حتذيرية

 لوقايةا رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /ختلص من احملتويات
ــية ... ( ــح احملل ــق اللوائ ــية/وف /اإلقليم
 ).الدولية/الوطنية

أغسل بكمية وافرة   : إذا وقـع على اجللد     
 .من الصابون واملاء

عند حدوث التهاب أو طفح جلدي، التمس       
 . الرعاية الطبية/املشورة

 )من هذه البطاقة... انظر (املعاجلة احملددة 
الـرجوع إىل التعلـيمات امللحقة بشأن       ... 

 اإلسعافات األولية 
قـد تشـتمل على مادة منظفة حددهتا اجلهة         

 .املوردة أو السلطة املختصة/املصنعة
 .اغسل املالبس امللوثة قبل إعادة استخدامها

 ضع قفازات واقية
املوردة أو  /وفـق مـا حددتـه اجلهة املصنعة       

 . السلطة املختصة
ــبا  ــاق الغ ــب استنش ــان/رجتن /الدخ

 .الرذاذ/األخبرة/البخار املشبع/الغاز
ال ينـبغي السـماح خبروج مالبس العمل        

 .امللوثة من مكان العمل
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 إطفار اخلاليا اجلنسية
 )٥-٣الفقرة (

 الرمز
 خماطر صحية

 
  فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 >...<قد تسبب عيوباً خلقية 
 <   >لقية ُيشتبه يف أهنا تسبب عيوبا خ

بّين طريقة التعرض إذا ثبت بشكل قاطع عدم وجود (>    ...<
 ).طرق تعرض أخرى تتسبب يف وقوع اخلطر

 خطر
 حتذير

١ 
٢ 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /ختلص من احملتويات
/اإلقليمــية/وفــق اللوائــح احمللــية... (
 ).وليةالد/الوطنية

: يف حالـة الـتعرض أو خشية التعرض        .حتفظ يف مكان مغلق
املشورة /الـتمس احلصـول على الرعاية     

 .الطبية

احصـل عـلى التعلـيمات اخلاصة قبل        
 .االستخدام

ال تتعامل مع املادة إال بعد االطالع على        
مجـيع الـتحذيرات املـتعلقة بالسالمة       

 .وفهمها
اسـتخدم جتهـيزات الوقايـة الشخصية       

 .ا هو مطلوبحسب م
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 السرطنة

 )٦-٣الفقرة (
 الرمز

 خماطر صحية

 
  فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 >...<قد تسبب السرطان 
 <   >ُيشتبه يف أهنا تسبب السرطان 

بّين طريقة التعرض إذا ثبت بشكل قاطع عدم وجود (>    ...<
 ).طرق تعرض أخرى تتسبب يف وقوع اخلطر

 خطر
 حتذير

١ 
٢ 

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /ختلص من احملتويات
/اإلقليمــية/وفــق اللوائــح احمللــية... (
 ).الدولية/الوطنية

يف حالـة الـتعرض أو خشـية حدوث          .حتفظ يف مكان مغلق
 .املشورة الطبية/التمس الرعاية: التعرض

اصة قبل  احصـل عـلى التعلـيمات اخل      
 .االستخدام

ال تتعامل مع املادة إال بعد االطالع على        
مجـيع الـتحذيرات املـتعلقة بالسالمة       

 .وفهمها
اسـتخدم جتهـيزات الوقايـة الشخصية       

 .حسب ما هو مطلوب
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 املواد السامة فيما يتعلق باإلجناب
 ) ٧-٣الفقرة (

 الرمز
 خماطر صحية

 
  رفئة األخطا كلمة التحذير بيان األخطار

 >>...> <<...<قد تضر باخلصوبة أو اجلنني 
 >>...> <<...<ُيشتبه يف أهنا تضر باخلصوبة أو اجلنني 

 )بّين التأثري احملدد إذا كان معروفاً(>    ...<
بّين طريقة التعرض إذا ثبت بشكل قاطع عدم        (>>    ...<<

 ).وجود طرق تعرض أخرى تتسبب يف وقوع اخلطر

 خطر
 حتذير

١ 
٢ 

 
 ات حتذيريةبيان

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /ختلص من احملتويات
ــية ... ( ــح احملل ــق اللوائ ــية/وف /اإلقليم
 ).الدولية/الوطنية

: يف حالة التعرض أو خشية حدوث التعرض       .حتفظ يف مكان مغلق
 .املشورة الطبية/التمس احلصول على الرعاية

اخلاصـة قبل   احصـل عـلى التعلـيمات       
 .االستخدام

ال تـتعامل مـع املادة إال بعد االطالع على          
 .مجيع التحذيرات املتعلقة بالسالمة وفهمها

اسـتخدم جتهيزات الوقاية الشخصية حسب      
 .ما هو مطلوب
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 املواد السامة فيما يتعلق باإلجناب
 )٧-٣الفقرة (

 )التأثريات على الرضاعة أو من خالهلا(
 الرمز

 ال يوجد

 
  فئة األخطار كلمة التحذير يان األخطارب

 )إضافية( )بدون كلمة حتذير( قد تؤذي األطفال الُرضَّع الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية
 

 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

: يف حالة التعرض أو خشية حدوث التعرض        
 .رة الطبيةاملشو/التمس احلصول على الرعاية

احصـل عـلى التعلـيمات اخلاصـة قبل         
 .االستخدام

 .الرضاعة/تفادي مالمستها خالل فترة احلمل
االمتـناع عن األكل أو الشرب أو التدخني        

 . عند استخدام هذا املنتج
 .غسل اليدين جيداً بعد التعامل معه

 .عدم استنشاق الغبار أو الرذاذ
إذا كـان هنالك احتمال تكون جسيمات        -

 .بلة لالستنشاق أثناء االستخدامقا
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 )التعرض مرة واحدة(الُسمِّيَّة الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
  )٨-٣الفقرة (

 الرمز
 خماطر صحية

 
  فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 >>...<<إذا > ...<قد تضر ب  
 ما حدد مجيع األعضاء املتأثرة، أو قّدم بيانا عاما عند(>    ...<

 ).ال تتوفر أدلة قطعية بعدم تضرر أعضاء أخرى
بـّين طريقة التعرض إذا ثبت بشكل قاطع عدم         (>> ...<<

 ).وجود طرق تعرض أخرى تتسبب يف وقوع اخلطر

 ١ خطر

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /ختلص من احملتويات
ــح احمل... ( ــق اللوائ ــيةوف ــية/ل /اإلقليم
 ).الدولية/الوطنية

مراكز اتصـل بأحد    : يف حالـة الـتعرض     .حتفظ يف مكان مغلق
 . أو بطبيبالسميات

 )من هذه البطاقة... انظر (املعاجلة احملددة 
الـرجوع إىل التعلـيمات امللحقة بشأن       ... 

 اإلسعافات األولية
 .إذا كان املطلوب القيام بتدابري فورية -

كل أو الشرب أو التدخني     االمتـناع عن األ   
 . أثناء استخدام هذا املنتج

 .غسل اليدين جيداً بعد التعامل معه
البخار /الغاز/الدخان/عـدم استنشاق الغبار   

 .الرذاذ/األخبرة/املشبع
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 )التعرض مرة واحدة(الُسمِّيَّة الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
  )٨-٣الفقرة (

 الرمز
 خماطر صحية

 
  فئة األخطار كلمة التحذير ربيان األخطا

 >>...<<إذا > ...<قد تضر ب  
حدد مجيع األعضاء املتأثرة، أو قّدم بياناً عاماً عندما         (>    ...<

 ).ال تتوفر أدلة قطعية بعدم تضرر أعضاء أخرى
بـّين طريقة التعرض إذا ثبت بشكل قاطع عدم         (>> ...<<

 ).وجود طرق تعرض أخرى تتسبب يف وقوع اخلطر

 ٢ ذيرحت

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /ختلص من احملتويات
ــية ... ( ــح احملل ــق اللوائ ــية/وف /اإلقليم
 ).الدولية/الوطنية

 أو بطبيب يف    مراكز السميات اتصل بأحد    .حتفظ يف مكان مغلق
 .حالة التعرض أو الشعور باعتالل الصحة

 األكل أو الشرب أو التدخني      االمتـناع عن  
 . عند استخدام هذا املنتج

 .غسل اليدين جيداً بعد التعامل معه
البخار / الغاز/الدخان/عـدم استنشاق الغبار   

 .الرذاذ/األخبرة/املشبع
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 )التعرض مرة واحدة(الُسمِّيَّة الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
  )٨-٣الفقرة (

 الرمز
 عالمة تعجب

 
  فئة األخطار كلمة التحذير خطاربيان األ

 قد يسبب ضيق تنفس
 قد يسبب النعاس والدوخة

 ٣ حتذير

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /ختلص من احملتويات
ــية ... ( ــح احملل ــق اللوائ ــية/وف /اإلقليم
 ).الدولية/الوطنية

 .حتفظ يف مكان مغلق
ية مغلقة بإحكام يف مكان جيد      احفـظ احلاو  

 التهوية
إذا كـان املنتج قابالً للتطاير حبيث يتسبب         -

 .يف خطورة اهلواء احمليط

 أو بطبيب يف    مراكز السميات اتصل بأحد   
 .حالة الشعور باعتالل الصحة

 : إذا استنشق
اخلـروج إىل اهلـواء الطلق واالسترخاء يف        

 .وضع مريح للتنفس

 الطلق أو يف مكان   اسـتخدامه فقط يف اهلواء    
 .جيد التهوية

البخار / الغاز/الدخان/جتنب استنشاق الغبار  
 .الرذاذ/األخبرة/املشبع
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 )التعرض بصورة متكررة(الُسمِّيَّة الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
 )٩-٣الفقرة (

 الرمز
 خماطر صحية

 
  فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

ن خالل التعرض ملدة طويلة أو بصورة       األذى م > ...<يسـبب   
 .>>... <<متكررة

حدد مجيع األعضاء املتأثرة، أو قّدم بياناً عاماً عندما         (>    ...<
 .)ال تتوفر أدلة قطعية بعدم تضرر أعضاء أخرى

بـّين طريقة التعرض إذا ثبت بشكل قاطع عدم         (>> ...<<
 .)وجود طرق تعرض أخرى تتسبب يف وقوع اخلطر

 ١ خطر

 
 يانات حتذيريةب

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /ختلص من احملتويات
ــية ... ( ــح احملل ــق اللوائ ــية/وف /اإلقليم
 ).الدولية/الوطنية

املشورة الطبية  /التمس احلصول على الرعاية    
 .يف حالة الشعور باعتالل الصحة

االمتـناع عن األكل أو الشرب أو التدخني        
 .  استخدام هذا املنتجعند

 .غسل اليدين جيداً بعد التعامل معه
البخار / الغاز/الدخان/عـدم استنشاق الغبار   

 .الرذاذ/األخبرة/املشبع
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 )التعرض بصورة متكررة(الُسمِّيَّة الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
 )٩-٣الفقرة (

 الرمز
 خماطر صحية

 
  فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

األذى من خالل التعرض ملدة طويلة أو بصورة > ...<قد يسبب 
 .>>... <<متكررة

حدد مجيع األعضاء املتأثرة، أو قّدم بياناً عاماً عندما         (>    ...<
 .)ال تتوفر أدلة قطعية بعدم تضرر أعضاء أخرى

بـّين طريقة التعرض إذا ثبت بشكل قاطع عدم         (>> ...<<
 .) وقوع اخلطروجود طرق تعرض أخرى تتسبب يف

 ٢ حتذير

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /ختلص من احملتويات
ــية ... ( ــح احملل ــق اللوائ ــية/وف /اإلقليم
 ).الدولية/الوطنية

املشورة الطبية  /التمس احلصول على الرعاية    
 .يف حالة الشعور باعتالل الصحة

/ الغازات/الدخان/بارعـدم استنشـاق الغ     
 .الرذاذ/األخبرة/البخار املشبع
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 التسمم عن طريق التنفس
  )١٠-٣الفقرة (

 الرمز
 خماطر صحية

 
  فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 قد يكون قاتالً إذا ابتلع ودخل إىل الشعب التنفسية
 قد ينتج عنه أذى إذا ابتلع ودخل إىل الشعب التنفسية

 خطر
 حتذير

١ 
٢ 
 

 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /ختلص من احملتويات
/اإلقليمــية/وفــق اللوائــح احمللــية... (
 ).الدولية/الوطنية

االتصال على الفور   : يف حالـة ابتالعه    .حيفظ يف مكان مغلق
 .أو بطبيبمراكز السميات بأحد 

تعمد التقيؤال  . ُي
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  خطر حاد-مواد خطرة على البيئة املائية 
  )١-٤الفقرة (

 الرمز
 البيئة

 
  فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 ١ حتذير شديدة الُسمِّيَّة للحياة املائية

 
 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /ختلص من احملتويات
ــية . (.. ــح احملل ــق اللوائ ــية/وف /اإلقليم

 ).الدولية/الوطنية

 جتنب إطالقها يف البيئة . جتميع ما انسكب منها 
 .إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املقصود -
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  خطر حاد-مواد خطرة على البيئة املائية 
 ) ١-٤الفقرة (

 الرمز
 ال يوجد

 
  فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 يدة الُسمِّيَّة للحياة املائيةشد
 ضارة باحلياة املائية

 بدون كلمة حتذير
 بدون كلمة حتذير

٢ 
٣ 
 

 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /ختلص من احملتويات
ــية ... ( ــح احملل ــق اللوائ ــية/وف /اإلقليم
 ).الدولية/الوطنية

 يئةجتنب إطالقها يف الب  
 .إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املقصود -
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  خطورة مزمنة-مواد خطرة على البيئة املائية 
  )١-٤الفقرة (

 الرمز
 البيئة

 
  فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 شديد السمية لألحياء املائية بأثر طويل األجل
 سام لألحياء املائية بأثر طويل األجل

 حتذير
 كلمة حتذيربدون 

١ 
٢ 
 

 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين التخلص من الغازات

 ...احلاويات /ختلص من احملتويات
ــية ... ( ــح احملل ــق اللوائ ــية/وف /اإلقليم
 ).الدولية/الوطنية

 جتنب إطالقها يف البيئة . جتميع ما انسكب منها 
 .إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املقصود -
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  خطورة مزمنة -اد خطرة على البيئة املائية مو
  )١-٤الفقرة (

 الرمز
 ال يوجد

 
 فئة األخطار كلمة التحذير بيان األخطار

 ٣ بدون كلمة حتذير ضار باألحياء املائية بأثر طويل األجل
 

 ٤ بدون كلمة حتذير قد يسبب آثاراً ضارة طويلة األجل باألحياء املائية
 

 بيانات حتذيرية

 الوقاية رد الفعل التخزين لتخلص من الغازاتا

 ...احلاويات /ختلص من احملتويات
/اإلقليمــية/وفــق اللوائــح احمللــية... (
 ).الدولية/الوطنية

 جتنب إطالقها يف البيئة  
 .إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املقصود -
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 الصور التخطيطية املتعلقة بالتحذير ٧-٣م 

 (Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992)يب من االحتاد األورو 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (SABS 0265:1999)من مكتب جنوب أفريقيا للمعايري 
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 ٤املرفق 

 : جديد على النحو التايل٤ أدخل مرفق رقم 

 ٤مرفق "

 توجيهات بشأن إعداد صحيفة بيانات السالمة

 مقدمة  ١-٤م 

جيهات حول إعداد صحيفة بيانات السالمة مبوجب الشروط الواردة         يقدم هذا املرفق تو    ١-١-٤م 
وتعد صحيفة بيانات السالمة من ). ن م ع(يف النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها 

 أن يعزز   وينبغي. ٥-١العناصـر اهلامـة للتبلـيغ عن املخاطر يف إطار هذا النظام، كما يرد توضيحه يف الفقرة                  
استخدام هذه الوثيقة التوجيهية االمتثال للشروط اليت حددهتا السلطة املختصة، وأن يسمح بإعداد صحيفة بيانات 

 . السالمة وفقاً للنظام ن م ع

ويعتمد استخدام هذه الوثيقة التوجيهية على الشروط اليت حتددها البلدان املستوردة فيما             ٢-١-٤م 
ويؤمل أن يؤدي تطبيق النظام ن م ع على النطاق العاملي يف هناية األمر إىل وضع        . مةيتعلق بصحيفة بيانات السال   

 .يتحقق فيه التنسيق بصورة تامة

ويوجد يف النص األساسي للنظام ن م ع مجيع الفصول واألقسام واجلداول املشار إليها يف  ٣-١-٤م 
 . هذا املرفق، ما مل يرد خالف ذلك

 ميع صحيفة بيانات السالمةتوجيهات عامة حول جت ٢-٤م 

 النطاق والتطبيق ١-٢-٤م 

ينبغي إعداد صحائف بيانات السالمة جلميع املواد واملخاليط اليت تستويف املعايري املتوائمة لألخطار املادية              
والصـحية والبيئـية مبوجب النظام ن م ع، وكذلك جلميع املخاليط اليت حتتوي مكونات تستويف املعايري املتعلقة            

املسـرطنات أو املواد اليت تتسم بُسمِّيَّة تناسلية أو بالُسمِّيَّة الشاملة لعضو مستهدف عند تركيزات تتجاوز قيمة        ب
وقد ). ٥-١ يف الفقرة ١-٥-١انظر اجلدول (العتبة لصحيفة بيانات السالمة اليت حتددها معايري تصنيف املخاليط 

ة للمخاليط اليت ال تستويف معايري التصنيف كمواد خطرة         تطلـب السلطة املختصة تقدمي صحائف بيانات السالم       
كما ميكن أن تطلب السلطة ). ٢-٣انظر الفقرة (ولكـنها حتـتوي عـلى مكونات خطرة عند تركيزات معينة        

املختصة صحيفة بيانات سالمة للمواد أو املخاليط اليت تستويف معايري التصنيف كمواد خطرة بالنسبة للفئات اليت                
وصحيفة بيانات السالمة هي طريقة مقبولة وفعالة لتوفري املعلومات وميكن أن           . ن النظام ن م ع    ال تدخـل ضم   

 . تستخدم لتقدمي معلومات عن مواد وخماليط ال تستويف أو ال تدخل ضمن معايري التصنيف مبوجب النظام ن م ع
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 توجيهات عامة ٢-٢-٤م 

 السالمة أن يضع يف االعتبار أن الصحيفة        وينـبغي على من يقوم بإعداد صحيفة بيانات        ١-٢-٢-٤م 
جيب أن تطلع اجلهة املعنية على خماطر املادة أو املخلوط، وتقدم معلومات عن كيفية ختزينها، ومناولتها، والتخلص 

وتتضمن صحيفة بيانات السالمة معلومات عن التأثريات الصحية اليت ميكن أن حتدث بسبب . منها بطريقة مأمونة
كما تتضمن معلومات عن املخاطر ُتستمد . املواد أو املخاليط، وعن كيفية استخدامها بطريقة مأمونةالتعرض هلذه 

 الكيميائية أو التأثريات البيئية املتعلقة باستخدام أو ختزين أو مناولة املادة أو املخلوط -مـن اخلـواص الفيزيائية     
وجيهات هو ضمان اتساق ودقة حمتوى كل واحد من والغرض من هذه الت. وتدابري االستجابة يف احلاالت الطارئة 

عناوين الفقرات اإللزامية املطلوبة مبوجب النظام ن م ع، حبيث متكن صحائف بيانات السالمة الناجتة املستخدمني 
واملعلومات . مـن اختاذ التدابري الضرورية املتعلقة بوقاية الصحة والسالمة يف مكان العمل، فضالً عن محاية البيئة               

ـ  وينبغي أن يقوم بإعداد صحيفة . واردة يف صـحيفة بيانات السالمة ينبغي أن ُتكتب بطريقة واضحة وموجزة  ال
وجيب . بيانات السالمة شخص خمتص يضع يف االعتبار االحتياجات احملددة جلمهور املستخدمني، يف حدود املعلوم

املختصني بصورة منتظمة يف دورات جتديد على اجلهات اليت تسّوق املواد واملخاليط أن تضمن مشاركة األشخاص 
 .املعلومات والتدريب يف جمال إعداد صحائف بيانات السالمة

وينبغي عند كتابة صحيفة بيانات السالمة تقدمي املعلومات بطريقة متسقة ومتكاملة تضع             ٢-٢-٢-٤م 
صحيفة بيانات السالمة أو جزءاً  ومع ذلك، ينبغي اعتبار أن مجيع       . يف االعتبار األشخاص املعنيني يف مكان العمل      

منها ميكن استخدامه لتبصري العاملني، وأصحاب العمل، واملهنيني املختصني يف جمايل الصحة والسالمة، وموظفي              
 . الطوارئ، والوكاالت احلكومية ذات الصلة، فضالً عن أفراد اجملتمع

مة بالبساطة والوضوح والدقة    وينبغي أن تتسم اللغة املستخدمة يف صحيفة بيانات السال         ٣-٢-٢-٤م 
وال ينبغي استخدام   . وأن تتجنـب اسـتخدام املصطلحات الفنية املتخصصة واللفظات األوائلية واالختصارات          

، "ال تأثريات على الصحة"،  "قد تكون خطرة  "كما ال ُينصح باستخدام عبارات حنو       . تعـبريات مبهمة أو مضللة    
ومن احملتمل أن تكون املعلومات املتعلقة ببعض خواص ". غري مؤذية "، أو   "مأمونـة يف معظم ظروف االستخدام     "

املادة غري هامة أو يستحيل تقدميها من الناحية التقنية؛ ويف مثل هذه احلالة، جيب توضيح سبب ذلك يف كل فقرة                    
الت اليت وإذا ذُكر عدم وجود خطر بعينه، ينبغي لصحيفة بيانات السالمة أن تفرق بوضوح بني احلا. من الفقرات

 . مل تتوفر فيها معلومات للشخص الذي قام بالتصنيف وبني احلاالت اليت متخض فيها االختبار عن نتائج سلبية

وينـبغي بيان تاريخ صدور صحيفة بيانات السالمة بوضوح شديد، وهو التاريخ الذي              ٤-٢-٢-٤م 
وجيزة من اكتمال عملييت صياغة وحيدث ذلك عموماً بعد فترة      . أصـبحت فيه نسخة الصحيفة متاحة للجمهور      

أما صحائف بيانات السالمة املنقحة فينبغي أن تبني بوضوح تاريخ الصدور، فضالً . ونشر صحيفة بيانات السالمة
عـن رقم النسخة، ورقم التنقيح، والتاريخ الذي تلغي فيه وحتل حمل نسخة سابقة أو أي مؤشرات أخرى عن ما           

 . هي النسخة اليت اسُتبدلت
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 شكل صحيفة بيانات السالمة ٣-٢-٤م 

ينـبغي تقدمي املعلومات اليت تدرج يف صحيفة بيانات السالمة باستخدام العناوين الستة              ١-٣-٢-٤م 
 ): ١-٢-٣-٥-١انظر أيضا (عشر التالية بالترتيب الذي ترد به أدناه 

 تعريف هوية املنتج -١

 )األخطار(حتديد اخلطر  -٢

 ناتمعلومات عن املكو/التركيب -٣

 تدابري اإلسعافات األولية -٤

 تدابري مكافحة احلريق -٥

 العارض/االنسكاب/التدابري يف حاالت التسرب -٦

 املناولة والتخزين -٧

 احلماية الشخصية/ضوابط التعرض -٨

 اخلواص الفيزيائية والكيميائية -٩

 الثبات والتفاعلية -١٠

 معلومات مسية -١١

 معلومات إيكولوجية -١٢

 رات التخلص من املنتجاعتبا -١٣

 معلومات بشأن النقل -١٤

 معلومات تنظيمية -١٥

 .معلومات أخرى -١٦

وينبغي أن تكون مدهتا متناسبة مع      . وصحيفة بيانات السالمة ليست وثيقة حمددة األجل       ٢-٣-٢-٤م 
 . اخلطر الذي تشكله املادة واملعلومات املتاحة
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يفة بيانات السالمة ووضع ما يشري إىل انتهاء        وينـبغي ترقـيم مجيع الصفحات يف صح        ٣-٣-٢-٤م 
وميكن بدالً عن ذلك ترقيم كل صفحة واإلشارة إىل ".  صفحات٣ من ١الصفحة "وعلى سبيل املثال، . الصحيفة

 ").هناية صحيفة بيانات السالمة"أو " البقية يف الصفحة التالية"حنو (ما إذا كانت هنالك صفحة تالية 

 انات السالمةحمتوى صحيفة بي ٤-٢-٤م 

وفيما .  عن حمتوى صحيفة بيانات السالمة     ٣-٣-٥-١هنالك معلومات عامة يف الفقرة       ١-٤-٢-٤م 
 . يلي املزيد من املعلومات العملية

وينـبغي أن تتضمن صحيفة بيانات السالمة، حتت العناوين ذات الصلة، احلد األدىن من               ٢-٤-٢-٤م 
وعندما تكون . )١(ا املرفق، حيثما ينطبق ذلك وتكون املعلومات متاحة من هذ٣-٤املعلومات الواردة يف القسم م 

 . وال ينبغي أن تتضمن الصحيفة أي فراغ. املعلومات غري متاحة أو غري متوفرة، ينبغي أن تذكر الصحيفة ذلك

خالصة للبيانات  /وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تتضمن صحيفة بيانات السالمة ملخصاً          ٣-٤-٢-٤م 
 .املخلوط/ة، مما جيعل من اليسري حىت لغري اخلرباء يف هذا اجملال حتديد مجيع املخاطر املرتبطة باملادةاملقدم

 . ويوصى بعدم استخدام االختصارات نظراً إىل أهنا قد تؤدي إىل اإلرباك أو قلة الفهم ٤-٤-٢-٤م 

 متطلبات املعلومات األخرى  ٥-٢-٤م 

 ٣-٤ويرد يف الفقرة م   . أجل جتهيز صحيفة بيانات السالمة    هنالك معلومات مطلوبة من      ١-٥-٢-٤م 
 . احلد األدىن من املعلومات املطلوبة

، قد تتضمن صحيفة    )٢-٤-٢-٤انظر م   (وباإلضـافة إىل احلـد األدىن من املعلومات          ٢-٥-٢-٤م 
ادة من حيث وحيثما تتوفر معلومات إضافية ومتاحة ذات صلة بامل     ". معلومات إضافية "بـيانات السـالمة أيضاً      

 ملزيد ١٦-٣-٤انظر الفقرة م . أو استخدامها، جيب تضمني هذه املعلومات يف صحيفة بيانات السالمة/طبيعتها و
 . من املعلومات عن متطلبات املعلومات اإلضافية

 وحدات القياس ٦-٢-٤م 

. ذي يورد إليه املنتج   ينبغي التعبري عن األرقام والكميات حبسب وحدات القياس املناسبة بالنسبة للبلد ال            
 . وعموماً، ينبغي استخدام نظام وحدات القياس الدويل

 

                                                      

. حيث تنطبق املعلومات على املنتج احملدد املشمول بصحيفة بيانات السالمة" حيثما تنطبق"تعين عبارة  )١(
 . حيثما تتوفر املعلومات لدى املورد أو اجلهة اليت تتوىل إعداد صحيفة بيانات السالمة" حيثما تتاح"وتعين عبارة 
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 متطلبات املعلومات من أجل إعداد صحيفة بيانات السالمة ٣-٤م 

وقد . حيـدد هذا القسم املعلومات اليت يتطلبها النظام ن م ع من أجل إعداد صحائف بيانات السالمة                 
 . ةتتطلب السلطات املختصة معلومات إضافي

  تعريف هوية املنتج-١الفقرة  ١-٣-٤م 

ُتعّرف يف هذا القسم املادة أو املخلوط وحيدد اسم اجلهة املوردة، واالستخدامات املوصى هبا، واملعلومات  
 .املفصلة عن كيفية االتصال باملورد، مبا يف ذلك معلومات االتصال يف حاالت الطوارئ

 ظام م ن عتعريف هوية املنتج وفقاً للن ١-١-٣-٤م 

باإلضافة إىل تعريف هوية املنتج مبوجب النظام ن م ع أو كبديل عنه، فإن تعريف هوية املادة أو املخلوط  
وإذا استخدمت صحيفة بيانات    . ينبغي أن يطابق ما هو وارد يف بطاقة الوسم        ) تعريف املنتج وفق النظام ن م ع      (

 ملادة أو خملوط، فينبغي أن تذكر الصحيفة مجيع املسميات سالمة واحدة عامة لتشمل العديد من األشكال الفرعية
 . واألشكال الفرعية أو أن تبني بوضوح نطاق املواد املشمولة

 وسائل أخرى لتعريف هوية املنتج   ٢-١-٣-٤م 

ميكـن تعريف هوية املادة أو املخلوط باستخدام بدائل من أمساء أو أرقام أو رموز منتجات الشركة، أو                   
تذكر األمساء أو املترادفات األخرى املستخدمة لوسم املادة أو املخلوط أو املعروفة            . عريف آخر موحد  استخدام ت 

 . بصورة شائعة، إن وجدت

 االستخدام املستحسن للمادة الكيميائية وقيود استخدامها   ٣-١-٣-٤م 

ف موجز حلقيقة ما     وّضـح االستخدام املستحسن أو املطلوب للمادة أو املخلوط، مبا يف ذلك تقدمي وص              
أما قيود االستخدام فينبغي    . تفعلـه هـذه املادة، مثل أن تكون صادة للهب، أو مضادة للتأكسد وما إىل ذلك               

 . توضيحها بقدر ما أمكن، مبا يف ذلك توصيات املورد اليت ليس هلا صفة قانونية

 معلومات تفصيلية عن املوّرد  ٤-١-٣-٤م 

 . السالمة اسم املورد وعنوانه بالكامل ورقم هاتفهينبغي أن تتضمن صحيفة بيانات  

 رقم هاتف الطوارئ  ٥-١-٣-٤م 

وحيثما توجد قيود . ينبغي أن تتضمن مجيع صحائف بيانات السالمة إشارة إىل أقسام معلومات الطوارئ 
 مساًء، أو   ٠٠/٦ صباحاً إىل الساعة     ٠٠/٨حنو من يوم االثنني إىل يوم الثالثاء، من الساعة          (مثل ساعات العمل    
حنو احلاالت الطبية الطارئة، أو احلاالت      (، أو التقيد بأنواع حمددة من املعلومات        ") ساعة ٢٤"عـلى مدار اليوم     

 . ، ينبغي ذكر ذلك بوضوح)الطارئة املتصلة بالنقل
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  حتديد اخلطر-٢الفقرة  ٢-٣-٤م 

كلمة التنبيه، بيان األخطار،    (ملناسبة  تصـف هذه الفقرة خماطر املادة أو املخلوط واملعلومات التحذيرية ا           
خالصة للبيانات املقدمة كما ورد     /وينبغي أن تتضمن الفقرة ملخصاً    . املرتبطة هبذه املخاطر  ) والبيانات التحذيرية 
 . ٣-٤-٢-٤وصفه يف الفقرة م 

 تصنيف املادة أو املخلوط ١-٢-٣-٤م 

 .ادة أو املخلوطتشري هذه الفقرة الفرعية إىل تصنيف خطر امل ١-١-٢-٣-٤م 

 من النظام ن م ع، بّين       ٤أو  / و ٣أو  /، و ٢ إذا ُصنفت املادة أو املخلوط وفقاً لألجزاء         ٢-١-٢-٣-٤م 
 . ١وعلى سبيل املثال، سائل قابل لالشتعال من الفئة . درجة وفئة اخلطر املناسبتني لتوضيح اخلطر

 انات التحذيريةعناصر الوسم يف النظام ن م ع، مبا يف ذلك البي  ٢-٢-٣-٤م 

 . كلمة تنبيه، بيان اخلطر، والبيانات التحذيرية: بناًء على التصنيف، حتدد عناصر الوسم املناسبة  ١-٢-٢-٣-٤م 

كتوضيح ختطيطي للرمز باألبيض ) أو رموز تدل على اخلطر(وميكن وضع صور ختطيطية   ٢-٢-٢-٣-٤م 
 .متقاطعتنيواألسود أو ذكر اسم الرمز مثل، هلب، مججمة وعظمتني 

 خماطر أخرى ال تؤدي إىل التصنيف  ٣-٢-٣-٤م 

إعطاء املعلومات عن املخاطر اليت ال تؤدي إىل تصنيف ولكنها ميكن أن تساهم يف األخطار العامة للمادة،  
 وعـلى سبيل املثال، تشكُّل ملوثات اهلواء خالل التصلُّب أو املعاجلة، أو خماطر انفجار الغبار، أو االختناق، أو                 

 .التجمُّد أو التأثريات البيئية حنو املخاطر احملدقة بالكائنات اليت تعيش يف التربة

 معلومات عن املكونات/ التركيب-٣الفقرة  ٣-٣-٤م 

ويشمل ذلك حتديد الشوائب ومضافات التثبيت املصنفة بذاهتا واليت   . حتدد مكونات املنتج يف هذه الفقرة      
 . دام هذه الفقرة أيضا لتقدمي معلومات عن املواد املركبةوميكن استخ. تسهم يف تصنيف املادة

بالنسبة للمعلومات املتعلقة باملكونات، تكون ألحكام السلطة املختصة بشأن املعلومات السرية            :ملحوظة
وضح، حيثما ينطبق ذلك، أن مثة معلومات     . لألعمال التجارية األولوية على األحكام املتعلقة بتعريف هوية املنتج        

 .  سم بالسرية عن املكونات قد ُحذفتتت

 املواد  ١-٣-٣-٤م 

 االسم الكيميائي للمادة  ١-١-٣-٣-٤م 

 .واالسم الكيميائي قد يطابق تعريفها الوارد يف النظام ن م ع. ُتعّرف املادة بامسها الكيميائي الشائع 
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يت وضعتها دائرة املستخلصات قد يكون، على سبيل املثال، التسمية ال" االسم الكيميائي الشائع" :ملحوظة
 .الكيميائية أو اليت وضعها االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية، حسب االقتضاء

 االسم الشائع ومترادفات اسم املادة  ٢-١-٣-٣-٤م 

 .ينبغي ذكر األمساء الشائعة واملترادفات حيثما كان ذلك مناسباً 

 لخصات الكيميائية وغريه من املسميات املوحدة للمادةالرقم الذي وضعته دائرة امل  ٣-١-٣-٣-٤م 

رقـم التسجيل الذي وضعته دائرة امللخصات الكيميائية يعطي التعريف الكيميائي املوحد للمادة وينبغي       
وباإلمكان إضافة مسميات التعريف املوحدة األخرى اخلاصة ببلد أو إقليم، مثل الرقم الذي . ذكره مىت كان متاحاً

 . ملفوضية األوروبيةحتدده ا

 الشوائب ومضافات التثبيت املصنفة بذاهتا واليت تسهم يف تصنيف املادة  ٤-١-٣-٣-٤م 

 . أو مضافات التثبيت املصنفة بذاهتا واليت تسهم يف تصنيف املادة/ذكر أية شوائب و 

 املخاليط  ٢-٣-٣-٤م 

، )٣-١-٣-٣-٤يف إطار معىن الفقرة م      (التعريف  بالنسبة ملخلوط ما، يذكر االسم الكيميائي، ورقم         ١-٢-٣-٣-٤م 
 وتركـيز أو نطاقات تركيز مجيع املكونات اخلطرة اليت تشكل خطرا على الصحة أو البيئة يف إطار مفهوم النظام                   

وقد تفضل اجلهات املصنع أو املوردة ذكر مجيع املكونات،         . ن م ع، واملوجودة بتركيز أعلى من تركيزاهتا احلدية        
 . ك املكونات غري اخلطرةمبا يف ذل

 :ينبغي وصف معدالت تركيز مكونات املخلوط كما يلي  ٢-٢-٣-٣-٤م 

 توضيح النسب املئوية بدقة وترتيبها تنازلياً حبسب الكتلة أو احلجم؛ أو )أ(

توضيح معدالت النسب املئوية بترتيب تنازيل حبسب الكتلة أو احلجم إذا كانت هذه املعدالت               )ب( 
 .سبة للسلطة الوطنية املختصةمقبولة بالن

عند استخدام املعدل حبسب النسبة، ينبغي أن تصف املخاطر الصحية والبيئية التأثريات الناجتة               ٣-٢-٣-٣-٤م 
 . عن أعلى مستوى تركيز لكل مكّون، شريطة أن تكون تأثريات املخلوط بكامله غري متاحة

 .عدل النسبة املئوية اليت يشكلها املكّون يف املخلوطيشري إىل تركيز أو م" املعدل حبسب النسبة" :ملحوظة

  إجراءات اإلسعاف األويل-٤الفقرة  ٤-٣-٤م 

تصف هذه الفقرة الرعاية األولية اليت ميكن أن يقدمها شخص مسعف غري مدرب دون استخدام معدات                 
ا إذا كانت هنالك حاجة وينبغي للتعليمات أن تبني م . مـتطورة ودون وجود خيارات واسعة من األدوية املتاحة        
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وقد يكون من املفيد إعطاء معلومات حول التأثريات الفورية حبسب          . للـرعاية الطبية، مبا يف ذلك مدى إحلاحها       
طريقة التعرض مع توضيح املعاجلة الفورية، وأن يلي ذلك توضيح التأثريات احملتملة الحقاً مع حتديد املراقبة الطبية         

 .املطلوبة

 إجراءات اإلسعاف األويل الضروريةوصف   ١-٤-٣-٤م 

 وتستخدم العناوين . توضـيح تعلـيمات اإلسعاف األويل حبسب طرق التعرض ذات الصلة            ١-١-٤-٣-٤م 
ووصف ). حنو االستنشاق، اجللد، العيون، االبتالع(الفرعـية لبـيان اإلجـراء املتبع بالنسبة لكل طريقة تعرض       

 . األعراض املتوقعة على الفور والحقاً

 : إسداء املشورة بشأن ما يلي  ٢-١-٤-٣-٤م 

 احلاجة إىل الرعاية الطبية الفورية، وما إذا كانت هنالك تأثريات الحقة متوقعة بعد التعرض؛ )أ(

 ما إذا كان يوصى بنقل الشخص من مكان التعرض إىل اهلواء الطلق؛ )ب(

 ما إذا كان يوصى خبلع ومناولة مالبس وأحذية الشخص املتعرض؛ و )ج(

 .ما إذا كان يوصى بأن يضع الشخص الذي يقوم باإلسعاف األويل معدات الوقاية الشخصية )د(

 التأثريات، احلادة منها واملتأخرة/أهم األعراض  ٢-٤-٣-٤م 

 . التأثريات، احلادة منها واملتأخرة، بسبب التعرض/إعطاء معلومات عن أهم األعراض 

 ة واملعاجلة اخلاصة املطلوبة، عند الضرورةتوضيح الرعاية الطبية الفوري  ٣-٤-٣-٤م 

تقـّدم، حيثما يكون ذلك مناسباً، معلومات بشأن الفحوص السريرية واملراقبة الطبية بالنسبة للتأثريات               
 . والنواهي) عندما تكون معروفة(املتأخرة، والتفاصيل اخلاصة بالترياقات 

  إجراءات مكافحة احلريق-٥الفقرة  ٥-٣-٤م 

 .اجلزء متطلبات مكافحة حريق سببه املادة أو املخلوط أو شب على مقربة منهمايشمل هذا  

 مواد اإلطفاء املناسبة  ١-٥-٣-٤م 

وباإلضافة إىل ذلك، توضيح ما إذا كان نوع . إعطاء معلومات عن طفايات احلريق ومواد اإلطفاء املناسبة 
 .تدخل فيه هذه املادة أو املخلوطما من أنواع طفايات احلريق غري مناسب بالنسبة لوضع بعينه 
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 أخطار حمددة ناشئة عن املادة الكيميائية  ٢-٥-٣-٤م 

إسداء املشورة بشأن األخطار احملددة اليت قد تنشأ عن املادة الكيميائية، مثل نواتج االحتراق اخلطرة اليت                 
 :وعلى سبيل املثال. تتكون عند احتراق املادة أو املخلوط

 ؛ "اً ساماً أو أول أكسيد الكربون إذا احترقتقد تنتج دخان" )أ(

 ". تنتج أكاسيد الكربيت أو النتروجني عند االحتراق" )ب(

 معدات الوقاية اخلاصة وحتذيرات لرجال اإلطفاء  ٣-٥-٣-٤م 

وعلى سبيل املثال رش . تقدمي املشورة بشأن االحتياطات الواجب اختاذها أثناء مكافحة احلريق  ١-٣-٥-٣-٤م 
 ". ويات باملاء لكي تبقى باردةاحلا

وعلى سبيل املثال، األحذية،    . تقـدمي املشـورة بشأن املعدات املناسبة لوقاية رجال اإلطفاء           ٢-٣-٥-٣-٤م 
 . واألفروالت، والقفازات، ووقاية العينني والوجه وأجهزة التنفس

  تدابري مواجهة االنطالق العارض-٦الفقرة  ٦-٣-٤م 

ستجابة بالطريقة املناسبة يف حاالت انسكاب أو تسرب أو انطالق املادة من أجل             توصي هذه الفقرة باال    
ويتعني التمييز بني االستجابة عند     . مـنع الـتأثريات السالبة على األشخاص واملمتلكات والبيئة أو التقليل منها           

ثرياً ملحوظاً على درجة     أو انسكاهبا بكمية صغرية، حيثما يؤثر مقدار االنسكاب تأ         ةانسكاب املادة بكمية كبري   
 . االحتواء واالستعادة إىل ضرورة استخدام أساليب خمتلفةتوقد تشري إجراءا. اخلطر

 االحتياطات الشخصية، ومعدات الوقاية وإجراءات الطوارئ  ١-٦-٣-٤م 

 : إسداء املشورة فيما يتعلق حباالت انسكاب وانطالق املادة أو املخلوط بطريقة عارضة، مثالً 

 من صحيفة ٨مبا يف ذلك معدات الوقاية الشخصية، انظر الفقرة (ارتداء جتهيزات الوقاية املناسبة  )أ( 
 ملنع حدوث أي تلوث للجلد أو العينني أو املالبس الشخصية؛) بيانات السالمة

 إبعاد مصادر اإلشعال وتوفري التهوية الكافية؛ و )ب( 

 .طقة اخلطر أو استشارة أحد اخلرباءاختاذ تدابري السالمة مثل ضرورة إخالء من )ج( 

 االحتياطات البيئية  ٢-٦-٣-٤م 

إسداء املشورة بشأن أي احتياطات بيئية متصلة بانسكاب أو انطالق املادة أو املخلوط بصورة عارضة،                
 . مثل االبتعاد عن البالوعات، واملياه السطحية واجلوفية
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 طرائق ومواد االحتواء والتنظيف  ٣-٦-٣-٤م 

وأساليب االحتواء املناسبة   . إسداء املشورة املناسبة بشأن كيفية احتواء وتنظيف املادة املنسكبة          ١-٣-٦-٣-٤م 
 :قد تشمل ما يلي

 ، وتغطية البالوعات؛ و)٢(إنشاء املتاريس )أ(

 .)٣(إجراءات وضع السدادات )ب(

 :وميكن أن تشمل إجراءات التنظيف ما يلي  ٢-٣-٦-٣-٤م 

 د؛أساليب التحيي )أ(

 أساليب إزالة التلوث؛  )ب(

 املواد املمتصة؛  )ج(

 أساليب التنظيف؛ )د(

 أساليب تفريغ اهلواء؛   )ه(

تشمل استخدام أدوات ومعدات ال تصدر شرراً حيثما        (التنظيف  /املعـدات املطلوبـة لالحتواء     )و( 
 ). أمكن

ا يف ذلك، على سبيل املثال،      توضـيح أي مواضيع أخرى تتعلق بانسكاب وانطالق املواد، مب           ٣-٣-٦-٣-٤م 
 . إسداء املشورة بشأن األساليب غري املناسبة لالحتواء أو التنظيف

  املناولة والتخزين-٧الفقرة  ٧-٣-٤م 

تعطـي هذه الفقرة توجيهات عن ممارسات املناولة املأمونة اليت تقلل من تعرض األشخاص واملمتلكات                
وُيشدد على االحتياطات اليت تناسب االستخدام املقصود واخلواص        . والبيـئة للمخاطر بسبب املادة أو املخلوط      

 . الفريدة للمادة أو املخلوط

                                                      

و توفري مرافق لتجميع السوائل تقوم يف حالة حدوث أي تسرب أو انسكاب من اخلزانات أو األنابيب املتراس ه )٢(
واملناطق اجملهزة مبتاريس ينبغي أن تقوم بالتصريف إىل خزان جمهز بإمكانية . باحتجاز الكمية الفائضة من السوائل، مثل السد

 .الزيوت/فصل املاء

 ).وع أضرار أو انسكاب مثالًلتجنب وق(حنو توفري غطاء أو محاية  )٣(
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 احتياطات املناولة املأمونة  ١-٧-٣-٤م 

 : إسداء املشورة اليت حتقق ما يلي  ١-١-٧-٣-٤م 

 متكن من مناولة املادة أو املخلوط بطريقة مأمونة؛  )أ(

 يط غري املتوافقة؛ متنع مناولة املواد واملخال )ب(

 .تقلل إطالق املادة أو املخلوط يف البيئة )ج(

 :وعلى سبيل املثال. وُيعد من قبيل املمارسة اجليدة إسداء املشورة بشأن الصحة العامة  ٢-١-٧-٣-٤م 

 ؛"منع األكل والشرب والتدخني يف أماكن العمل" )أ(

 ؛"غسل اليدين بعد االستخدام" )ب(

 ".لوثة ومعدات الوقاية قبل دخول أماكن تناول الطعامخلع املالبس امل" )ج(

 شروط التخزين املأمون، مبا يف ذلك حاالت عدم التوافق بني املواد  ٢-٧-٣-٤م 

 من صحيفة بيانات    ٩كفالة اتساق املشورة املقدمة مع اخلواص الفيزيائية والكيميائية الواردة يف الفقرة             
وعند االقتضاء، إسداء املشورة بشأن املتطلبات احملددة للتخزين مبا يف          . يائيةاخلواص الفيزيائية والكيم   -السالمة  

 :ذلك

 :كيفية تفادي )أ(

 األجواء القابلة لالنفجار؛ `١`

 الظروف اليت تؤدي إىل التآكل؛ `٢`

 خماطر قابلية االلتهاب؛ `٣`

 املواد أو املخاليط غري املتوافقة؛  `٤`

 الظروف املؤدية إىل التبخر؛  `٥`

 ).مبا يف ذلك املعدات الكهربائية(املصادر احملتملة للشرر  `٦`

 :وكيفية السيطرة على تأثريات ما يلي )ب(

 األحوال اجلوية؛ `١`
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 الضغط احمليط؛ `٢`

 درجة احلرارة؛ `٣`

 ضوء الشمس؛ `٤`

 الرطوبة؛  `٥`

 .االهتزاز `٦`

 :ما يليوكيفية احملافظة على سالمة املادة أو املخلوط باستخدام  )ج(

 مواد التثبيت؛ `١`

 .املواد املانعة للتأكسد `٢`

 :وتشمل النصائح األخرى ما يلي )د(

 متطلبات التهوية؛ `١`

 أوعية التخزين؛/التصميم احملدد لغرف `٢`

 ؛)عند االقتضاء(احلد األقصى للكمية يف ظروف التخزين  `٣`

 . التوافق بني املواد عند التغليف `٤`

 الوقاية الشخصية/ ضوابط التعرض-٨لفقرة ا ٨-٣-٤م 

يف إطار هذا التوجيه إىل حدود التركيز يف اهلواء داخل مكان العمل أو إىل              " حدود التعرض املهين  "تشري   
تعين النطاق الكامل للتدابري    " ضوابط التعرض "وباإلضافة إىل ذلك، وألغراض هذه الوثيقة، فإن        . قـيم احلدود البيولوجية   

وينبغي أن تشمل هذه    . وقاية اليت جيب اختاذها أثناء االستخدام من أجل تقليل تعرض العاملني والبيئة           احملـددة للحماية وال   
 . خماطرالفقرة تدابري الضوابط اهلندسية املطلوبة لتقليل التعرض للمادة أو املخلوط وما يرتبط بذلك من

 بارامترات املراقبة  ١-٨-٣-٤م 

 مكان  حدود التركيز يف اهلواء داخل    (احاً، حدود التعرض املهين     اذكـر، حيثما كان ذلك مت       ١-١-٨-٣-٤م 
. ، مبا يف ذلك املالحظات املتعلقة باملادة وبكل مكّون من مكونات املخلوط           )العمـل أو حدود القيم البيولوجية     

 استخدام  وينبغي أيضاً ذكر حدود التعرض املهين املتاحة فيما يتعلق مبلوثات اهلواء إذا تشكلت هذه امللوثات عند               
وإذا كانت هنالك حدود للتعرض املهين خاصة بالبلد أو اإلقليم الذي ترسل . املادة أو املخلوط بالطريقة املقصودة

ويتعني توضيح مصدر حدود التعرض املهين يف صحيفة بيانات         . إلـيه صـحيفة بـيانات السالمة فينبغي ذكرها        
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 من صحيفة   ٣م الكيميائي كما هو حمدد يف الفقرة        وعـند ذكر حدود التعرض املهين، استخدم االس       . السـالمة 
 . معلومات عن املكّونات/التركيب -بيانات السالمة 

 باملادة  اذكر، حيثما كان ذلك متاحاً، حدود القيم البيولوجية، مبا يف ذلك املالحظات املتعلقة              ٢-١-٨-٣-٤م 
ة، حيثما أمكن، ذات صلة بالبلدان أو       وينبغي أن تكون احلدود البيولوجي    . وبكـل مكّون من مكونات املخلوط     

وعند ذكر قيم احلدود البيولوجية، استخدم االسم الكيميائي . األقاليم اليت جيري تزويدها بصحيفة بيانات السالمة
 .  من صحيفة بيانات السالمة٣كما هو حمدد يف الفقرة 

 وقاية فيما يتعلق باستخدامات   وعـند التوصـية بنهج يتسم بنطاق للمراقبة من أجل توفري ال             ٣-١-٨-٣-٤م 
كما يتعني توضيح سياق    . حمددة، ينبغي يف هذه احلالة إعطاء معلومات كافية للتمكني من إدارة املخاطر بفعالية            

 . وقيود التوصية احملددة املتصلة بنطاق املراقبة

 الضوابط اهلندسية املناسبة  ٢-٨-٣-٤م 

. ي أن يرتبط بطرائق االستخدام املقصود للمادة أو املخلوط        وصـف التدابري املناسبة ملراقبة التعرض ينبغ       
ويوضح مىت تكون الضوابط اهلندسية     . وينـبغي إعطـاء معلومات كافية للتمكني من تقييم اخلطر بطريقة سليمة           

 : وتتضمن األمثلة على ذلك ما يلي. اخلاصة ضرورية، وُيحدد نوعها

 ، باستخدام الضوابط اهلندسية عند الضرورة؛"رض املهينإبقاء التركيز يف اهلواء دون معايري التع" )أ(

 ؛..."استخدم التهوية املوضعية للعادم عندما " )ب(

 ؛"عدم استخدام املادة إال يف نظام مغلق" )ج(

 ؛ "عدم استخدام املادة إال داخل ظُلّة أو يف مكان مغلق للطالء بالرش" )د(

 ؛ "مسة األشخاص للمواداستخدم املناولة امليكانيكية لتقليل مال"  )ه(

 ".استخدم ضوابط التعامل مع الغبار القابل لالنفجار" )و(

املناولة  - من صحيفة بيانات السالمة ٧واملعلومـات املقدمة هنا ينبغي أن تستكمل املعلومات الواردة يف الفقرة     
 .والتخزين

 إجراءات الوقاية الشخصية، مثل معدات الوقاية الشخصية  ٣-٨-٣-٤م 

 متشـياً مـع املمارسـات اجليدة فيما يتعلق بالصحة املهنية، ينبغي استخدام معدات الوقاية                ١-٣-٨-٣-٤م 
وللحصول . الشخصية باالقتران مع تدابري املراقبة األخرى، مبا يف ذلك الضوابط اهلندسية، والتهوية، وعزل املواد             

تدابري  - ٥ الكيميائية، انظر أيضا الفقرة      املواد/عـلى مشـورة حمددة حول معدات الوقاية الشخصية من احلريق          
 .  من صحيفة بيانات السالمةمكافحة احلريق
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 حتـدد معـدات الوقايـة الشخصية املطلوبة لتقليل احتمال اإلصابة مبرض أو جروح بسبب                ٢-٣-٨-٣-٤م 
 :التعرض للمادة أو املخلوط، مبا يف ذلك

أو الغطاء املطلوب للوجه، وذلك بناًء على /وبة للعينني و حتدد نوع الوقاية املطل   -الوجه  /وقايـة العينني   )أ(
 اخلطر الذي تسببه املادة أو املخلوط وإمكانية مالمستهما؛ 

) حنو نوع القفازات، األحذية، املالبس الواقية     ( حتدد معدات الوقاية اليت جيب ارتداءها        -وقايـة اجللد     )ب(
 واحتمال مالمستهما؛ بناًء على املخاطر املرتبطة باملادة أو املخلوط 

 حتدد أنواع املعدات املناسبة حلماية التنفس بناًء على اخلطر وإمكانية التعرض، مبا يف              -محايـة التنفس     )ج(
 أو جهاز تنفس؛) خرطوشة أو كمامة(ذلك أجهزة التنفس اليت تعمل على تنقية اهلواء والعناصر املناسبة لتنقية اهلواء 

 حتديد معدات الوقاية اليت جيب استخدامها بالنسبة للمواد اليت تسبب            عند -املخاطـر احلرارية     )د( 
 .خماطر حرارية، ينبغي إيالء اهتمام خاص لتصميم معدات الوقاية الشخصية

 أو  قـد توجد حاجة خاصة الستخدام قفازات أو مالبس وقاية أخرى لتجنب تعرض اجللد               ٣-٣-٨-٣-٤م 
. ر ذلك، ينبغي حتديد هذا النوع من معدات الوقاية الشخصية بوضوح          وحيثما يقتضي األم  . العيـنني أو الرئتني   
، مع حتديد الُسْمك    "قفازات من مطاط النتريل   "أو  ." سي. يف. قفازات مصنوعة من مادة يب    "وعلى سبيل املثال،    

 .وقد توجد متطلبات خاصة بالنسبة ألجهزة التنفس. ومدة صمود مادة القفازات

 الفيزيائية والكيميائية اخلواص -٩الفقرة  ٩-٣-٤م 

 ).إن أمكن(حتدد هذه الفقرة البيانات األساسية للمادة أو املخلوط   ١-٩-٣-٤م 

وبالنسبة ملخلوط ما، ينبغي أن تبني الفقرات بوضوح املكّون الذي تنطبق عليه البيانات،   ٢-٩-٣-٤م 
القسم الفرعي ينبغي أن تنطبق على املادة       والبيانات الواردة يف هذا     . ما مل تكن البيانات صاحلة للمخلوط بأكمله      

 .أو املخلوط

أو الشروط  /ُتعّرف بوضوح اخلواص التالية فضالً عن حتديد وحدات القياس املناسبة و            ٣-٩-٣-٤م 
حنو نقطة الوميض، اإلناء    (كمـا ينبغي توضيح الطريقة اليت استخدمت للتحديد         . املرجعـية، عـند االقتضـاء     

 :إذا كانت ذات صلة بتفسري القيمة الرقمية) اإلناء املغلق/املفتوح

 ؛)احلالة الفيزيائية، اللون، وما إىل ذلك(مظهر املادة  )أ(

 الرائحة؛ )ب(

 عتبة الرائحة؛ )ج(

 األس اهليدروجيين؛ )د(
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 درجة التجمد؛/درجة االنصهار  )ه(

 نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان؛ )و(

 نقطة الوميض؛ )ز(

 معدل التبخر؛ )ح(

 ؛)املادة الصلبة، الغاز(القابلية لالشتعال  )ط(

 األدىن للقابلية لالشتعال أو االنفجار؛/احلد األعلى )ي(

 الضغط البخاري؛ )ك(

 الكثافة البخارية؛ )ل(

 الكثافة النسبية؛ )م(

 الذوبان؛) معدالت(معدل  )ن(

 معامل التوزع بني األوكتانول واملاء؛ )س(

 درجة حرارة االشتعال الذايت؛ )ع(

 درجة حرارة التحلل؛ )ف(

 . اللزوجة )ص(

إذا كانـت هنالك خصائص حمددة غري منطبقة أو غري متاحة، ينبغي أيضاً أن تذكر يف صحيفة بيانات                   
 . السالمة مع بيان أهنا ال تنطبق أو غري متاحة

البارامترات وباإلضافة إىل ما ذُكر أعاله، ميكن أيضاً أن تشمل هذه الفقرة من صحيفة بيانات السالمة                 
 . الفيزيائية أو الكيميائية األخرى

  الثبات والقدرة التفاعلية-١٠الفقرة  ١٠-٣-٤م 

 القدرة التفاعلية  ١-١٠-٣-٤م 

 االختبار  وإعطاء بيانات . وصـف خماطـر القدرة التفاعلية للمادة أو املخلوط يف هذه الفقرة            ١-١-١٠-٣-٤م 
ومع ذلك، قد تكون املعلومات قائمة أيضاً على بيانات عامة         . كانت متاحة احملـددة لـلمادة أو املخلوط بكامله، حيثما         

 . تتعلق بفئة أو عائلة املادة الكيميائية إذا كانت هذه البيانات متثل بدرجة كافية اخلطر املتوقع للمادة أو املخلوط
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وعند . لومات اخلاصة مبكّوناتهوإذا كانت البيانات املتعلقة باملخلوط غري متاحة، ينبغي إعطاء املع ٢-١-١٠-٣- ٤م 
حتديـد عدم التوافق بني املواد، ضع يف االعتبار املواد، واحلاويات، وامللّوثات اليت قد تتعرض هلا املادة أو املخلوط خالل                    

 .النقل والتخزين واالستخدام

 الثبات الكيميائي ٢-١٠-٣-٤م 

دية احمليطة من حيث درجة احلرارة والضغط       ُيحدد ثبات أو عدم ثبات املادة أو املخلوط يف الظروف العا           
وتذكر مواد التثبيت املستخدمة أو اليت قد توجد حاجة الستخدامها بغية           . أو املـتوقعة أثـناء التخزين واملناولة      

 .وحتدد داللة أي تغيري يف املظهر الفيزيائي للمنتج بالنسبة للسالمة. احملافظة على املنتج

  اخلطرةإمكانية التفاعالت ٣-١٠-٣-٤م 

عـند االقتضـاء، يوّضح ما إذا كان سيحدث تفاعل أو بلمرة للمادة أو املخلوط حبيث يؤدي ذلك إىل              
وحتدد الظروف اليت حتدث فيها التفاعالت      . إطـالق ضغط أو حرارة مفرطني أو غري ذلك من الظروف اخلطرة           

 .اخلطرة

 الظروف اليت جيب جتنبها ٤-١٠-٣-٤م 

خض عنها أوضاع خطرة مثل احلرارة أو الضغط أو االصطدام أو التفريغ            حتـدد الظـروف اليت قد تتم       
 .الكهريب األستاتيكي أو االهتزازات أو غري ذلك من اجلهد املادي

 املواد غري املتوافقة ٥-١٠-٣-٤م 

ذلك حتدد أصناف املواد الكيميائية أو املواد احملددة اليت ميكن أن تتفاعل معها املادة أو املخلوط فينتج عن  
 ).حنو االنفجار أو إطالق مواد سامة أو قابلة لاللتهاب أو إطالق حرارة مفرطة(وضع خطر 

 نواتج التحلل اخلطرة ٦-١٠-٣-٤م 

تذكر نواتج التحلل اخلطرة اليت تنتج عن االستخدام أو التخزين أو التسخني إذا كانت معروفة أو متوقعة  
إجراءات مكافحة   - من صحيفة بيانات السالمة      ٥رة يف الفقرة    وينبغي ذكر نواتج التحلل اخلط    . إىل حد معقول  

 . احلريق

  املعلومات السمية-١١الفقرة   ١١-٣-٤م 

يسـتخدم هـذه الفقرة يف األساس املهنيون يف احلقل الطيب، واملهنيون يف جمال الصحة             ١-١١-٣-٤م 
 مكتمل وشامل ملختلف التأثريات     وينبغي إعطاء وصف موجز لكنه    . والسـالمة املهنيـتني، وأخصائيو السميات     

ومبوجب التصنيف الوارد يف النظام ن م ع، فإن         . الُسمِّيَّة، واملعلومات املتاحة املستخدمة يف حتديد تلك التأثريات       
 :األخطار ذات الصلة اليت ينبغي تقدمي معلومات بشأهنا هي كما يلي
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 الُسمِّيَّة احلادة؛ )أ( 

 هتيج اجللد؛/تآكل )ب( 

 هتيج العني؛/ العني الشديدتلف )د( 

 احلساسية التنفسية أو اجللدية؛  )ه( 

 إطفار اخلاليا اجلنسية؛  )ز( 

 السرطنة؛ )ح( 

 الُسمِّيَّة التناسلية؛ )ط( 

  التعرض املفرد؛-الُسمِّيَّة الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة  )ي( 

 رر؛  التعرض املتك-الُسمِّيَّة الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة  )ك( 

 .خطر التنفس )ل( 

إذا كانـت البيانات املتعلقة بأي من هذه املخاطر غري متاحة، ينبغي أيضاً أن تذكر يف صحيفة بيانات                    
 .السالمة مع توضيح أن البيانات غري متاحة

والبيانات الواردة يف هذه الفقرة ينبغي أن تنطبق على املادة أو املخلوط حسب الطريقة                ٢-١١-٣-٤م 
وإذا كانت املعلومات غري متاحة، ينبغي . وينبغي للبيانات املتعلقة بالُسمِّيَّة أن تصف املخلوط. تخدمان هبااليت يس 

 . توضيح التصنيف الوارد يف النظام ن م ع، واخلواص الُسمِّيَّة للمكّونات اخلطرة

مع التأثريات وينـبغي أن تتسـق التأثريات الصحية الواردة يف صحيفة بيانات السالمة       ٣-١١-٣-٤م 
 .الواردة يف الدراسات املستخدمة يف تصنيف املادة أو املخلوط

آمن إذا اسُتخدم   "دون بيانات مساندة أو     " سام"وال يقـبل إعطـاء بيانات عامة حنو           ٤-١١-٣-٤م 
 ال"كما ينبغي جتنب استخدام عبارات مثل       . ألهنا قد تكون مضللة وال تبني التأثريات الصحية       " بطـريقة سليمة  

أو ترك فراغات يف اجلزء اخلاص بالتأثريات الصحية ألن ذلك قد يؤدي إىل اخللط وسوء " غري مالئم"أو  " ينطـبق 
ويتعني وصف التأثريات   . وعـندما ال تتوفر معلومات عن التأثريات الصحية، ينبغي ذكر ذلك بوضوح           . الفهـم 

 التمييز بني االلتهاب اجللدي بسبب      وعلى سبيل املثال، جيب   . الصـحية بوضـوح مع بيان الفوارق ذات الصلة        
 .احلساسية وبني االلتهاب اجللدي بسبب التهُيج

وقد ُيستحسن تلخيص النتائج عندما يتوفر قدر كبري من البيانات الناجتة عن االختبارات   ٥-١١-٣-٤م 
 ).١-١١-٣-٤انظر م (اليت أُجريت على املادة أو املخلوط، ، مثل أن يكون ذلك حبسب سبيل التعرض 
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وينبغي توفري  ). ٣-٢-٢-٤انظر م   (كما ُتقدم معلومات عن البيانات السلبية احملتملة          ٦-١١-٣-٤م 
مل تبني دراسات السرطنة اليت أُجريت على فئران املختربات         "مثل  (املعلومـات اليت تدعم نتائج االختبار السالبة        

 ").زيادة ملحوظة يف اإلصابة بالسرطان

 سبل التعرض املرجحةمعلومات عن  ٧-١١-٣-٤م 

تقدمي معلومات عن سبل التعرض املرجحة والتأثريات اليت حتدثها املادة أو املخلوط عن طريق كل واحد                 
وإذا كانت . العينني/مـن سـبل التعرض احملتملة، سواء كان ذلك من خالل البلع أو االستنشاق أو تعرض اجللد       

 . التأثريات الصحية غري معروفة ينبغي بيان ذلك

 األعراض املتعلقة باخلصائص الفيزيائية والكيميائية والسمية ٨-١١-٣-٤ م

وصـف التأثريات الصحية الضارة احملتملة واألعراض املتصلة بالتعرض للمادة أو املخلوط أو مكّوناته أو                
ئية أو السمية   وتقدمي معلومات عن األعراض املتصلة باخلصائص الفيزيائية أو الكيميا        . املنتوجات الثانوية املعروفة  

ووصف األعراض األوىل اليت تظهر بعد . لـلمادة أو املخلـوط عقـب التعرض املتصل باالستخدامات املقصودة          
قد حيدث صداع ودوخة    "الـتعرض ألقل كمية من املادة وصوالً إىل عواقب التعرض احلاد؛ وعلى سبيل املثال،               

 ".تفضي إىل الغيبوبة والوفاةيؤدي إىل اإلغماء أو فقدان الوعي؛ واجلرعات الكبرية قد 

 التأثريات املتأخرة والفورية وكذلك التأثريات املزمنة للتعرض القصري والطويل األجل ٩-١١-٣-٤م 

تقدمي معلومات عما إذا كان من املمكن توقع حدوث تأثريات متأخرة أو فورية بعد التعرض القصري أو                  
.  الصحية احلادة واملزمنة املتصلة بتعرض البشر للمادة أو املخلوطكما ُتقّدم معلومات عن التأثريات. الطويل األجل

. ويف حالة عدم توفر بيانات متعلقة بالبشر، ينبغي تلخيص البيانات املتعلقة باحليوانات مع حتديد أنواعها بوضوح               
البشر أم وينـبغي أن يذكـر يف صـحيفة بـيانات السالمة ما إذا كانت بيانات الُسمِّيَّة قد أُعدت على أساس                 

 .احليوانات

 )حنو تقديرات الُسمِّيَّة احلادة(قياسات رقمية للُسمِّيَّة  ١٠-١١-٣-٤م 

وينبغي، . إعطـاء معلومات عن اجلرعة والتركيز وظروف التعرض اليت قد تسبب تأثريات صحية ضارة              
 . يرجح أن تكون مؤذيةحيثما يكون مناسباً، ربط اجلرعات باألعراض والتأثريات، مبا يف ذلك مدة التعرض اليت

 التأثريات التفاعلية ١١-١١-٣-٤م 

 .ينبغي ذكر املعلومات املتعلقة بالتفاعالت إذا كانت وثيقة الصلة ومتاحة مسبقاً 

 عندما ال تتوفر بيانات كيميائية حمددة ١٢-١١-٣-٤م 

ويف حاالت  . لوطقد ال يكون من املمكن احلصول دائماً على معلومات عن األخطار املتصلة مبادة أو خم               
عدم توفر معلومات عن مادة أو خملوط حمددين، ميكن استخدام البيانات اخلاصة بالتصنيف الكيميائي إذا كانت                
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وحيـثما استخدمت معلومات عامة أو مل تكن البيانات متاحة ينبغي أن يبني ذلك بوضوح يف صحيفة                . مـتاحة 
 .بيانات السالمة

 املخاليط ١٣-١١-٣-٤م 

 املخلوط قد خضع لالختبار ملعرفة تأثرياته الصحية يف جمموعه فينبغي يف هذه احلالة إعطاء               إذا مل يكـن    
 وتصنيف املخلوط باستخدام ١-٢-٣-٣-٤معلومات عن كل واحد من مكّوناته وفق ما هو مذكور يف الفقرة م 

 ). والفقرات التالية٣-٢-٣-١الفقرة (العمليات املذكورة يف النظام ن م ع 

 معلومات املخلوط مقابل معلومات املكّونات ١٤-١١-٣-٤م 

املكّونـات قد تتفاعل مع بعضها بعضاً داخل اجلسم مما يؤدي إىل معدالت خمتلفة من                ١-١٤-١١-٣-٤م 
ونتيجة لذلك ميكن أن يتبدل مفعول التسمم وقد تكون الُسمِّيَّة العامة للمزيج            . االمتصـاص واأليض واإلخراج   

 .ناتهخمتلفة عن ُسمِّيَّة مكّو

ومـن الضروري النظر فيما إذا كان تركيز كل واحد من املكونات كافياً لإلسهام يف                ٢-١٤-١١-٣-٤م 
 :وينبغي ذكر املعلومات املتصلة بالتأثريات الُسمِّيَّة لكل مكّون، ما عدا ما يلي. جممل التأثريات الصحية للمخلوط

وعلى سبيل املثال، إذا    . ا أكثر من مرة   إذا كانت املعلومات مزدوجة فليس من الضروري ذكره        )أ( 
ويوصف . كـان اثنان من املكّونات يتسببان يف حدوث إسهال وقيء فليس من الضروري أن يذكر ذلك مرتني                

 املخلوط بشكل عام على أنه يسبب اإلسهال والقيء؛

سبيل وإذا كـان من غري املرجح أن تتسبب التركيزات احلالية يف حدوث هذه التأثريات، على                 )ب( 
املثال عند ختفيف تركيز مادة قليلة التهييج مبحلول غري مهيِّج فسنصل إىل نقطة ميكن فيها وصف احمللول بكامله                  

 على أنه ال يرجح أن يتسبب يف التهييج؛ 

ومن العسري مبكان التنبؤ بالتفاعالت اليت حتدث بني املكّونات، ولذلك ال ينبغي وضع افتراضات       )ج( 
 . ومات عن هذه التفاعالت بل تذكر بدالً عن ذلك التأثريات الصحية لكل مكّون على حدةحيث ال تتوفر معل

 معلومات أخرى ١٥-١١-٣-٤م 

ينـبغي ذكر املعلومات األخرى ذات الصلة بالتأثريات الصحية الضارة حىت إذا مل تستوجب ذلك معايري                
 . التصنيف الواردة يف النظام ن م ع

 لومات اإليكولوجيةاملع- ١٢الفقرة   ١٢-٣-٤م 

وهذه . إعطاء معلومات لتقييم التأثري البيئي للمادة أو املخلوط عند إطالقهما يف البيئة             ١-١٢-٣-٤م 
املعلومـات قـد تساعد على التعامل مع االنسكاب وعلى تقييم أساليب معاجلة املخلفات، كما ينبغي أن تشري                  

وينبغي ذكر عدم توفر معلومات     . ومدة وظروف إجراء االختبار   واضحة إىل األنواع والوسائط ووحدات القياس       بصورة  



ST/SG/AC.10/32/Add.3 
Page 119 

-٣-٤ وم   ٣-١٢-٣-٤كما ُتعطى معلومات موجزة عن البيانات الواردة يف الفقرة م           . إذا كانت املعلومات غري متاحة    
٧-١٢. 

وهنالك بعض اخلواص الُسمِّية اإليكولوجية اخلاصة بكل مادة، حنو التراكم األحيائي،             ٢-١٢-٣-٤م 
وعليه، ينبغي إعطاء معلومات عن كل مادة أو خملوط حيثما تكون           . رجـة االسـتمرار يف البيـئة واالحناللية       ود

 . املعلومات متاحة ويكون ذلك مناسباً

 ُسّميةال ٣-١٢-٣-٤م 

أو / باستخدام البيانات الناجتة عن اختبارات أُجريت على أحياء مائية وُسمِّيةميكن إعطاء معلومات عن ال 
 احلادة واملزمنة بالنسبة لألمساك،     ُسمِّية وينـبغي أن يتضـمن ذلك املعلومات املتاحة ذات الصلة عن ال            .أرضـية 

 املتعلقة  ُسمِّيةوباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تذكر بيانات ال       . والقشريات، والطحالب وغريها من النباتات املائية     
مثل الطيور والنحل والنباتات، عندما تكون      ) ية يف التربة  الكائنات اجملهرية وغري اجملهر   (بالكائنات احلّية األخرى    

وعندما تكون للمادة أو املستحضر تأثريات مثبطة لنشاط الكائنات اجملهرية، ينبغي ذكر التأثري احملتمل على . متاحة
 . حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي

 درجة االستمرار يف البيئة واالحناللية ٤-١٢-٣-٤م 

 يف البيئة واالحناللية هي إمكانية احنالل املادة أو مكّونات خملوط ما يف البيئة، إما من                درجـة االستمرار   
وينبغي إعطاء نتائج االختبار ذات الصلة . خالل التحلل اإلحيائي أو عمليات أخرى مثل التأكسد أو التحلل باملاء

د ذكر األعمار النصفية لالحنالل جيب      وعن. بتقيـيم درجـة االستمرار يف البيئة واالحناللية، عندما تكون متاحة          
كما ينبغي ذكر إمكانية    . اإلشارة إىل ما إذا كانت هذه األعمار النصفية تشري إىل التمعُدن أو إىل االحنالل األويل              

 .يف حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي) ٦-١٢-٣-٤انظر أيضاً م (احنالل املادة أو بعض مكّونات خملوط ما 

  على التراكم األحيائيالقدرة ٥-١٢-٣-٤م 

القـدرة على التراكم األحيائي هي إمكانية تراكم املادة أو بعض مكّونات املخلوط يف النبات واحليوان واحتمال      
وينبغي أن يتضمن   . وينبغي إعطاء نتائج االختبار املتعلقة بتقييم إمكانية التراكم األحيائي        . مـرورها عرب السلسلة الغذائية    

 .، وُمعامل التركز األحيائي، إذا كان متاحاً(Kow) ماء -ُمعامل التوزع يف نظام أوكتانول ذلك اإلشارة إىل 

 القدرة على االنتقال يف التربة ٦-١٢-٣-٤م 

القدرة على االنتقال يف التربة هي إمكانية انتقال املادة أو مكّونات املخلوط، إذا أُطلقت يف البيئة، بفعل                  
وينبغي ذكر القدرة على االنتقال يف التربة       . جلوفية أو إىل مكان بعيد عن موقع اإلطالق       القوى الطبيعية إىل املياه ا    

وميكن حتديد املعلومات املتعلقة بالقدرة على االنتقال من البيانات ذات الصلة           . حيثما تكون هذه املعلومة متاحة    
 Kocسبيل املثال، ميكن التنبؤ بقيم وعلى . بـالقدرة على االنتقال مثل دراسات االمتزاز أو دراسات غسيل التربة        

 .وميكن استخدام النماذج للتنبؤ بغسيل التربة واالنتقال. املاء/باستخدام ُمعامل توزع األوكتانول
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 .عندما تتوفر بيانات حقيقية عن املادة أو املخلوط، تكون هلذه البيانات األسبقية على النماذج والتنبؤات  :مالحظة

 ات الضارة األخرىبعض التأثري ٧-١٢-٣-٤م 

ينبغي ذكر املعلومات املتعلقة بأي تأثريات أخرى ضارة بالبيئة حيثما تكون هذه املعلومات متاحة، مثل                
 كيميائي، وإمكانية التأثري على     -تعرض البيئة، أو إمكانية استنفاد طبقة األوزون، وإمكانية إجياد أوزون ضوئي            

 . مليأو إمكانية االحترار العا/الغدد الصماء و

  اعتبارات التخلص من املخلفات-١٣الفقرة   ١٣-٣-٤م 

 طرائق التخلص من املخلفات ١-١٣-٣-٤م 

تقدمي معلومات عن الطرق السليمة للتخلص من املخلفات أو إعادة التدوير أو استعادة              ١-١-١٣-٣-٤م 
ملستحسنة من الناحية البيئية للتعامل     أو احلاويات بغية املساعدة على حتديد اخليارات اآلمنة وا        /املادة أو املخلوط و   

ومن أجل سالمة األشخاص القائمني على      . مـع املخلفات، وذلك متشياً مع ما تقتضيه السلطة الوطنية املختصة          
 من ٨أنشطة التخلص من املخلفات أو إعادة التدوير أو االستعادة، يرجى الرجوع إىل املعلومات الواردة يف الفقرة 

  .الوقاية الشخصية/ضوابط التعرض -مة صحيفة بيانات السال

 .وحتديد حاويات التخلص من املخلفات وطرائقه ٢-١-١٣-٣-٤م 

 . الكيميائية اليت قد تؤثر على خيارات التخلص من املخلفات/ومناقشة اخلواص الفيزيائية ٣-١-١٣-٣-٤م 

 .وعدم تشجيع التخلص من املخلفات يف مياه الصرف الصحي ٤-١-١٣-٣-٤م 

 . وحتدد، عند االقتضاء، أي احتياطات خاصة حبرق املخلفات أو دفنها ٥-١-١٣-٣-٤م 

  معلومات النقل-١٤الفقرة   ١٤-٣-٤م 

شحن مادة أو خملوط خطر عن طريق الرب أو السكك          /تقـدم هذه الفقرة معلومات عن التصنيف األساسي لنقل         
 . ات غري متاحة أو ليست ذات صلة باملادة أو املخلوطوينبغي التوضيح إذا كانت املعلوم. احلديدية أو البحر أو اجلو

 رقم األمم املتحدة ١-١٤-٣-٤م 

من الئحة األمم املتحدة    ) رقم لتعريف املادة أو األداة مكون من أربعة أرقام        (إعطـاء رقم األمم املتحدة       
 .)٤(التنظيمية النموذجية

                                                      

 تعين الالئحة النموذجية املرفقة بأحدث نسخة مت تنقيحها الالئحة التنظيمية النموذجية لألمم املتحدة )٤(
 .من التوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة اليت نشرهتا األمم املتحدة
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 اسم األمم املتحدة الرمسي املستخدم يف النقل ٢-١٤-٣-٤م 

وينبغي . إعطاء اسم األمم املتحدة الرمسي املستخدم يف النقل من الئحة األمم املتحدة التنظيمية النموذجية  
توضيح اسم األمم املتحدة الرمسي املستخدم يف نقل املواد أو املخاليط يف هذه الفقرة الفرعية إذا مل يكن قد ورد يف 

 .ات وطنية أو إقليميةشكل مسمى املنتج يف النظام ن م ع، أو يف شكل مسمي

 أخطار النقل) رتب(رتبة  ٣-١٤-٣-٤م 

احملددة للمادة أو املخلوط تبعاً للخطر األكثر ترجيحاً الذي تشكله          ) واملخاطر اجلانبية (حتديد رتبة النقل     
 . وفقاً لالئحة التنظيمية النموذجية لألمم املتحدة

 جمموعة التعبئة، إن وجدت ٤-١٤-٣-٤م 

وحيدد رقم جمموعة   . عة التعبئة من الئحة األمم املتحدة التنظيمية النموذجية، إن وجد         توضيح رقم جممو   
 . التعبئة بالنسبة لبعض املواد وفقاً لدرجة خطورهتا

 األخطار البيئية ٥-١٤-٣-٤م 

ضائع حتديد ما إذا كانت املادة أو املخلوط من امللوثات البحرية املعروفة وفقاً للمدونة البحرية الدولية للب  
امللوثات البحرية  "أو  " امللوثات البحرية "، وإذا كـان األمـر كذلك، ينبغي حتديد ما إذا كانت من              )٥(اخلطـرة 
كما ينبغي حتديد ما إذا كانت املادة أو املخلوط خطر من الناحية البيئية وفقاً لالئحة التنظيمية النموذجية ". اخلطرة

، والنظام األورويب بشأن    )٦(قل الدويل للبضائع اخلطرة بالطرق الربية     لألمـم املتحدة، واالتفاق األورويب بشأن الن      
، واالتفاق األورويب بشأن النقل الدويل للبضائع اخلطرة باملمرات املائية          )٧(للبضائع اخلطرة بالسكك احلديدية   النقل الدويل   

 .)٨(الداخلية

 احتياطات خاصة للمستخدم ٦-١٤-٣-٤م 

 .ات خاصة حيتاج املستخدم إىل معرفتها أو مراعاهتا فيما يتصل بالنقلإعطاء معلومات عن أية احتياط 

 

                                                      

 . عليها حسب التعديل الذي أُدخلتعين املدونة البحرية الدولية للبضائع اخلطرة )٥(
 .تعين االتفاق األورويب بشأن النقل الدويل للبضائع اخلطرة بالطرق الربية حسب التعديل الذي أُدخل عليه )٦(
 .تعين النظام األورويب بشأن النقل الدويل للبضائع اخلطرة بالسكك احلديدية حسب التعديل الذي أُدخل عليه )٧(
طرة عرب املمرات املائية الداخلية حسب التعديل الذي        تعـين االتفاق األورويب بشأن النقل الدويل للبضائع اخل         )٨(

 .أُدخل عليه
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  معلومات تنظيمية-١٥الفقرة   ١٥-٣-٤م 

حنو (إعطاء أي معلومات تنظيمية أخرى عن املادة أو املخلوط مل ترد يف مكان آخر من صحيفة بيانات السالمة                    
 ). )١١( أو اتفاقية روتردام)١٠(، أو اتفاقية ستوكهومل)٩(الما إذا كانت املادة أو املخلوط خاضعني لربوتوكول مونتري

 نظم السالمة واللوائح الصحية والبيئية احملددة املتعلقة باملنتجات املعنية ١-١٥-٣-٤م 

مبا يف ذلك (أو اإلقليمية ذات الصلة بشأن الوضع التنظيمي للمادة أو املخلوط /إعطاء املعلومات الوطنية و 
وينبغي أن يتضمن ذلك   . ظم السالمة واللوائح الصحية والبيئية احملددة املتعلقة باملنتجات املعنية        مبوجب ن ) مكوناته

 .ما إذا كانت املادة خاضعة ألي حظر أو قيود يف البلد أو اإلقليم الذي تورد إليه

  معلومات أخرى-١٦الفقرة   ١٦-٣-٤م 

وينبغي أن تتضمن املعلومات    . نات السالمة توضح هذه الفقرة املعلومات ذات الصلة بإعداد صحيفة بيا         
 من صحيفة بيانات السالمة، مبا يف ذلك املعلومات املتصلة بإعداد           ١٥ إىل   ١األخـرى اليت ال تتبع للفقرات من        

 :وتنقيح الصحيفة من قبيل ما يلي

ة، عند إدخال تنقيحات على صحيفة بيانات السالم      . تاريخ آخر تنقيح لصحيفة بيانات السالمة      )أ( 
وينبغي أن  . ُتبـّين بوضوح املواضع اليت جرى تنقيحها يف النسخة السابقة، ما مل تكن قد ذُكرت يف موضع آخر                 
 حتتفظ اجلهة املوردة بتفسري لسبب التعديالت وأن تكون على استعداد لتقدمي هذا التفسري عند الطلب؛

  صحيفة بيانات السالمة؛ شرح لالختصارات واللفظات األوائلية املستخدمة يف/وضع مفتاح )ب( 

 . توضيح مراجع ومصادر البيانات اليت استخدمت لتجميع صحيفة بيانات السالمة )ج( 

بالرغم من عدم أمهية املراجع يف صحيفة بيانات السالمة، ميكن إدراجها يف هذه الفقرة                :مالحظة
 .إذا اسُتحسن ذلك

- - - - - 

                                                      

 .أو وفق تعديله/ للمواد املستنفدة لطبقة األوزون، إما وفق تكييفه وبروتوكول مونترياليعين  )٩(
 . بشأن امللوثات العضوية الثابتةاتفاقية استكهومل )١٠(
ى مواد كيماوية ومبيدات آفات معينة      جراء املوافقة املسبقة عن علم عل     إ بشان تطبيق    اتفاقية روتردام  )١١(

 .ة التجارة الدولييفخطرة متداولة 
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 ٦ و٥ و٤املرافق احلالية رقم 

ووفقاً لذلك، ُيعاد .  على التوايل٧ و٦ و٥ أصبحت هي املرافق اجلديدة رقم ٦ و٥ و٤الية رقم املرافق احل 
 .ترقيم مجيع فقرات هذا املرفق واملراجع امللحقة به

 .٧ُيضاف املثال التايل يف هناية املرفق رقم  

النظام ن م ع على     توجيهات إضافية عند وضع معلومات النقل واملعلومات األخرى املتصلة ب         : ٧املثال  " 
 نفس العبوة

مثل، (عندما تكتب معلومات النقل واملعلومات األخرى املتصلة بالنظام ن م ع على نفس العبوة  !
، جيب أن يوضع يف االعتبار ضمان وضع عناصر الوسم بطريقة تليب            ) لتر ٢٠٠برمـيل سـعة      

 .خمتلف القطاعات احتياجات 

. ن تبّين املعلومات بصورة فورية يف حالة الطوارئ       والصـور التوضيحية املستخدمة للنقل جيب أ       !
 . وجيب أن تكون مرئية من مسافة بعيدة ويف ظروف انتشار الدخان أو تعتيم العبوة بصورة جزئية

والصور التوضيحية املتعلقة بالنقل تكون متميزة يف مظهرها عن الصور التوضيحية اليت يراد منها              !
 .د على متييزهافقط  أغراض غري متصلة بالنقل وتساع

 وميكن وضع الصور التوضيحية املتصلة بالنقل على لوحة مستقلة من بطاقة الوسم اخلاصة بالنظام !
ن م ع بغـية متييزها عن املعلومات األخرى، أو ميكن وضعها جبوار املعلومات األخرى اخلاصة                

 . بالنظام ن م ع فوق العبوة

وعموماً، ينبغي أن يكون حجم . عديل أحجامهاوميكن التمييز بني الصور التوضيحية من خالل ت !
وتكون . الصور التوضيحية غري املتعلقة بالنقل متناسباً مع حجم النص يف عناصر الوسم األخرى            

هذه يف الغالب أصغر من الصور التوضيحية املتعلقة بالنقل، غري أن هذا التعديل يف احلجم ينبغي                
 .  التوضيحية غري املتعلقة بالنقلأال يؤثر على وضوح أو إمكانية قراءة الصور

 : وفيما يلي مثال يوضح كيف تبدو بطاقة الوسم هذه 

 



 
 

 

 .عبوة وحيدة تستخدم فيها ثالث بطاقات متجاورة لتوضيح أخطار متعددة
ة احلادة إذا استنشق، و٤الفئة ) ٢(، ٢سائل هلوب من الفئة ) ١(املنتج مصنف على أنه    .مِّية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض بصورة متكررة من الُس٢الفئة ) ٣( من السمّي

 الرمز
             اسم املنتج

 
 خطر      اسم الشركة

 حيفظ بعيداً عن متناول األطفال      
  اقرأ بطاقة الوسم قبل االستخدام     عنوان الشارع

 املدينة، الوالية، الرمز الربيدي، البلد
 رقم اهلاتف

 رقم األمم املتحدة       .سائل وخبار شديد االلتهاب    :ستخدامإرشادات اال
 االسم الرمسي املستخدم يف الشحن        .ضار إذا استنشق         ××××××××××
    . التعرض لفترة طويلة أو بصورة متكررة قد يتلف الكبد والكليتني         ××××××××××
××××××××××          

 .مغلقة بإحكاماحفظ احلاوية       
 . االمتناع عن التدخني�اللهب املكشوف /الشرر/حيفظ بعيداً عن احلرارة      
 .يستخدم فقط يف اهلواء الطلق أو يف مكان جيد التهوية      
 .الرذاذ/البخار/البخار املشبع/الغاز/ال تستنشق الدخان      
 ...]و حمدد كما ه[ضع قفازات واقية وجهاز وقاية العينني والوجه       
 )الرمز العاملي للمنتج(     .تثبيتها/وضع احلاوية واملعدات على األرض      
 ]كما هو حمدد[ إطفاء احلريق عند اندالعه      
 اإلسعاف األويل      
 .اخلروج إىل اهلواء الطلق والبقاء يف وضع مناسب للتنفس: يف حالة استنشاقه      
 .طبيب إذا شعرت باإلعياءاتصل مبركز مسيات أو       
   ××: رقم اجملموعة ××××××: وزن العبوة
 .خيزن يف مكان بارد حسن التهوية  ××: تاريخ التعبئة ××××××: الوزن الكلي

     ×××××: انتهاء الصالحية
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 ٩ و٨ و٧املرافق احلالية 

 لذلك، ُيعاد ترقيم مجيع فقرات      ووفقاً.  على التوايل  ١٠ و ٩ و ٨ تصبح املرافق اجلديدة     ٩ و ٨ و ٧املـرافق احلالية    
 .هذه املرافق واملراجع امللحقة هبا

 ) سابقا٧ًاملرفق  (٨املرفق 

ويف الفقرة األوىل واجلدول الوارد     ". السمية املتعلقة بالنمو  "حتـذف من العنوان عبارة        ٩-٤-٨م 
 ).ت مرا٤" (اإلجنايب"بتعبري " املتصل بالنمو"ُيستبدل تعبري " آراء ومالحظات"حتت 

 ) سابقا٨ًاملرفق  (٩املرفق 

 :ُتعدل اجلملة الرابعة حبيث ُتقرأ كما يلي  ١-٢-٩م 

، كان من   )النقل واإلمداد واالستخدام  (لتلبـية احتـياجات مجيع القطاعات املختلفة        " 
الضـروري إجياد رتبتني فرعيتني خمتلفتني، رتبة فرعية للتأثريات احلادة تتألف من ثالث         

 ". للتأثريات املزمنة تتألف من أربع فئاتفئات، ورتبة فرعية

 ".فئات اخلطر"بتعبري " فئة التصنيف"ويف اجلملة اخلامسة، يستبدل تعبري  

 ".فئات اخلطر"بتعبري " رتب اخلطر"ويف اجلملة األخرية، يستبدل تعبري  

 ".فئات"بتعبري " رتب"يستبدل تعبري   ٢-٢-٩م 

، وتعبري )مرتان" (١مزمن من الفئة "بتعبري " ١مزمن "عبري يف اجلملـة الثالثة، يستبدل ت     ١-٣-٢-٩م 
بتعبري " خطر مصّنف"، ويف اجلملة األخرية يستبدل تعبري      "٢مزمن من الفئة    "بتعبري  " ٢ مزمن"
 ".الرتب الفرعية للخطر"

ة ، ويف اجلملة األخري"رتب اخلطر"بتعبري " نطاقات اخلطر"يف اجلملة األوىل يستبدل تعبري   ٢-٣-٢-٩م 
 ".فئة اخلطر"بتعبري " نطاق اخلطر"يستبدل تعبري 

 ".٤الفئة "بتعبري " ٤الرتبة "يف اجلملة الثانية، يستبدل تعبري   ٥-٣-٢-٩م 

 ".فئة اخلطر"بتعبري " نطاق اخلطر"يف اجلملة اخلامسة، يستبدل تعبري   ٦-٣-٢-٩م 

؛ ويف اجلملة الثالثة يستبدل     "ة فرعية رتب"بتعبري  " رتبة"يف اجلملـة األوىل يستبدل تعبري         ٣-٤-٢-٩م 
فئة "بتعبري  " الرتبة احلادة "، وتعبري   "فئة اخلطر املزمن  "بتعبري  " رتبة اخلطر املزمن  "تعـبري   

فئات "بتعبري  " نطاقات األخطار "، ويف اجلملـة األخرية يستبدل تعبري        "اخلطـر احلـاد   
 ".األخطار
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 ).مرتان" (٤الفئة املزمنة "عبري بت" ٤الرتبة املزمنة "يستبدل تعبري   ٤-٤-٢-٩م 

 ".فئة اخلطر"بتعبري " نطاق اخلطر"يف اجلملة األخرية، يستبدل تعبري   ٥-٢-٩م 

" قد يؤثر على نطاق تصنيف التأثريات األكثر خطورة"يف اجلملة األخرية، يستبدل تعبري  ١-٥-٢-٣-٩م 
 ".قد يؤثر على التصنيف يف الفئة األكثر خطورة"بتعبري 

الفئة "بتعبري " أو احلادة/ من التأثريات املزمنة و١النطاق "يف اجلملة الثانية، يستبدل تعبري  ٢-١-٣-٣-٩م 
" هذا النطاق"؛ ويف اجلملة الثالثة يستبدل تعبري     "أو احلادة / مـن الـتأثريات املزمنة و      ١

�� ٢ئة  الف��بتعبري  �� ٢الرتبة  ��، ويف اجلملة األخرية يستبدل تعبري       ��هذه الفئة "بتعـبري   
 .على التوايل�� ٣الفئة ��بتعبري �� ٣الرتبة ��وتعبري 

 ". املزمنة٤الفئة "بتعبري "  املزمنة٤الرتبة "يف اجلملة األخرية، يستبدل تعبري  ٢-٢-٣-٣-٩م 

 ".١ الفئة املزمنة"بتعبري " ١مزمن "وتعبري " فئة"بتعبري " رتبة"يف اجلملة الثانية، يستبدل التعبري  ٤-٥-٣-٩م 

الرتبة املزمنة األوىل "يف اجلملة األوىل من الفقرة األوىل املكتوبة خبط مائل، يستبدل تعبري  ٢-٧-٥-٣-٩م 
ويف اجلملة الثانية ". ١أو الفئة احلادة / و١الفئة املزمنة "بتعبري " أو الرتبة احلادة األوىل/و

 ٤الفئة  "بتعبري  " ٤الرتبة املزمنة   "مـن الفقـرة الثانية املكتوبة خبط مائل يستبدل تعبري           
 ".املزمنة

بتعبري "  املزمنة ٤الرتبة  "يف اخلـط األول من احلاشية املتصلة هبذه الفقرة، يستبدل تعبري             ٨-٤-٢-٤-٩م 
 ". املزمنة٤الفئة "

 ".فئة اخلطر"بتعبري " نطاق اخلطر"يف اجلملة الثانية، يستبدل تعبري  ٤-١-٧-٩م 

 ".فئة"بتعبري " نطاق"ل تعبري يف الفقرة األخرية، يستبد ١-١-٥-٧-٩م 

 ".٤الفئة املزمنة "بتعبري " ٤املزمن "يستبدل تعبري  ٣-٢-٥-٧-٩م 

 ؛)مرتان" (١الفئة "بتعبري " ١الرتبة "، يستبدل تعبري `١`يف الفقرة الفرعية  ١-٤-٢-٥-٧-٩م 

 ؛ و)مرتان" (٢الفئة "بتعبري " ٢الرتبة "، يستبدل تعبري `٢`يف الفقرة الفرعية  

 ).مرتان" (٣الفئة "بتعبري " ٣الرتبة "، يستبدل تعبري `٣` الفقرة الفرعية يف 

 ).مرتان" (الفئة املزمنة"بتعبري " مزمن"يستبدل تعبري  ٢-٤-٢-٥-٧-٩م 

الفئة "بتعبري " ١املزمن "وتعبري " فئة"بتعبري " رتبة "، يستبدل تعبري `٢`يف الفقرة الفرعية  ٢-٢-٣-٥-٧-٩م 
 ؛ "١املزمنة 
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بتعبري " ٢املزمن "وتعبري " فئة"بتعبري  " رتبة"، يستبدل تعبري    `٢`يف الفقـرة الفرعـية      و 
 ؛ و"٢الفئة املزمنة "

 ).مرتان" (فئة"بتعبري " رتبة"، يستبدل تعبري `٣`يف الفقرة الفرعية  

 ٣-٣-٥-٧-٩م 

 ".٤مزمن من الفئة "بتعبري " ٤املزمن "يستبدل تعبري   ١-٣-٣-٥-٧-٩وم 

 ). مرات٦" (فئة"بتعبري " رتبة"، يستبدل تعبري `٣` و`٢` و`١`يف الفقرات الفرعية  ٢-٣-٣-٥-٧-٩م 

 ).مرتان" (الفئة املزمنة"بتعبري " مزمن"يستبدل تعبري  ٣-٣-٣-٥-٧-٩م 

- - - - - 

 


