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 ٣اجلزء 
 األخطار الصحية
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 ١-٣الفصل 

 السمية احلادة
 تعريف ١-١-٣

السمية احلادة للمادة الكيميائية يف الثدييات هي التأثريات غري املرغوبة اليت تظهر بعد تعاطي جرعة                
د تعرض   ساعة، أو بع   ٢٤مفردة عن طريق الفم أو اجللد، أو بعد تعاطي عدة جرعات موزعة على فترة زمنية مقدارها                 

 . ساعات٤باالستنشاق ملدة 

 معايري تصنيف املواد ٢-١-٣

ميكن توزيع املواد الكيميائية يف مخس فئات للسمية على أساس السمية احلادة بطريق الفم أو اجللد أو  ١-٢-١-٣
للجرعة ) تقريبية(ويعرب عن قيم السمية احلادة بقيم       . االستنشاق تبعا ملعايري حدية رقمية كما هو مبني يف اجلدول التايل          

أو كتقديرات للسمية احلادة ) باالستنشاق (٥٠أو التركيز القاتل للنصف ت ق) فموية، جلدية (٥٠القاتلة للنصف ج ق
 . الذي تليه ملحوظات تفسريية١-١-٣ وتبني هـذه املعـايري يف اجلدول )ATE() ت س ح(

 قابلةاليت تعني الفئات امل (ATE)دة وتقديرات السمية احلافئات خطر السمية احلادة : ١-١-٣اجلدول 

 سبيل التعرض ١الفئة  ٢الفئة  ٣الفئة  ٤الفئة  ٥الفئة 
 )كغم من وزن اجلسم/مغم (فموي ٥ ٥٠ ٣٠٠ ٢ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠

 )أ(امللحوظة  :انظر
 )كغم من وزن اجلسم/مغم (جلدي ٥٠ ٢٠٠ ١ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠

 )أ (امللحوظة :انظر
 )مليون حجم/جزء (اتغاز ١٠٠ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ ٥ ٠٠٠

 )أ(امللحوظة  :انظر
  )ب(امللحوظة  

 )ل/مغم (أخبرة ٠,٥ ٢,٠ ١٠ ٢٠
 )أ(امللحوظة  :انظر

 )ب(امللحوظة  
 )ج(امللحوظة  
 )د(امللحوظة  

انظر املعايري املفصلة 
 )و(يف امللحوظة 

 )ل/مغم (أغربة ورذاذ ٠,٠٥ ٠,٥ ١,٠ ٥
 )أ(امللحوظة  انظر

 )ب( امللحوظة 
 )ه (امللحوظة  

 ).مليون حجم/جزء( باألجزاء يف املليون باحلجم اتيعرب عن تركيز الغاز: ملحوظة
 :١-١-٣ملحوظات تفسريية للجدول 

 : لغرض تصنيف مادة أو مكون يف خملوط باستخدام(ATE)يشتق تقدير السمية احلادة  )أ(
  حيثما تكون متاحة؛٥٠ت ق/٥٠ج ققيم  - 

 ، أو اليت تتعلق بنتائج اختبار نطاق٢-١-٣دول القيمة التحويلية املناسبة من اجل - 

  بفئة تصنيف؛ اليت تتعلق٢-١-٣القيمة التحويلية املناسبة من اجلدول  - 
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ولتحويل البيانات لتعرب عن .  ساعات٤على التعرض ملدة  املبينة يف اجلدول تقوم القيم احلدية لالستنشاق )ب(
  لألغربة والرذاذ؛٤لغازات واألخبرة وعلى  ل٢التعرض ملدة ساعة واحدة، جيب قسمتها على 

: مثال(يستخدم يف بعض اللوائح التنظيمية تركيز البخار املشبع ألغراض احلماية اخلاصة للصحة والسالمة  )ج(
 ؛)توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة

فقط ولكنه يكون مكونا من ليط يف حالة بعض املنتجات الكيميائية ال يكون جو االختبار يف حالة خبار          )د(
ويف هذه . من األطوار السائلة والغازية، بينما يتعلق األمر يف منتجات أخرى بغاز قريب من احلالة الغازية

 ٥٠٠؛  ١مليون حجم للفئة    / جزء ١٠٠: كالتايل) باألجزاء يف املليون باحلجم   (احلاالت يكون التصنيف    
 .٤مليون حجم للفئة / جزء٥ ٠٠٠؛ ٣ حجم للفئة مليون/ جزء٢ ٥٠٠؛ ٢مليون حجم للفئة / جزء

 :كما يلي" أخبرة"، "رذاذ"، "أغربة" وتعرف املصطلحات  
 ؛)هواء عادة(جسيمات صلبة من مادة أو خملوط عالقة يف غاز : الغبار - 
 ؛)هواء عادة(قطريات مادة سائلة أو خملوط سائل عالقة يف غاز : الرذاذ - 
 .ادة أو خملوط، املنطلق من حالة املادة أو املخلوط السائلة أو الصلبةالشكل الغازي مل: البخار - 

ويتكون الرذاذ عادة بتكثف األخبرة فوق املشبعة أو بالقص         . ويـتكون الغبار عادة بعمليات ميكانيكية     
 ١وتتراوح أحجام األغربة والرذاذ بني أقل من        ). تفرق اجلزيئات بتأثري قوى الشد    (الفـيزيائي للسوائل    

  ميكرومتر؛١٠٠و وحن
ينـبغي النظر يف القيم املتعلقة باألغربة والرذاذ يف ضوء ما يستجد من التعديالت احملتملة يف توجيهات                   )ه(

منظمة التعاون والتنمية بشأن االختبارات فيما يتعلق باحلدود التقنية لتوليد ومداومة وقياس األيروسوالت 
 يف شكل يستنشق؛

 تعيني املواد ذات السمية احلادة الضعيفة نسبيا لكنها ميكن أن تكون يف ظروف              ٥تستهدف معايري الفئة     )و(
٢ ٠٠٠ الفموية واجللدية هلذه املواد يف نطاق ٥٠وتقع ج ق. معينة خطرة على الفئات السكانية الضعيفة

 :٥وفيما يلي املعايري احملددة للفئة . كغم أو، باالستنشاق، يف اجلرعات املناظرة/ مغم٥ ٠٠٠-
، أو أن نتائج الدراسات على ٥يف نطاق تركيز الفئة ) ٥٠أو ت ق (٥٠توجد افتراضات قوية بأن تقع ج ق `١`

 .احليوانات أو التأثريات السمية يف اإلنسان تثري قلقا له ما يربره بالنسبة لصحة اإلنسان
اس نتائج اختبارات  باالستكمال اخلارجي للبيانات، أو بالتقييم أو على أس٥تصنف املادة يف الفئة  `٢`

 و: عملية يف حالة وجود مربر للتصنيف يف فئة مسية أشد
 يف حالة وجود معلومات موثوقة تشري إىل تأثريات مسية ملحوظة لإلنسان؛ -
 ؛٤يف حالة مالحظة حاالت موت يف االختبارات الفموية أو اجللدية أو باالستنشاق يف قيم الفئة  -
، ٤سريرية ملحوظة للسمية يف اختبار جيرى يف قيم الفئة          عندما يؤكد حكم خربة عالمات       -

 من بينها اإلسهال أو توقيف الشعر أو مظهر ضعف؛
عـندما يؤكـد حكم خربة معلومات موثوقة تشري إىل تأثريات مسية حادة ميكن أن تكون                 -

 .ملحوظة على أساس دراسات أخرى أجريت يف احليوانات

 لدواعي محاية صحة  ٥حليوانات للمواد املصنفة يف الفئة      جيـب عـدم تشجيع إجراء اختبارات على ا        
وال جترى هذه االختبارات إال عند وجود احتمال قوي ألن تعطي النتائج عناصر معلومات . احليوانات

 .مهمة حلماية صحة اإلنسان
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سية اليت  ومن املبادئ األسا  . وضـع نظام التصنيف املتوائم حبيث يتالءم مع متطلبات النظم القائمة           ٢-٢-١-٣
املواءمة هي وضع أساس مشترك " أن (IOMC-CG/HCCS)وضعتها جلنة التنسيق ملواءمة نظم تصنيف املنتجات الكيميائية 

ميكن أن ختتار منه العناصر املناسبة اليت تنطبق على وسائط       " ومتسق لتصنيف أخطار املواد الكيميائية وتوصيل املعلومات      
 . وهلذا الغرض يتضمن خمطط تصنيف السمية احلادية مخس فئات.عاملني، والبيئةالنقل وعلى محاية املستهلكني، وال

أما بالنسبة للسمية   . والفأر هو النوع احليواين املفضل لتقييم السمية احلادة بطريق الفم أو باالستنشاق            ٣-٢-١-٣
استنبطت بالفعل لتصنيف املواد الكيميائية وينبغي قبول بيانات االختبار اليت . احلادة بطريق اجللد فإنه يفضل الفأر أو األرنب

وعند توفر بيانات جتريبية للسمية احلادة يف أنواع       . القائمة عند تصنيف هذه املواد مبوجب النظام املتوائم       الـنظم   مبوجـب   
 .اية من بني نتائج اختبارات صحيحة أجريت بعن٥٠ ج قل حيوانية كثرية، ينبغي استخدام رأي خربة يف اختيار أنسب قيمة 

تستخدم يف الوقت   ) ١-١-٣انظر اجلدول    (٥٠ ج ق  ل  ، وهي أعلى فئة مسية، قيم حدية        ١وللفـئة    ٤-٢-١-٣
 .احلاضر يف قطاع النقل بالدرجة األوىل لتصنيف جمموعات التعبئة

 للمواد الكيميائية ذات السمية احلادة الضعيفة نسبيا وإن كانت متثل يف ظروف معينة           ٥وتعني الفئة    ٥-٢-١-٣
ويتوقع أن تكون هلذه املواد . ٥وتبني باإلضافة إىل اجلدول معايري لتعيني املواد يف الفئة . خطرا على فئات السكان الضعيفة

كغم من وزن اجلسم واجلرعات املناظرة بالنسبة للتعرض / مغم٥ ٠٠٠ - ٢ ٠٠٠ يف النطاق ٥٠مسية فموية أو جلدية ج ق
، ٥محاية صحة احليوانات، ينبغي عدم تشجيع االختبارات يف احليوان يف نطاق الفئة وبالنظر إىل اعتبارات . )١(باالستنشاق

 .وال يتوخى إجراء مثل هذه االختبارات إال عندما يتوقع أن تعطي نتائج مهمة بالنسبة حلماية صحة اإلنسان

 بشأن السمية باالستنشاقاصة اعتبارات خ ٦-٢-١-٣

وعندما تستخلص  .  ساعات يف حيوانات املخترب    ٤عرض ملدة   تعلى ال تـبىن قيم السمية باالستنشاق       ١-٦-٢-١-٣
 ساعات ٤القيم التجريبية من اختبارات استخدم فيها تعرض ملدة ساعة واحدة، ميكن حتويلها إىل قيم مناظرة للتعرض ملدة 

 . لألخبرة والرذاذ٤ للغازات واألخبرة وعلى ٢بقسمة قيمة مسية الساعة الواحدة على 

ويعرب عن القيم لألغربة والرذاذ . وتبىن وحدات السمية باالستنشاق على أساس شكل املادة املستنشقة ٢-٦-٢-١-٣
ونظرا لصعوبات اختبار األخبرة، اليت يتكون      . مليون حجم /ويعرب عن القيم للغازات بوحدات جزء     . ل/بوحـدات مغم  

 غري أنه يف حالة األخبرة اليت       .ل/قيم بوحدات مغم  بعضها من خماليط من األطوار السائلة والبخارية، فإن اجلدول يبني ال          
ومع حتديث طرائق اختبار    . مليون حجم /تكـون قريـبة من احلالة الغازية، ينبغي أن يبىن التصنيف على وحدات جزء             

يف سياق تنقيح اختبارات    " الرذاذ"باملقارنة مبصطلح   " خبار"االستنشاق سيتطلب األمر عمل حتديد أوضح ملعىن مصطلح         
 .مية باالستنشاق يف إطار برنامج منظمة التعاون والتنمية وغريه من برامج وضع توجيهات االختباراتالس

ز البخار يويستخدم ترك. وتستخدم بيانات السمية باالستنشاق ألغراض التصنيف يف مجيع القطاعات ٣-٦-٢-١-٣
 .عبئةاملشبع للمادة يف قطاع النقل كعنصر إضايف إلدراج املادة يف جمموعة للت

. ومـن املهـم بشـكل خاص استخدام قيم حمددة جيدا يف فئات السمية الشديدة لألغربة والرذاذ                 ٤-٦-٢-١-٣
 ميكرونات تترسب يف مجيع مناطق السبيل ٤ و١ يتراوح بني (MMAD)فاجلسيمات املستنشقة مبتوسط قطر دينامي هوائي 

ويلزم لتحقيق انطباقية التجارب يف     . لتر/ مغم ٢ حنو   ويقابل حجم اجلسيمات هذا جرعة قصوى تبلغ      . التنفسي للفئران 
                                                        

 مل تدرج فرقة العمل التابعة ملنظمة التعــاون والتنمية يف امليدان           :٥ إرشـادات بشأن قيم السمية باالستنشاق، الفئة       )١(
، ولكنها ٥ أعاله للسمية احلادة باالستنشاق، الفئة ١-١-٣ قيما رقمـية يف اجلدول (HCL)االقتصـادي، املعنـية مبواءمة التصنيف والوسم    

انظر (كغم من وزن اجلسم بطريق الفم أو اجللد / مغم٥ ٠٠٠ - ٢ ٠٠٠للنطاق " املناظـرة"أدخلـت بـدال مـن ذلك مفهوم اجلرعات         
 .ويف بعض النظم، قد توصي السلطة املختصة بقيم رقمية). ١-١-٣ باجلدول  )ه(امللحوظة 
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وتتيح القيم  . احلـيوان على التعرض البشري من الناحية املثلى أن ختترب األغربة والرذاذ يف الفئران يف حدود هذا النطاق                 
املقيسة يف ظروف احلدية املبينة يف اجلدول لألغربة والرذاذ عمل متييز واضح للمواد اليت تتسم بنطاق واسع من السميات               

وينبغي استعراض القيم املتعلقة باألغربة والرذاذ يف املستقبل لتعديلها بناء على أي تغيريات يف توجيهات               . اختبار متباينة 
مـنظمة التعاون والتنمية أو توجيهات اختبار أخرى يف املستقبل فيما يتعلق باحلدود التقنية يف توليد تركيزات األغربة                  

 .قابل لالستنشاق، واحملافظة على هذه التركيزات وقياسهاوالرذاذ يف شكل 

وباإلضـافة إىل التصنيف يف فئات السمية باالستنشاق، وإذا كانت تتوفر بيانات تدل على أن آلية                 ٥-٦-٢-١-٣
 كمواد أكالة للسبيل  السمية هي قدرة املادة أو املخلوط على إحداث التأكل، فإن بعض السلطات قد ختتار أيضا ومسها                 

ويعّرف تأكل السبيل التنفسي بأنه تدمري لنسيج السبيل التنفسي بعد تعرض مفرد ملدة حمدودة يناظر تأكل اجللد؛ . التنفسي
وميكن أن يبىن تقييم القدرة على إحداث التأكل على رأي خربة باستخدام أدلة مثل . ويتضمن ذلك تدمري النسيج املخاطي
املتاحة،وقيم األس اهلدروجيين، واملعلومات املستقاة من مواد مشاهبة ) يف غري احلي(ات اخلربة يف البشر واحليوانات، والبيان

 .أو أية بيانات أخرى ذات صلة

 معايري تصنيف املخاليط ٣-١-٣

املختربة عمليا أو (تبىن معايري تصنيف املواد وفقا لسميتها احلادة على استخدام بيانات اجلرعة القاتلة  ١-٣-١-٣
النسبة للمخاليط، يلزم احلصول على معلومات أو اشتقاق معلومات تتيح تطبيق املعايري على املخلوط ألغراض وب). املشتقة

ويتبع هنج مرحلي للتصنيف تبعا للسمية احلادة، ويعتمد النهج على كمية املعلومات املتاحة عن املخلوط نفسه . التصنيف
 :لعملية اليت تتبع هلذا الغرض ا١-١-٣وحيدد الرسم البياين يف الشكل . وعن مكوناته

 النهج املرحلي لتصنيف املخاليط من حيث السمية احلادة: ١-١-٣الشكل 

تـتوفر بـيانات أخرى
لتقدير قيم حتويل ألغراض

 التصنيف

 نعم

تتوفر بيانات كافيــة عــن
خماليط مماثلـة لتقديـر تصنيف

 األخطار

تتوفر بيانات عن كل
 املكونات

 

 تطبـق مبادئ االستكمال
 ٥-٣-١-٣الواردة يف 

الواردة يفتطبـق املعادلة 
١-٦-٣-١-٣ 

ــة يف• ــبق املعادل ١-٦-٣-١-٣تط
 ؛ أو)٪١٠ ≥املكونات غري املعروفة (

 ٣-٢-٦-٣-١-٣تطبق املعادلة يف   •
 )٪١٠املكونات غري املعروفة أكثر من   (

ال
نعم

تطبق املعادلة الواردة يف
١-٦-٣-١-٣ 

جتمـع أخطــار املكونات
 املعروفة

ال

  يصنف

ال

ال

  يصنف

 نف يص

  يصنف
نعم

نعم

بيانات اختبار عن املخلوط ككل

ال

ال

ال
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وميكن إجراء تصنيف املخاليط لتعيني السمية احلادة لكل من سبل التعرض، لكنه ال يطلب إال لسبيل  ٢-٣-١-٣
وعندما تعني السمية احلادة ألكثر من سبيل من . ناتيف مجيع املكو)  أو خمترباامقدر(تعرض واحد ما دام هذا السبيل يتبع 

وينبغي استعراض مجيع املعلومات املتاحة، كما ينبغي تعيني        . سبل التعرض، تستخدم ألغراض التصنيف الفئة األشد مسية       
 .مجيع سبل التعرض ذات الصلة من أجل توصيل املعلومات عن اخلطر

ة ألغراض تصنيف أخطار املخاليط، وضعت افتراضات معينة        ولالسـتفادة من مجيع البيانات املتاح      ٣-٣-١-٣
 :تطبق عند االقتضاء يف النهج املرحلي

نسبة وزنية ( يف املائة ١يف املخلوط هي املكونات املوجودة بتركيز " املكونات ذات األمهية" )أ(
د أو أعلى، ما مل يوج    ) حجم للغازات /للمواد الصلبة، واألغربة، والرذاذ واألخبرة، وحجم     

 يف املائة ذا أمهية عند تصنيف      ١سـبب للشك يف أن يكون مكّون موجود بتركيز أقل من            
 ؛٢ و١خماليط مل ختترب وحتتوى مكونات مصنفة يف الفئتني 

حيـثما يستخدم خملوط مصنف كمكون يف خملوط آخر، ميكن استخدام التقدير الفعلي أو               )ب(
نيف املخلوط اجلديد باستخدام    املشـتق للسـمية احلـادة لذلك املخلوط عند حساب تص          

 .٣-٢-٦-٣-١-٣ و١-٦-٣-١-٣املعادالت املبينة يف 

إىل ) أو فئات أخطار السمية احلادة    (التحويل من نطاق لقيم السمية احلادة الناجتة من التجربة           :٢-١-٣اجلدول 
  املناظرةسبل التعرضللتصنيف بالنسبة للسمية احلادة ل حمددة اتتقدير

تقديرية حمددة التحويل إىل قيم 
 للسمية احلادة

 )٢انظر امللحوظة (

 نطاقات القيم التجريبية للسمية احلادة
 )أو فئات األخطار(
 )١انظر امللحوظة (

 سبل التعرض

٠,٥ 
٥ 
١٠٠ 
٥٠٠ 
٢ ٥٠٠ 

 ٥ ≤ ١ الفئة < صفر
 ٥٠ ≤ ٢ الفئة <  ٥
 ٣٠٠ ≤ ٣ الفئة < ٥٠
 ٢ ٠٠٠ ≤ ٤ الفئة <  ٣٠٠
 ٥ ٠٠٠ ≤ ٥ الفئة < ٢ ٠٠٠

 يفمو
 )كغم من وزن اجلسم/مغم(

٥ 
٥٠ 
٣٠٠ 
١ ١٠٠ 
٢ ٥٠٠ 

 ٥٠≤ ١ الفئة < صفر
 ٢٠٠ ≤  ٢ الفئة <  ٥٠
 ١٠٠٠≤  ٣ الفئة <  ٢٠٠
 ٢٠٠٠ ≤  ٤ الفئة <  ١٠٠٠
 ٥٠٠٠ ≤ ٥ الفئة < ٢٠٠٠

 جلدي
 )كغم من وزن اجلسم/مغم(

١٠ 
١٠٠ 
٧٠٠ 
٣ ٠٠٠ 

 ١٠٠ ≤ ١ الفئة < صفر 
 ٥٠٠ ≤  ٢ الفئة <  ١٠٠
 ٢٥٠٠ ≤  ٣ الفئة <  ٥٠٠
 ٥٠٠٠ ≤  ٤ الفئة < ٢٥٠٠
 .٥-٢-١-٣انظر حاشية الفقرة : ٥الفئة 

 غازات
 )مليون حجم/جزء(

٠,٠٥ 
٠,٥ 
٣ 
١١ 

 ٠,٥ ≤  ١ الفئة < صفر 
 ٢,٠ ≤  ٢ الفئة <  ٠,٥
 ١٠,٠ ≤  ٣ الفئة <  ٢,٠
 ٢٠,٠ ≤ ٤ الفئة < ١٠,٠
 .٥-٢-١-٣انظر حاشية الفقرة : ٥الفئة 

 أخبرة
 )ل/مغم(

٠,٠٠٥ 
٠,٠٥ 
٠,٥ 
١,٥ 

 ٠,٠٥ ≥  ١ الفئة < صفر 
 ٠,٥ ≤  ٢ الفئة <  ٠,٠٥
 ١,٠ ≤  ٣ الفئة <  ٠,٥
 ٥,٠ ≤  ٤ الفئة <  ١,٠
 .٥-٢-١-٣انظر حاشية الفقرة : ٥الفئة 

 رذاذ/أغربة
 )ل/مغم(

 ).مليون حجم/جزء(يعـّبر عن تركيز الغازات باألجزاء يف املليون باحلجم : ملحوظة
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مخاليط ذات السمية احلادة الضعيفة نسبيا ولكنها قد متثل خطرا حتت ظروف معينة على الفئات              لل ٥تعـني الفئة     :١ملحوظة 
كغم من وزن   / مغم ٥ ٠٠٠-٢ ٠٠٠ الفموية أو اجللدية هلذه املخاليط يف النطاق         ٥٠ويتوقع أن تكون قيمة ج ق     . السـكانية الضـعيفة   

لنظر العتبارات صحة احليوان، ينبغي عدم تشجيع االختبار يف احليوانات          وبا. اجلسم أو اجلرعات املناظرة بالنسبة لسبل التعرض األخرى       
 .، وال تتوخى هذه االختبارات إال إذا كان يرجح بقوة أن تعطي نتائج مهمة بالنسبة حلماية صحة اإلنسان٥يف نطاقات الفئة 

خملوط على ف لتصني (ATE)صـممت هـذه القيم الستخدامها يف حساب تقديرات السمية احلادة         :٢ملحوظة 
، ٢ و ١وقد وضعت القيم على أساس متحفظ عند الطرف األدىن لنطاق الفئتني            . أساس مكوناته وال متثل نتائج اختبار     

 .٥-٣وعند نقطة تبعد مبقدار الُعشر تقريبا من الطرف األدىن من نطاق الفئات 

  بأكملهاملخاليط اليت تتوفر بشأهنا بيانات السمية احلادة للمخلوطتصنيف  ٤-٣-١-٣

حيثما يكون املخلوط قد اخترب لتعيني مسيته احلادة، يصنف وفقا للمعايري ذاهتا اليت استخدمت للمواد  
أما يف حالة عدم توفر بيانات عن اختبار املخلوط، ينبغي اتباع اإلجراءات املبينة             . ١-١-٣كمـا هو مبني يف اجلدول       

 .أدناه

مبادئ : هنا بيانات عن اختبار السمية احلادة للمخلوط بأكمله       تصنيف املخاليط اليت ال تتوفر بشأ      ٥-٣-١-٣
 االستكمال من اخلارج

عـندما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني مسيته احلادة، لكن تتوفر بيانات كافية عن مكوناته     ١-٥-٣-١-٣
باالستعانة مببادئ االستكمال من املفـردة وعن خماليط مشاهبة تتيح تعيني أخطار املخلوط، ميكن استخدام هذه البيانات         

ويضمن ذلك أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى مدى ممكن يف تعيني              . اخلـارج املتفق عليها التالية    
 .أخطار املخلوط دون احلاجة إىل إجراء اختبار إضايف يف احليوانات

 التخفيف ٢-٥-٣-١-٣

معادل أو أدىن من املكون األصلي األدىن مسية وال يتوقع          عند ختفيف خملوط مبادة ذات تصنيف مسية         
وكبديل . أن يؤثـر يف مسية املكونات األخرى، عندئذ ميكن تصنيف املخلوط اجلديد باعتباره معادال للمخلوط األصلي               

 .١-٦-١-٣لذلك، ميكن تطبيق املعادلة املشروحة يف الفقرة 

 مسية باملرة، ميكن حساب مسية املخلوط من بيانات         ويف حالة ختفيف املخلوط باملاء أو بأي مادة غري         
 ١٠٠٠ مقدارها   ٥٠وعلى سبيل املثال، إذا كان خملوط لـه ج ق        . االختـبار الـذي جيرى على املخلوط غري املخفف        

كغم / مغم٢٠٠٠ للمخلوط املخفف تكون ٥٠كغم من وزن اجلسم خمففا بكمية مساوية لـه يف احلجم، فإن ج ق/مغم
 .من وزن اجلسم

 خصائص دفعات اإلنتاج ٣-٥-٣-١-٣

معادلة بصورة رئيسية لدفعة إنتاج أخرى ما ميكن افتراض أن مسية دفعة إنتاج بعينها من خملوط معقد  
من املنتج التجاري نفسه، ومنتجة حتت إشراف الصانع نفسه، ما مل يكن هناك سبب لالعتقاد بوجود اختالف بارز حبيث 

 .فإذا كان ذلك هو احلال، لزم إجراء تصنيف جديد. تكون مسية الدفعة قد تغريت

 تركيز املخاليط ذات السمية العالية ٤-٥-٣-١-٣

، فإن ١، وعندما يزيد تركيز مكونات املخلوط املصنفة يف الفئة ١يف حالة تصنيف خملوط ما يف الفئة  
 . بدون إجراء اختبار إضايف١املخلوط اجلديد يصنف يف الفئة 
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 ء داخل فئة السمية ذاهتااالستيفا ٥-٥-٣-١-٣

يف فئة السمية ذاهتا    ) ب(و) أ(بالنسـبة لـثالثة خماليط متطابقة يف مكوناهتا، حيث يقع املخلوطان             
حيتوي املكونات ذاهتا النشطة من حيث السمومية بتركيزات متوسطة بني تركيزات تلك املكونات يف              ) ج(واملخلـوط   

 ).ب(و) أ(يف فئة السمية ذاهتا مثل ) ج (، يفترض أن يقع املخلوط)ب(و) أ(املخلوطني 

 املخاليط املتشاهبة بصورة أساسية ٦-٥-٣-١-٣

 :يف احلالة التالية 
 باء؛+ ألف  `١`  :خملوطان )أ( 
 باء؛+ جيم  `٢`    

 تركيز املكون باء هو نفسه بصورة أساسية يف املخلوطني؛ )ب(
 ؛`٢`يف املخلوط ) جيم(املكون  يساوى تركيز `١`يف املخلوط ) ألف(تركيز املكون  )ج(
وتتعادل السمية بصورة أساسية يف املكونني، ) جيم(و) ألف(تتوفر بيانات عن مسية املكونني  )د(

 ؛)باء(أي أهنما يف فئة األخطار ذاهتا وال يتوقع أن يؤثرا يف مسية املكون 

ن تعيني فئة األخطار ذاهتا  قد سبق تصنيفه على أساس بيانات اختبار، فإنه ميك`١`فإذا كان املخلوط  
 .`٢`للمخلوط 

 األيروسوالت ٧-٥-٣-١-٣

 خملوط ما يكون يف شكل أيروسول يف فئة اخلطر ذاهتا اليت صنف فيها الشكل غري     صـنيف ميكـن ت   
دى  شريطة أال تؤثر املادة الدافعة يف مسية املخلوط ل         ،األيروسويل املخترب للمخلوط فيما يتعلق بالسمية الفموية واجللدية       

 .وينظر يف تصنيف املخاليط األيروسولية لتعيني السمية باالستنشاق بشكل منفصل. رشه

 )املعادلة اجلمعية(ف املخاليط على أساس مكونات املخلوط يتصن ٦-٣-١-٣

 توفر البيانات عن مجيع املكونات ١-٦-٣-١-٣

النظم، والقطاعات، للتأكد من صحة التصنيف، ونظرا لضرورة إجراء احلساب مرة واحدة فقط لكل  
 : للمكونات على النحو التايل(ATE)والفئات، ينبغي دراسة تقدير السمية احلادة 

 إدراج املكونات ذات السمية احلادة املعروفة، اليت تقع يف أية فئة من فئات السمية يف النظام ن م ع؛ )أ(

 ؛)ء والسكرمثل املا(جتاهل املكونات اليت يفترض أن تكون غري ذات مسية حادة  )ب(
 ٢ ٠٠٠جتـاهل املكونـات إذا كان اختبار اجلرعة احلدية ال يظهر مسية حادة عند جرعة                 )ج(

 .كغم من وزن اجلسم/مغم

 .(ATE)وتعترب املكونات اليت تقع يف نطاق هذه الفقرة مكونات ذات تقدير معروف للسمية احلادة  

 جلميع  (ATE)قدير السمية احلادة     للمخلوط حبساب قيم ت    (ATE)ويعـني تقديـر السـمية احلادة         
 :املكونات ذات الصلة وفقا للمعادلة التالية بالنسبة للسمية احلادة الفموية أو اجللدية أو باالستنشاق

i 
ATE

Ci

nATEmix

100
∑=
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 :حيث 
  Ci  = تركيز املكونi 

  n  =عدد املكونات، وi ون١ يقع بني 
  ATEi  = تقدير السمية احلادة للمكونi. 

 فرة بشأن مكون واحد أو أكثر من مكونات املخلوطالبيانات غري متو ٢-٦-٣-١-٣

 ملكون بعينه يف املخلوط، لكن املعلومات املتاحة        (ATE)حيـثما ال تتوفر قيم لتقدير السمية احلادة          ١-٢-٦-٣-١-٣
 .١-٦-٣-١-٣املبينة أدناه ميكن أن توفر قيمة حتويل مشتقة، ميكن تطبيق املعادلة املبينة يف الفقرة 

 :ك تقييما ملا يليوقد يتضمن ذل 

وميكن . )٢(االستكمال اخلارجي بني تقديرات السمية احلادة الفموية واجللدية وباالستنشاق         )أ(
  يف جمال فعل العقاقري وجمال حركية العقاقري؛ مناسبةأن يتطلب مثل هذا التقييم بيانات

ا ال توفر بيانات عن     األدلة املستقاة من التعرض البشري واليت تشري إىل تأثريات مسية لكنه           )ب(
 اجلرعة القاتلة؛

حتاليل أخرى للسمية تشري إىل تأثريات مسية حادة /أي أدلة متاحة عن املادة من أي اختبارات )ج(
 لكنها ال توفر بالضرورة بيانات عن اجلرعة القاتلة؛ أو

 .النشاط/بيانات من اختبار مواد قريبة الشبه باستخدام عالقات التركيب )د(

ذا النهج بصفة عامة معلومات تقنية أساسية إضافية، ووجـود خبري ذي تدريب وحنكة             ويتطلب ه  
وفـى حالة عدم توفر مثل هذه املعلومات، ينبغي االنتقال إىل أحكام           . عاليني، لعمل تقدير موثوق للسمية احلــادة     

 .٣-٢-٦-٣-١-٣الفقرة 

 معلومات مفيدة ويكون تركيز هذا املكون يف ةه أيعندما يستخدم يف خملوط ما مكّون ال تتوفر بشأن ٢-٢-٦-٣-١-٣
وىف هذه احلالة، ينبغي . (ATE) يف املائة يستنتج أنه ال ميكن أن يعني هلذا املخلوط تقدير حمدد للسمية احلادة ١ ≤ املخلوط

 تتكون من   تصنيف املخلوط على أساس املكونات املعروفة فقط، مع ذكر بيان إضايف أن نسبة س يف املائة من املخلوط                 
 .مكونات جمهولة السمية

 يف املائة، وجب استخدام املعادلة      ١٠ ≥وإذا كان التركيز الكلي للمكونات اجملهولة السمية احلادة          ٣-٢-٦-٣-١-٣
 يف املائة، وجب تصحيح املعادلة املبينة يف     ١٠ >أما إذا كان التركيز الكلى هلذه املكونات        . ١-٦-٣-١-٣املبيـنة يف    

 : لتتالءم مع النسبة املئوية الكلية للمكونات اجملهولة على النحو التايل١-٦-٣-١-٣الفقرة 

                                                        

 لسبل تعرض ختتلف عن سبيل التعرض األكثر مالءمة، فإنه ميكن           (ATE)يف حالـة توفر تقديرات للسمية احلادة         )٢(
والبيانات بشأن التعرض اجللدي وباالستنشاق غري      . سبيل التعرض املتاح إىل أنسب سبيل تعرض      عمـل استكمال خارجي للقيم من       

غري أنه إذا كانت البيانات املطلوبة عن مكونات حمددة تتضمن تقديرات للسبيل اجللدي             . مطلوبـة عـلى الدوام بالنسبة للمكونات      
 .نات املتعلقة بسبل التعرض املطلوبة بالتحديدواالستنشاق، فإن القيم اليت تدرج يف املعادلة تكون هي البيا

i 
ATE
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n
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 تبليغ معلومات األخطار ٤-١-٣

: تبليغ معلومات األخطار"ترد االعتبارات العامة واخلاصة املتعلقة مبتطلبات الوسم يف الفصل املعنون  
 أمثلة للبيانات ٣ويتضمن املرفق . صنيف والوسم جداول تلخيصية عن الت٢ويتضمن املرفق ). ٤-١الفصل  ("الوسم

ويتضمن اجلدول الوارد أدناه . والرسوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصةالتحذيرية 
  .ل على أساس املعايري املبينة يف هذا الفص٥-١عناصر وسم حمددة للمواد واملخاليط اليت تصنف يف فئات السمية احلادة 

 عناصر وسم السمية احلادة: ٣-١-٣اجلدول 

  ١الفئة  ٢الفئة  ٣الفئة  ٤الفئة  ٥الفئة 

 عالمة تعجب بدون رمز
مججمة وعظمتان 

 متقاطعتان
مججمة وعظمتان 

 متقاطعتان
مججمة وعظمتان 

 الرمز متقاطعتان

 كلمة التنبيه خطر خطر خطر حتذير حتذير

 قاتل إذا ابتلع قاتل إذا ابتلع  إذا ابتلعقاتل مضر إذا ابتلع قد يضر إذا ابتلع
 :بيان األخطار

  فموي-

قد يضر إذا تالمس مع 
 اجللد

مضر إذا تالمس مع 
 اجللد

مسي إذا تالمس مع 
 اجللد

قاتل إذا تالمس مع 
 اجللد

قاتل إذا تالمس مع 
  جلدي- اجللد

مسي إذا استنشق مضر إذا استنشق قد يضر إذا استنشق قاتل إذا استنشق  االستنشاق - اتل إذا استنشقق
 انظر امللحوظة

، )على أساس بيانات عن العني أو اجللد(خملوط ما لـه القدرة على إحداث تأكل /يف حالة التوصل إىل أن مادة: ملحوظة
مبعىن أنه ميكن، باإلضافة إىل رمز . أو بيان حتذيري/فإن بعض السلطات قد توّصل معلومات خطر التأكل أيضا كرمز و

إىل جانب رمز بيان خطر التأكل، مثل ) املستخدم يف تأكل اجللد والبشرة(اسب للسمية احلادة، قد يضاف رمز التأكّل من
 ".أكّال للسبيل التنفسي"أو " أكاّل"
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 خمطط اختاذ القرار ٥-١-٣

. ضايفال ميثل املخطط التايل الختاذ القرار جزءا من نظام التصنيف املتوائم، لكنه يقدم هنا كإرشاد إ 
 .ويوصى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام خمطط اختاذ القرار

  بشأن السمية احلادة١-١-٣خمطط اختاذ القرار 

 يتبع يف الصفحة التالية

  معلومات لتقييم السمية احلادة؟/هل توجد بيانات: املادة

نعم

 ال

ال

نعم
 ١الفئة 

 خطر 

معلومات عن املخلوط ككل/هل توجد بيانات: املخلوط
 أو مكوناته لتقييم السمية احلادة؟

نعم

 التصنيف غري ممكن ال

 ٢-١-٣ت س ح من املخطط 

 : هل له٤-٣-١-٣ إىل ٢-١-٣وفقا للمعايري يف 
 أوكغم من وزن اجلسم، / مغم٥٠ إىل ٥ فموي من ٥٠ج ق �
 أوكغم من وزن اجلسم، / مغم٢٠٠ إىل ٥٠ جلدي من ٥٠ج ق �
 أومليون، / ج٥٠٠ إىل ١٠٠من ) غاز( استنشاق ٥٠ت ق �
 أول، / ملغم٢,٠ إىل ٠,٥من ) رخبا( استنشاق ٥٠ت ق �
 ل؟/ مغم٠,٥ إىل٠,٠٥من)رذاذ/غبار( استنشاق ٥٠ت ق �

نعم

 ٢الفئة 

 خطر 

 التصنيف غري ممكن

 : هل له٤-٣-١-٣ إىل ٢-١-٣وفقا للمعايري يف 
 أوكغم من وزن اجلسم، / مغم٥ فموي حىت ٥٠ج ق �
 أوغم من وزن اجلسم، ك/ مغم٥٠ جلدي حىت ٥٠ج ق �
 أومليون، / ج١٠٠حىت) غاز( استنشاق ٥٠ت ق �
 أول، / مغم٠,٥حىت ) خبار( استنشاق ٥٠ت ق �
 ل؟/ مغم٠,٠٥حىت )رذاذ/غبار( استنشاق ٥٠ت ق �

 ٢-١-٣انظر املخطط 
 حلساب قيمة ت س ح

 أساس املكوناتعلى 
معلومات عن املخلوط/هـل توجد بيانات: املخلـوط 

 سمية احلادة؟ككل لتقييم ال
 ال

نعم
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 يتبع يف الصفحة التالية

 

ال

: هل له٤-٣-١-٣ إىل٢-١-٣وفقا للمعايري يف 
أوكغم من وزن اجلسم، / مغم٢٠٠٠ إىل ٣٠٠ فموي من ٥٠ج ق �
أوكغم من وزن اجلسم، / مغم٢٠٠٠ إىل ١٠٠٠ جلدي من ٥٠ج ق �
 أومليون، / ج٥ ٠٠٠ إىل ٢ ٥٠٠من ) غاز( استنشاق ٥٠ت ق �
 أول، / مغم٢٠,٠ إىل ١٠,٠ن م) خبار( استنشاق ٥٠ت ق �
 ل ؟/ مغم٥,٠ إىل ١,٠من ) رذاذ/غبار( استنشاق ٥٠ت ق �

 نعم

 ٤الفئة 

 
 حتذير

: هل له٤-٣-١-٣ إىل٢-١-٣وفقا للمعايري يف 
 أوكغم من وزن اجلسم، / مغم٣٠٠ إىل ٥٠ فموي من ٥٠ج ق �
أوم من وزن اجلسم، كغ/ مغم١ ٠٠٠ إىل ٢٠٠ جلدي من ٥٠ج ق �
 أومليون، / ج٢ ٥٠٠ إىل ٥٠٠من ) غاز( استنشاق ٥٠ت ق �
 أول، / مغم١٠,٠ إىل ٢,٠من ) خبار( استنشاق ٥٠ت ق �
 ل ؟/ مغم١,٠ إىل ٠,٥من ) رذاذ/غبار( استنشاق ٥٠ت ق �

 نعم

 ٣الفئة 

 
 خطر

ال

 :هل له٤-٣-١-٣ إىل٢-١-٣وفقا للمعايري يف 
 أوكغم من وزن اجلسم، / مغم٥٠٠٠ إىل ٢٠٠٠ فموي من ٥٠ج ق �
أوكغم من وزن اجلسم، / مغم٥٠٠٠ إىل ٢٠٠٠ جلدي من ٥٠ج ق �
 ٥٠يف النطاق املكافئ ل  ج ق) غاز، خبار، ايروسول( استنشاق ٥٠ت ق �

 ؟)كغم من وزن اجلسم/ مغم٥ ٠٠٠ إىل٢ ٠٠٠(فموي وجلدي 

 نعم
 ٥الفئة 
 
 
 حتذير

ال

ال
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  ال يصنف
ال

أوهل تشري معلومات موثوقة إىل تأثريات مسية بارزة يف البشر؟؛  •
٤ة فئهل لوحظت أي حاالت موت يف االختبار عند قيم ال •

 أوبطريق الفم أو االستنشاق أو اجللد؟؛ 
هل يوجد حكم خربة يؤكد عالمات سريرية واضحة للسمية يف •

إلسهال أو وقوف الشعر أو، باستثناء ا٤ةفئاالختبار عند قيم ال
  أومظهر اإلعياء؟؛ 

هل يوجد حكم خربة يؤكد معلومات موثوقة عن القدرة على •
 إحداث تأثريات مسية حادة واضحة يف أنواع حيوانات أخرى؟

 نعم

 يصنف يف
 ٥الفئة 

 )حتذير(

إذا مل يوجد مربر 
للتصنيف يف رتبة أخطر
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  بشأن السمية احلادة٢-١-٣خمطط اختاذ القرار 

 )٦-٣-١-٣ و٥-٣-١-٣يري يف الفقرتني انظر املعا(

 ــــــــــــــــــــــ

 يف املائة أو أعلى، ينبغي أن يبىن         ١يف حالة استخدام مكون ال تتوفر بشأنه أية معلومات مفيدة يف خملوط ما بتركيز               )٣(
 .يف املائة من املخلوط غري معروفة السمية    التصنيف فقط على املكونات املعروفة السمية احلادة ويذكر بيان إصايف على الوامسة أن نسبة س           

 

هل تتوفر بيانات للسمية احلادة عن
نعم املخلوط؟ اتكل مكون

هل ميكن عمل تقديرات ت س ح
للمكونات اليت ليست هلا بيانات،
أي هل ميكن  اشتقاق قيم حتويل؟

 ١-٢-٦-٣-١-٣انظر 

هـل التركـيز الكلي للمكونات
اجملهولـــة السمية احلادة أعلى

  يف املائة؟١٠من 

 ال

ال

 يطبق حساب تقدير السمية احلادة لتعيني
 ت س ح للمخلوط

 

∑=
n i

i

mix ATE
C

ATE
100 

 :حيث
   �   Ci =  تركيز املكونi 

 n و١ تتراوح بني i، وnاملكونات    �    

  �    ATEi =  ت س ح للمكونi. 

نعم

 )٣(ال

 )٣(نعم
أي(يطـبق حسـاب تقدير السمية احلادة ت س ح     

عندما يكون التركيز الكلي للمكونات اجملهولة السمية
 ) يف املائة١٠احلادة أعلى من

ATEi

Ci

n
ATEmix

∑∑ =
>− )  10%  ifunknown  C(100

 

 

ت س ح تدمج 
 مع املخطط

١-١-٣ 

 هل تنطبق مبادئ استكمال؟

ال

 نعم
يصنف يف الفئة 

 املناسبة

 ت س ح 
 تدمج مع 
 املخطط

١-١-٣ 
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 ٢-٣الفصل 

 هتيج اجللد/تأكل
 تعاريف ١-٢-٣

 هو حدوث تلف ال يعكس للجلد؛ على وجه التحديد، خنر واضح عرب البشرة إىل األدمة، تأكل اجللد 
يف القروح، والرتف،   وتتمثل االستجابات التأكلية    . )١( ساعات ٤بعد وضع مادة خمتربة على اجللد طوال مدة تصل إىل           

 يوما تغري يف لون البشرة بسبب ابيضاض اجللد، ومساحات كاملة من            ١٤والقشور الدموية، ولدى انتهاء املالحظة بعد       
 .وينبغي إجراء دراسة نسيجية مرضية لتقييم اآلفات اجللدية املريبة. ، والندوب)ثعلبة(فقد الشعر 

 .)١( ساعات٤ربة على اجللد طوال مدة تصل إىل تع مادة خم للجلد بعد وض عكوس هو حدوث تلفهتيج اجللد 

 معايري تصنيف املواد ٢-٢-٣

يتضـمن النظام املتوائم إرشادات عن استخدام عناصر البيانات اليت تقّيم قبل إجراء اختبار التآكل                ١-٢-٢-٣
 .جوهو يتضمن أيضا فئات األخطار بالنسبة للتآكل والتهي. والتهيج اجللدي يف احليوانات

وينبغي دراسة عوامل متعددة لدى تعيني قدرة املواد الكيميائية على إحداث التآكل والتهيج قبل إجراء     ٢-٢-٢-٣
أكالة أو مهيجة عندما تكون رطبة أو تتالمس مع جلد مرطباً وأغشية            ) املساحيق(وقد تصبح املواد الصلبة     . االختـبارات 

 اخلربة البشرية املتوفرة والبيانات اليت تتضمن تعرضات مفردة ومتكررة وجيـب أن يتمثل اخلط األول للتحليل يف    . خماطـية 
وقد . بالتأثريات اجللديةألن هذه املصادر تعطي معلومات ذات صلة مباشرة واملالحظات والبيانات املتعلقة باحليوانات، نظرا 

. ي تتيح اختاذ قرار بشأن التصنيفتـتوفر يف بعض احلاالت معلومات كافية من مركبات قريبة من حيث التركيب الكيميائ    
 إىل وجود تأثريات جلدية، وال سيما عندما تكون معروفة، ١١,٥ ≥ و٢ ≤ املتطرفة مثل يةوباملثل، قد تشري األرقام اهلدروجين

 كما أنه واضح أنه     . وبصفة عامة، يتوقع أن حتدث هذه العوامل تأثريات واضحة يف اجللد           .رغـم أن االرتباط ليس مطلقا     
ا تكون مادة ما عالية السمية بالسبيل اجللدي، ال يتوخى إجراء دراسة لتهيج أو تأكل اجللد نظرا ألن اجلرعة الالزمة                    عندم

وعندما يالحظ أن هتيج أو تأكل اجللد يف دراسات السمية          . تفـوق اجلرعة السمية ويترتب عليها موت حيوانات االختبار        
ون من الضروري إجراء اختبارات إضافية ما دامت التخفيفات واألنواع          ال يك . احلـادة الـيت جتـرى حىت اجلرعة احلدية        

 .وميكن أيضا االستعانة يف التصنيف بطرائق بديلة جترى يف غري احلي، تكون حمققة ومقبولة. املستخدمة متكافئة

 أن تؤخذ يف االعتبار مجيع عناصر       ، من أجل البت يف ضرورة إجراء اختبارات يف غري احلي          ،وجيب 
 ،)٣-٢-٢-٣انظر (وبينما ميكن أن يكفي تقييم بارامتر واحد . لومات املذكورة املتاحة بشأن املادة الكيميائية موضع االختبار  املع
، يفضل تقييم مجيع املعلومات املتوفرة من أجل )وهكـذا، مثال، جيب اعتبار املادة الشديدة القلوية كمادة أكالة للجلد         (

وينبغي عموما إعطاء أولوية    . د وجود ثغرات يف املعلومات    نلك بصفة خاصة ع   ويصدق ذ . التوصـل إىل تقديـر شامل     
لدراسة التأثريات والبيانات البشرية املعروفة، مث دراسة نتائج االختبارات يف احليوانات، وأخريا مصادر املعلومات األخرى؛ 

 .وجيب دائما اختاذ القرارات على أساس كل حالة على حدة

، مع  )١-٢-٣الشكل  (يقتضي احلال     لتقييم املعلومات األولية، حسبما    هنج مرحلي  وينـبغي اتباع   ٣-٢-٢-٣
 .إدراك أن مجيع عناصر املعلومات قد ال تكون مالئمة بالضرورة

                                                        

 .هذا تعريف عملي ألغراض هذه الوثيقة )١(
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 االختبار والتقييم املرحلي للقدرة على إحداث التأكّـل والتهيج يف اجللد: ١-٢-٣الشكل 

 اخلطوة البارامتر  النتيجة  االستنتاج

وجود خربة يف البشر أو   أكالة  )أ(ف كمادة أكالةتصن
  )ز(احليوان

  أ١

  غري أكالة أو ال بيانات    

وجود خربة يف البشر أو   مهيجة  )أ(تصنف كمادة مهيجة
  )ز(احليوان

  ب١

  غري مهيجة أو ال بيانات    

ال جترى اختبارات أخرى، ال 
  تصنف

وجود خربة يف البشر أو    غري أكالة أو مهيجة 
  احليوان

  ج١

  ال بيانات    

 نشاط أو -عالقات تركيب   أكالة  )أ(تصنف كمادة أكالة
  )ب( خواص-تركيب 

  أ٢

  غري أكالة أو ال بيانات    

 نشاط أو -عالقات تركيب   مهيجة  )أ(تصنف كمادة مهيجة
  )ب( خواص-تركيب 

  ب٢

   أو ال بياناتغري مهيجة    

 ٢ ≤أس هدروجيين   )أ(تصنف كمادة أكالة
  ١١,٥≥أو 

 ٣ )ج(أس هدروجيين مع تنظيم 

أس هدروجيين غري متطرف أو     
  ال بيانات

 

قد ال تطلب اختبارات أخرى 
 مهيجة/كمادة أكالة

وجود بيانات جلدية حيوانية   نعم 
تبني عدم احلاجة إىل اختبار يف 

  )د(احليوان

٤ 

  ال مؤشر أو ال بيانات    

اختبار تأكل جلدي حمقق    استجابة موجبة  )أ(تصنف كمادة أكالة
   )ه(ومقبول يف غري احلي

٥ 

   استجابة سالبة أو ال بيانات    

 يتبع يف الصفحة التالية
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 ل والتهيج يف اجللداالختبار والتقييم املرحلي للقدرة على إحداث التأكّ :)تكملة( ١-٢-٣الشكل 

 اخلطوة البارامتر  النتيجة  االستنتاج

اختـبار هتـيج جلدي حمقق          استجابة موجبة  )أ(تصنف كمادة مهيجة
 )و(ومقبول يف غري احلي

٦ 

   استجابة سالبة أو ال بيانات    

اختبار تأكل جلدي يف احلي        استجابة موجبة  )أ(تصنف كمادة أكالة
 )حيوان واحد(

٧ 

  استجابة سالبة    

اختـبار هتيج جلدي يف احلي        استجابة موجبة  )أ(تصنف كمادة مهيجة
  )ح() حيوانات٣إمجايل (

٨ 

ال جيرى اختبار آخر، ال تصنف   استجابة سالبة  ال جيرى اختبار آخر 

إجراء اختبار الصق بشري إذا      استجابة موجبة  )أ(تصنف كمادة مهيجة
 )ز(قبل أخالقيا

٩ 

  خالف ما هو مبني أعاله  سلبيةاستجابة   ال جيرى اختبار آخر، ال تصنف

 ؛١-�٢ ٣يصنف يف الفئة املتوائمة املناسبة كما هو مبني يف اجلدول  )أ(
 اخلواص بصورة منفصلة ولكن جترى بالتوازي؛/النشاط والتركيب/تذكر عالقات التركيب )ب(
ين وحده لكن يفضل تقدير رصيد احلمض أو القلوي؛ ويلزم استخدام طرائق قد يكفي قياس الرقم اهلدروجي )ج(

 لتقدير قوة املنظم؛
. التهيج/ينبغي إجراء استعراض دقيق للبيانات املتوفرة بشأن احليوانات احلاجة إىل إجراء اختبار يف احلي للتأكل )د(

ملختربة قد أحدثت أي ثأثريات هتيج للجلد يف وعلى سبيل املثال قد ال يلزم إجراء اختبار عندما ال تكون املادة ا
ويف احلالة الثانية، تصنف املادة باعتبارها شديدة اخلطر بالنسبة . اختبار للسمية اجللدية احلادة عند اجلرعة احلدية

وينبغي لدى تقييم معلومات السمية اجللدية احلادة مراعاة أن وصف اآلفات . للسبيل اجللدي بسبب مسيتها احلادة
لدية قد ال يكون كامال، وأن االختبار قد يكون قد أجري يف نوع حيواين غري األرنب، وأن األنواع قد اجل

 ختتلف يف احلساسية يف استجاباهتا؛
  ملنظمة التعاون والتنمية؛٣٤١ و٣٤٠من أمثلة طرائق االختبار يف غري احلي احملققة املقبولة دوليا توجيه االختبار   )ه(
 ا طرائق اختبار لتهيج اجللد يف غري احلي حمققة ومقبولة دوليا؛ال توجد حالي )و(
وال تتوفر طرائق مقبولة دوليا الختبار هتيج اجللد يف . ميكن إجراء التقييم على أساس تعرض مفرد أو متكرر )ز(

 اإلنسان، لكن منظمة التعاون والتنمية اقترحت توجيها لالختبار؛
 .ات، يأيت أحدها من اختبار للتأكل أعطى نتيجة سالبة حيوان٣جيرى االختبار عادة يف  )ح(
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 التأكل ٤-٢-٢-٣

واملادة . ، باستخدام نتائج اختبار يف احليوانات١-٢-٣ متوائمة واحدة يف اجلدول تأكل فئةترد  ١-٤-٢-٢-٣
 ٣احد على األقل من األكالة هي مادة اختبار حتدث تدمريا يف النسيج اجللدي، أي خنر عرب البشرة ينفذ إىل األدمة، يف و

وتتمثل استجابات التآكل يف التقرحات، والرتف، والقشور الدموية، .  ساعات٤حيوانات خمتربة بعد تعرض يصل إىل 
 يوما، بتغري يف لون اجللد بسبب ابيضاض اجللد، وظهور مساحات كاملة من فقدان الشعر ١٤د عوبانتهاء مدة املالحظة ب

 .إجراء فحص نسيجي مرضي لتقييم اآلفات اجللدية املريبةوقد يلزم . والندوب) الثعلبة(

 ثالث ١-٢-٣تستخدم بعض السلطات أكثر من رتبة لتأثريات التآكل؛ ولذلك يتضمن اجلدول و ٢-٤-٢-٢-٣
 دقائق ٣ حيث توصف االستجابات بعد تعرض ملدة تصل إىل - ألف ١ الفئة الفرعية:  يف إطار كل فئة تأكلفئات فرعية
 ٣ حيث توصف االستجابات بعد تعرض يتراوح بني - باء ١ة ملدة تصل إىل ساعة واحدة؛ والفئة الفرعية ومدة مالحظ

 جيم حيث توصف االستجابات بعد تعرض ملدة ١ يوما؛ والفئة الفرعية ١٤ساعة واحدة، ومالحظة ملدة تصل إىل ودقائق 
 . يوما١٤ ساعات، ومدة مالحظة تصل إىل ٤تتراوح بني ساعة واحدة و

 )أ(فئة التأكل اجللدي والفئات الفرعية: ١-٢-٣اجلدول 

 التأكل: ١الفئة  فئات التأكل الفرعية  حيوانات٣أكالة يف حيوان واحد أو أكثر من 
ال تنطبق إال على بعض ( مدة التعرض مدة املالحظة

 )السلطات

تنطبق على السلطات اليت (
 )ال تستخدم فئات فرعية

  ألف١  دقائق٣حىت   ساعة١حىت 
  باء١  ساعة١ دقائق حىت ٣فوق   يوما١٤حىت 
  جيم١  ساعات٤ ساعة حىت ١فوق   يوما١٤حىت 

 أكالة

 ".تصنيف املواد واملخاليط اخلطرة   : "١-٧-٤-٢-٣-١ ويف الفقرة  ١-٢-٢-٣يناقش استخدام البيانات البشرية يف الفقرة     )أ(

 التهيج ٥-٢-٢-٣

 :هتيج واحدةفئة  ٢-٢-٣يتضمن اجلدول  ١-٥-٢-٢-٣

 متثل متوسطا للقيم املستخدمة يف نظم التصنيف القائمة؛ )أ(

 تأخذ يف االعتبار أن بعض املواد حتدث آفات جلدية يستمر بقاؤها طوال مدة االختبار؛ )ب(

وميكن للسلطات اليت ترغب يف . تأخذ يف االعتبار أن استجابات احليوانات قد ختتلف بشدة )ج(
 .للتهيج اجللدي االستعانة بفئة إضافية للمواد املهيجة اخلفيفةاستخدام أكثر من فئة 

وعندما يبقى .  عند تقييم استجابات التهيجشفاءوينبغي أن تؤخذ يف االعتبار قابلية اآلفات اجللدية لل ٢-٥-٢-٢-٣
، )يف منطقة حمدودة( االلتهاب حىت هناية مدة املالحظة يف اثنني أو أكثر من حيوانات االختبار، مع مراعاة فقدان الشعر

 .وفرط تقرن اجللد، وفرط التنّسج، والتقشر، فإنه ينبغي اعتبار أن املادة مهيجة للجلد

. ، كما هو احلال يف اختبارات التآكلةميكن أن تتباين استجابات احليوان للتهيج يف االختبار بشد ٣-٥-٢-٢-٣
تجابة هتيج ملحوظة وإن كانت أقل من متوسط معيار ويستخدم معيار خاص يتيح معاجلة احلاالت اليت توجد فيها اس

على واحد وعلى سبيل املثال، ميكن تصنيف مادة ما كمادة مهيجة للجلد إذا أظهر حيوان . االستجابة املوجبة يف االختبار
ة مدة  حيوانات متوسط تقدير مرتفعا جدا طوال مدة الدراسة، مبا يف ذلك ظهور آفات جلدية تبقى حىت هناي٣األقل من 
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غري أنه ينبغي التأكد من أن االستجابات هي . وميكن أن تستوىف استجابات أخرى هذا املعيار.  يوما يف املعتاد١٤مالحظة 
 .وإضافة هذا املعيار تزيد من حساسية نظام التصنيف. نتيجة للتعرض الكيميائي

وميكن أيضا .  االختبار يف احليوانباستخدام نتائج) ٢الفئة (ويبني اجلدول فئة هتيج جلدي واحدة  ٤-٥-٢-٢-٣
وهناك عدة ). ٣الفئة (استخدام فئة متوسطة حلاالت التهيج األقل شدة ) املعنية بتنظيم مبيدات اآلفات، مثال(للسلطات 

واملعيار الرئيسي لفئة . ومها ختتلفان بصورة رئيسية يف شدة االستجابة اجللدية). ٢-٢-٣اجلدول (معايري متيز الفئتني 
وبالنسبة لفئة . ٤,٠ ≥ ٢,٣ ≤ يجات هي أن حيوانني على األقل من حيوانات االختبار يظهـران استـجابة متوسطـةامله

.  على األقـل من حيوانات االختبار٢ يف ٢,٣ ≥ ١,٥ ≤متوسطات االستجابة ، تكون )٣الفئة (املهيجات اجللدية اخلفيفة 
 .، ال يعود من املمكن تصنيفها يف فئة املهيجات اجللدية األخف)٢ئة الف(ومىت صنفت املـواد يف فئة املهيجات اجللـدية 

 )أ(فئات املهيجات اجللدية: ٢-٢-٣اجلدول 

 الفئات املعايري
 على األقل ٢تقشر اجللد أو للوذمة يف / للحماَمي٤,٠ و٢,٣قيمة متوسطة بني  )١(

 ختربة ساعة من نزع لصوق املادة امل٧٢ و٤٨ و٢٤ حيوانات اختبار بعد ٣من 
أثناء املالحظات اليت جترى يف الثالثة أيام املتتالية  أو، يف حالة تأخر االستجابات،

 بعد ظهور الثأثريات اجللدية األول؛، أو
 على األقل من ٢ يوما عادة يف ١٤التهاب يستمر حىت هناية فترة مالحظة  )٢(

منطقة (ر حيوانات االختبار، على أن يؤخذ يف االعتبار بوجه خاص فقدان الشع
 ، فرط التقرن، فرط التنسج، والتقشر؛ أو)حمدودة

ظهور تأثريات أضعف مما ذكر أعاله على حيوان واحد، عندما تتباين  )٣(
االستجابات بشدة من حيوان آلخر، ولكنها تبني مع ذلك تأثريات موجبة بشكل 

 .حاسم ترتبط بتعرض كيميائي

 )٢الفئة (مهيج للجلد 
 )اتينطبق على مجيع السلط(

 على األقل ٢تقشر اجللد أو للوذمة يف / للحمامي٢,٣ إىل ١,٥قيمة متوسطة من  
 ساعة أو، إذا تأخرت االستجابات، ٧٢ و٤٨ و٢٤من حيوانات االختبار بعد 

أثناء املالحظات اليت جترى يف الثالثة أيام املتعاقبة بعد ظهور أول تأثريات جلدية 
 ).٢ما دامت املادة مل تدرج يف الفئة (

 )٣الفئة (مهيج للجلد 
ينطبق على بعض السلطات (

 )فقط

 ".تصنيف املواد واملخاليط اخلطرة: " ١-٧-٤-٢-٣-١ ويف الفقرة ١-٢-٢-٣يناقش استخدام البيانات البشرية يف الفقرة  )أ(

  معايري تصنيف املخاليط ٣-٢-٣

 تصنيف املخاليط عند توفر بيانات بشأن املخلوط بأكمله ١-٣-٢-٣

يصـنف املخلوط باستخدام معايري تصنيف املواد، مع مراعاة استراتيجيات االختبار والتقييم ملعاجلة            ١-١-٣-٢-٣
 .بيانات رتب األخطار املعنية

وعـلى خالف رتب األخطار األخرى، تتوفر اختبارات بديلة لتأكل اجللد ألنواع معينة من املواد                ٢-١-٣-٢-٣
. قة ألغراض التصنيف، باإلضافة إىل بساطتها وعدم ارتفاع تكاليف إجرائها نسبيا          الكيميائية ميكنها أن تعطي نتائج دقي     

وعند النظر يف اختبار املخلوط، ينبغي تشجيع املسؤولني عن التصنيف على استخدام استراتيجية مرحلية تقوم على وزن                 
ساعد يف التوصل إىل تصنيف صحيح،  وذلك ي،األدلة على النحو الوارد يف معايري تصنيف املواد بشأن تأكل وهتيج اجللد      

إذا كان رقمه   )  جلدية ١الفئة  (ويعترب املخلوط أكاال    . إىل جانـب جتنـب إجراء اختبارات غري ضرورية يف احليوانات          
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وإذا أوحى تقدير رصيد احلمض أو القلوي بأن املادة أو املستحضر قد ال يكون أكاال               . ١١,٥ ≤ أو   ٢ ≥اهلدروجـيين   
يين املنخفض أو املرتفع، لزم إجراء مزيد من االختبار لتأكيد ذلك، رمبا باستخدام اختبار حمقق               بدعـم الـرقم اهلدروج    

 .مناسب يف غري احلي

 مبادئ االستكمال: تصنيف املخاليط اليت ال تتوفر بشأهنا بيانات عن املخلوط بأكمله ٢-٣-٢-٣

ته كمهيج أو أكال للجلد، لكن توجد       عـندما ال يكون املخلوط نفسه قد سبق اختباره لتعيني قدر           ١-٢-٣-٢-٣
بيانات كافية عن مكونات مفردة وعن خماليط مشاهبة خمتربة تتيح وصف أخطار املخلوط على حنو واف، تستخدم هذه                  

ويكفل ذلك أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل         . البيانات وفقا لقواعد االستكمال املتفق عليها املبينة أدناه       
 .ة ممكنة يف وصف أخطار املخلوط دون احلاجة إىل إجراء اختبار إضايف يف احليواناتأقصى درج

 التخفيف ٢-٢-٣-٢-٣

يف حالـة ختفيف خملوط ما مبادة ختفيف عني لـه تصنيف تأكل أو هتيج للجلد معادل أو أدىن من                    
و التهيج الذي تتسم به املكونات املكـون األصـلي األدىن من حيث التآكل أو التهيج وال يتوقع أن يؤثر على التآكل أ         

وكبديل لذلك، ميكن تطبيق الطريقة الواردة . األخرى، فإن املخلوط اجلديد قد يصنف باعتباره معادال للمخلوط األصلي
 .٣-٣-٢-٣يف 

 دفعـات اإلنتاج ٣-٢-٣-٢-٣

ة رئيسية قدرة ميكن افتراض أن القدرة األكالة أو املهيجة لدفعة إنتاج ما يف خملوط معقد تعادل بصور 
دفعة إنتاج أخرى من املنتج التجاري ذاته وأنتجها أو أشرف على إنتاجها الصانع نفسه، ما مل يوجد مربر لالعتقاد بأن                    

 .وىف احلالة األخرية، يلزم إجراء تصنيف جديد. هناك اختالفا واضحا أدى إىل تغري مسية الدفعة

  التهيج/العليا للتآكلتركيز املخاليط اليت تندرج يف الفئة  ٤-٢-٣-٢-٣

عندما يركّز خملوط خمترب سبق تصنيفه يف أعلى فئة فرعية للتأكل، ينبغي تصنيف املخلوط املركز يف                 
وعندما يركز خملوط خمترب سبق تصنيفه يف أعلى فئة لتهيج اجللد وال            . أعلى فئة فرعية للتآكل بدون إجراء اختبار إضايف       

 .األعلى تركيزا يصنف يف أعلى فئة مهيجات بدون إجراء اختبار إضايفحيتوي مكونات أكالة، فإن املخلوط 

  االستكمال داخل فئة مسية واحدة ٥-٢-٣-٢-٣

يف حالة وجود ثالثة خماليط حتتوي مكونات متطابقة حيث املخلوطان ألف وباء يندرجان يف فئة مسية  
سمي نفسها بتركيزات متوسطة بني تركيزات تلك التهيج واملخلوط جيم حيتوي املكونات ذات النشاط ال/واحدة للتآكل

التهيج هي الفئة نفسها اليت     /املكونـات يف املخلوطني ألف وباء، عندئذ يفترض أن تكون فئة مسية املخلوط جيم للتأكل              
 .ينتمي إليها املخلوطان ألف وباء

 املخاليط املتشاهبة بدرجة كبرية  ٦-٢-٣-٢-٣

 :يف احلالة التالية

 :خملوطان )أ(

 ؛)ب) + (أ( `١` 
 ؛)ب) + (ج( `٢` 
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 تركيز املكون باء واحد بصورة أساسية يف املخلوطني؛ )ب(

 ؛`٢` يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط `١`تركيز املكون ألف يف املخلوط  )ج(

التهيج الذي يسببه املكون ألف واملكون جيم وهي متعادلة بدرجة /تتوفر بيانات عن التأكل )د(
 هنما يف فئة خطر واحدة وال يتوقع أن يؤثرا يف مسية املكون باء؛كبرية، أي أ

 `٢`تصنيف املخلوط أمكن  قد سبق تصنيفه على أساس بيانات مستقاة من اختبار،   `١`فإذا كان املخلوط     
 .يف الفئة نفسها

 األيروسوالت ٧-٢-٣-٢-٣

يت صنف فيها شكل غري     ميكـن تصنيف خملوط ما يكون يف شكل أيروسول يف فئة األخطار ذاهتا ال              
 .أيروسويل خمترب للمخلوط شريطة أال تؤثر املادة الدافعة يف خواص التأكل أو التهيج اليت يتسم هبا املخلوط لدى رشه

  أو عن بعضها فقطهف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع مكوناتيتصن ٣-٣-٢-٣

التهيج اجللدي  /اض تصنيف أخطار التآكل   مـن أجـل االسـتفادة من مجيع البيانات املتاحة ألغر           ١-٣-٣-٢-٣
 :للمخاليط، وضع االفتراض التايل وهو يطبق عند االقتضاء يف النهج املرحلي

نسبة وزنية للمواد   ( يف املائة    ١يف املخلوط هي املكونات املوجودة بتركيزات       " ذات األمهـية  "املكونـات    
أن ) على سبيل املثال يف حالة املكونات األكالة(و أعلى، ما مل يفترض أ) حجم للغازات/الصلبة، واألغربة والرذاذ واألخبرة، وحجم
 .التهيج/ يف املائة ميكن أن يظل ذا تأثري يف تصنيف خطر املخلوط من حيث التأكل١أحد املكونات املوجودة بتركيز أقل من 

انات عن املكونات، وبصـفة عامة، فإن هنج تصنيف املخاليط كمهيجة أو أكالة للجلد عند توفر بي   ٢-٣-٣-٢-٣
نظرية اجلمعية، وهو أن كل مكون أكال أو مهيج يسهم يف اخلواص الكلية             الولـيس عـن املخلوط ككل، يقوم على         

 للمكونات األكالة عند وجودها بتركيز أقل من التركيز ١٠ويستخدم معامل وزن قيمته . للمخلوط بقدر فعاليته وتركيزه
ويصنف املخلوط كأكال أو مهيج     . ركيز يسهم يف تصنيف املخلوط ملهيج للجلد      ، لكنها بت  ١احلدي للتصنيف يف الفئة     

 .عندما يتجاوز جمموع تركيزات تلك املكونات قيمة حدية أو تركيز حدي

 اليت تستخدم لتعيني ما إذا كان املخلوط        ية احلد اتالتركيز/ أدناه قيم العتبة   ٣-٢-٣ويبني اجلدول    ٣-٣-٣-٢-٣
 .جلديعترب مهيجا أو أكاال لل

وجيـب إيـالء اهـتمام خاص لدى تصنيف أنواع معينة من الكمياويات كاألمحاض والقلويـات           ٤-٣-٣-٢-٣
وال يصلح النهج املشروح يف     . واألمالح غري العضوية، واأللدهيدات، والفينوالت، واملركبات اخلافضة للتوتر السطحي        

وبالنسبة .  يف املائة  ١لة أو مهيجة عند تركيزات أقل من         ألن كثريا من هذه املواد أكا      ٢-٣-٣-٢-٣ و ١-٣-٣-٢-٣الفقرتني  
نظرا ألن ) ٢-١-٣-٢-٣انظر (للمخاليط اليت حتتوي أمحاضا أو قلويات قوية ينبغي استخدام الرقم اهلدروجيين كمعيار للتصنيف 

يف حالة املخلوط الذي غي وينب. ٣-٢-٣الـرقم اهلدروجيين يكون مؤشرا للتأكل أفضل من التركيزات احلدية املبينة يف اجلدول   
، بسبب  ٣-٢-٣ ميكن تصنيفه على أساس النهج اجلمعي املبني يف اجلدول            ال حيـتوي مكونات أكالة أو مهيجة والذي      

  اجللدية إذا كان حيتوي مكوناً أكاال بنسبة      ١خواص كيميائية حتول دون تطبيق هذا النهج، أن يصنف املخلوط يف الفئة             
 ويرد يف اجلدول التايل   .  يف املائة  ٣ ≤ اجللدية إذا كان حيتوى مكونا مهيجا بنسبة         ٢/٣الفئة   يف املائة، ويصنف يف      ١ ≤
 .٣-٢-٣ملخص لطريقة تصنيف املخاليط اليت حتتوي مكونات ال ينطبق عليها النهج املبني يف اجلدول ) ٤-٢-٣(

لد بسبب مكون ما ال يظهر      تأكل اجل / بيانات موثوقة أحيانا أن هتيج     وضحويف بعض األحيان، قد ت     ٥-٣-٣-٢-٣
 ٣-٢-٣عـندما يكون هذا املكون موجودا عند مستوى أعلى من مستويات التركيز احلّدي العام املذكور يف اجلدولني                  
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 -تصنيف املواد واملخاليط اخلطرة "انظر أيضا (وىف هذه احلاالت، ميكن تصنيف املخاليط وفقا لتلك البيانات . ٤-٢-٣و
تآكل اجللد بسبب /ويف بعض األحيان، عندما يتوقع أال يظهر هتيج)). ٢-٣-٣-١("تركيزات احلديةال/قيم العتبةاستخدام 

 ٣-٢-٣مكـون ما عندما يكون هذا املكون موجودا عند مستوى أعلى من مستويات التركيز احلدي العام املذكور يف اجلدولني    
االت اتباع االستراتيجية املرحلية لوزن األدلة على النحو وينبغي يف هذه احل. ، قـد ينظر يف إجراء اختبار على املخلوط     ٤-٢-٣و

 .١-٢-٣ واملوضح يف الشكل ٣-٢-٣املبني يف 

 يف املائة ١ <ويف حالة وجود بيانات توضح وجود مكون أو مكونات أكالة أو مهيجة للجلد بتركيز  ٦-٣-٣-٢-٣
 -تصنيف املواد واملخاليط اخلطرة     "انظر أيضا   (ك  ، ينبغي أن يصنف املخلوط تبعا لذل      )مهيج( يف املائة    ٣ <أو  ) أكال(

 )).٢-٣-٣-١("التركيزات احلدية/استخدام قيم العتبة

، اليت حتدد تصنيف املخلوط كأكال أو ٣ أو ٢ أو ١تركـيز مكونات املخلوط املصنفة يف الفئة    :٣-٢-٣اجلدول 
 )٣ أو ٢ أو ١الفئات (مهيج للجلد 

 :ملخلوطتركيز املكونات اليت حتدد تصنيف ا

 املكونات األكالة املكونات املهيجة
 ١الفئة  ٢الفئة  ٣الفئة 

 )انظر احلاشية أدناه(

 :جمموع املكونات املصنفة يف

 ١الفئة اجللدية  ٪ ٥≥  ٪٥ < ٪١ ≥ 
 ٢الفئة اجللدية   ٪١٠≥ ٪١٠ < ٪١ ≥
  ٣الفئة اجللدية    ٪١٠≥
 ) + ١الفئة اجللدية  × ١٠(  ٪١٠≥ ٪١٠ < ٪١ ≥

  ٢لفئة اجللدية ا
 ) + ١الفئة اجللدية  × ١٠(   ٪١٠≥

 ٣الفئة اجللدية  + ٢الفئة اجللدية 

ويف هذه احلاالت، ينبغي أن يكون كل ). األكالة( اجللدية ١ تستخدم سلطات معينة فقط الفئات الفرعية للفئة :ملحوظة
أو أكثر " يف املائة٥ جيم، على التوايل، ١ أو    باء ١ ألف أو    ١مـن جمموع مكونات املخلوط املصنفة يف الفئات الفرعية          

  ألف١وحيثما يكون تركيز املكونات املصنفة يف الفئة الفرعية .  جيم١ باء أو ١ ألف أو ١يصنف املخلوط يف الفئة الفرعية لكي 
يصنف املخلوط  يف املائة أو أكثر، ينبغي أن ٥ باء ١+  ألف  ١ يف املائة لكن جمموع مكونات الفئات اجللدية         ٥أقل من   

 يف املائة لكن جمموع     ٥ باء أقل من     ١+  ألف   ١وباملثل، عندما يكون جمموع مكونات الفئتني       .  باء ١يف الفئة الفرعية    
 . جيم١ يف املائة أو أكثر، فإن املخلوط يصنف يف الفئة الفرعية ٥ جيم ١ باء و١ ألف و١الفئات الفرعية 

 ال تنطبق عليها القاعدة اجلمعية، واليت حتدد تصنيف املخلوط كأكال تركيز مكونات املخلوط اليت :٤-٢-٣اجلدول 
 أو مهيج للجلد

 :املكونات :التركيز :يصنف املخلوط يف الفئة اجللدية
 ٢ ≤محض مع رقم هدروجيين  ٪١ ≥ ١الفئة 
  أو أعلى١١,٥قلوي مع رقم هدروجيين  ٪١ ≥ ١الفئة 
 ال تنطبق عليها )١الفئة (مكونات أكالة أخرى  ٪١ ≥ ١الفئة 

  القاعدة اجلمعية

ال تنطبق عليها   ) ٢/٣الفئة  (مكونات مهيجة أخرى     ٪٣ ≥ ٢الفئة 
  القاعدة اجلمعية، مبا فيها األمحاض والقلويات
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 تبليغ معلومات األخطار ٤-٢-٣

 -خطار تبليغ معلومات األ"ترد االعتبارات العامة واخلاصة املتعلقة مبتطلبات الوسم يف الفصل املعنون  
 أمثلة للبيانات ٣ويتضمن املرفق .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم٢ويتضمن املرفق ). ٤-١الفصل  ("الوسم

ويتضمن اجلدول التايل عناصر . التحذيرية والرسوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح بذلك السلطة املختصة
 .ئات األكالة أو املهيجة للجلد على أساس املعايري املبينة يف هذا الفصلحمددة لوسم املواد واملخاليط املصنفة يف الف

 هتيج اجللد/عناصر الوسم املتعلقة بتأكل: ٥-٢-٣جلدول ا

  ١الفئة  ٢الفئة  ٣الفئة 

   ألف١  باء١  جيم١  

 الرمز تأكل تأكل تأكل عالمة تعجب بدون رمز

 كلمة التنبيه خطر خطر خطر حتذير حتذير

يجا خفيفا يسبب هت
 للجلد

يسبب هتيجا للجلد يسبب حروقا جلدية 
شديدة وتلفا يف العني

يسبب حروقا جلدية 
 شديدة وتلفا يف العني

يسبب حروقا جلدية 
 شديدة وتلفا يف العني

 بيان اخلطر



 

-130- 

معلومات عن املخلوط/هل تتوفر بيانات   :املخلـوط 
 هتيج اجللد؟/ككل لتقييم تأكل

 هتيج اجللد؟/قييم تأكل هل تتوفر بيانات لت:املادة

 

 التصنيف غري ممكن

معلومات عن املخلوط/هل تتوفر بيانات  : املخلـوط 
 هتيج اجللد؟/ككل أو عن مكوناته لتقييم تأكل

 ٢-٢-٣انظر املخطط 
الذي ينطبق على املكونات

 ال التصنيف غري ممكن

نعم

 نعم

 ال

 ال

نعم

 نعم

٤-٢-٢-٣  إىل٢-٢-٢-٣ و١-٢-٣ظران: (،املادة أو املخلوط أكال   هـل
 :)٢(مع مراعاة ، )٢-١-٣-٢-٣و
 وجود خربة بشرية تظهر حدوث تلف غري عكوس للجلد، �
وجـود مالحظـات على احليوان تشري إىل تأكل اجللد بعد تعرض مفرد أو �

 متكرر،
 وجود بيانات يف غري احلي، �
 وجود معلومات من مركبات قريبة يف تركيبه، �
 ،)٣(١١,٥ ≥ أو ٢ ≤دروجني متطرفة أرقام ه �
انظر الفقرة(تدمـري اجللـد يف واحـد أو أكـثر مـن حيوانات االختبار                �

؟) لالطالع على املعايري والفئات الفرعية١-٢-٣ اجلدول ٢ -٤-٢-٢-٣

 ١ الفئة 
 

 
 خطر

 خمطط اختاذ القرار ٥-٢-٣

. نه يرد هنا كإرشاد إضايفال ميثل خمطط اختاذ القرار املبني أدناه جزءا من نظام التصنيف املتوائم لك 
 .ويوصى بشدة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام خمطط اختاذ القرار

 هتيج اجللد/ لتأكل١-٢-٣خمطط اختاذ القرار 

 يتبع يف الصفحة التالية

 ـــــــــــــــــ
 . تفاصيل االختبار والتقييم١-٢-٣يتضمن الشكل  )٢(
 .قلوي يف االعتبار، عند االقتضاء/مبا يف ذلك أخذ املعلومات عن قدرة املنظم محض )٣(
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 يتبع يف الصفحة التالية

 ـــــــــــــ
 . تفاصيل االختبار والتقييم١-٢-٣يتضمن الشكل  )٢(

 للجلد، مع مراعاةمهيج خفيفاملادة أو املخلوطهـل   
 ؟٢-٢-٣ل املعايري يف اجلدو

 ال يصنف

نعم

٢-٢-٢-٣و١-٢-٣انظر الفقرات( مهيجاملادة أو املخلوطهل 
 :)٢(مع مراعاة) ٥-٢-٢-٣ و٤-٢-٢-٣إىل 

اخلـربة البشرية والبيانات املوجودة بعد تعرض مفرد أو �
 متكرر،

املالحظات املوجودة على احليوانات بعد تعرض مفرد أو �
 متكرر،

 بيانات يف غري احلي، �
 املعلومات املتاحة عن مركبات قريبة يف تركيبها، �
انظـر الفقرة(بيانات هتيج اجللد يف دراسة على احليوان         �

؟) لالطالع على املعايري٢-٢-٣ اجلدول ٤-٥-٢-٢-٣

ال

ال

ال

نعم

 ٢الفئة 

  
 حتذير

 ٣لفئة ا

 حتذير
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 هتيج اجللد/ بشأن تأكل٢-٢-٣خمطط اختاذ القرار 

 بيانات املتعلقة باملكوناتال/تصنيف املخاليط على أساس املعلومات

 

 يتبع يف الصفحة التالية
____________________ 

 .قلوي يف االعتبار، عند االقتضاء/مبا يف ذلك أخذ املعلومات عن قدرة املنظم محض )٣(
 .١-٣-٣-٢-٣ يف املائة، انظر ١أو، حيثما يكون من املناسب، أقل من  )٤(
 لالطالع ٢-٣-٣-١، فقرة ٣-١انظر أيضا الفصل . ٦-٣-٣-٢-٣ظر  ان حمددة،لالطالع على تركيزات حدية )٥(

 ".التركيزات احلدية/استخدام قيم العتبة"على 
 . التايلاملربع  إذا كان املخلوط حيتوي أيضا مكونات أكالة أو مهيجة للجلد ينطبق عليها املبدأ اجلمعي، لزم االنتقال إىل             )٦(

،١-٢ -٣انظر( أكال )٥)(٤( أو أكثر من مكون٪١هل حيتوي املخلوط 
:وقد ال ينطبق عليه املبدأ اجلمعي، مثل) ٤-٢-٢-٣إىل ٢-٢-٢-٣
ــتطرفة    � ــني م ــام هدروج ــات بأرق ــاض والقلوي ٢ ≤األمح

 ، أو)٣(١١,٥ ≥أو 
 األمالح العضوية، أو �
 األلدهيدات، أو �
 الفينوالت، أو �
 املواد اخلافضة للتوتر السطحي، أو �
 ونات أخرى؟مك�

 أو أكثر من مكون مهيج٪٣هل املخلوط حيتوي 
وقد ال ينطبق عليه) ٣-٢-٢-٣و ٢-٢-٢-٣انظر (

 مبا يف ذلك األمحاض والقلويات؟ املبدأ اجلمعي،

 هل تنطبق مبادئ االستكمال؟
 نعم ؟)٢-٣-٢-٣انظر (

 ال

 نعم

 ال

 نعم

يصنف يف الفئة 
 املناسبة

 ١ الفئة 
 

 

 خطر

 )٦(٢الفئة 

 
 حتذير

 ال
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 ــــــــــــــــ
 ٢-٣-٣-١، فقرة ٣-١انظر أيضا الفصل . ٦-٣-٣-٢-٣ انظر  حمددة،يزات حديةلالطالع على ترك )٥(

 ."التركيزات احلدية/استخدام قيم العتبة"لالطالع على 
 .١ لالطالع على تفاصيل الفئات الفرعية للفئة ٣-٢-٣انظر حاشية اجلدول  )٧(

 ال يصنف

ال

نعم
هل حيتوي املخلوط مكوناً أكاالً أو أكثر ينطبق عليه املبدأ اجلمعي، وحيثما يكون

 : يف)٥(تركيزات املكونات املصنفة جمموع
 ؟٪٥≥١الفئة اجللدية �

ال

ليه املبدأ اجلمعي،هـل حيتوي املخلوط مكوناً أكاالً أو مهيجا أو أكثر ينطبق ع           
 : يف)٥(وحيثما يكون جمموع تركيزات املكونات املصنفة

  يف املائة، أو٥ إىل ١من : ١الفئة اجللدية  �
  يف املائة أو أكثر، أو١٠: ٢الفئة اجللدية  �
 ؟٪١٠  ≥٢الفئة اجللدية ) + ١الفئة اجللدية  × ١٠( �

نعم  

ال

يجاً أو أكثر ينطبق عليه املبدأ اجلمعي، وحيثماهل حيتوي املخلوط مكوناً أكاالً أو مه
 : يف)٥(يكون جمموع تركيزات املكونات املصنفة

  يف املائة، أو ١٠ إىل ١من : ٢الفئة اجللدية  �
  يف املائة أو أكثر، أو١٠: ٣الفئة اجللدية  �
  يف املائة، أو ١٠ إىل١من : ٢الفئة اجللدية ) + ١الفئة اجللدية  × ١٠( �
 فـي١٠: ٣الفئة اجللدية    + ٢الفئة اجللدية   )+ ١ الفـئة اجللدية      ×١٠( �

 املائة أو أكرب؟

تعم

ال

 )٧(١الفئة 

 

 
 خطر

 ٢الفئة 

 
 حتذير

 ٣الفئة 

 حتذير
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 ٣-٣الفصل 

 هتيج العني/تلف العني الشديد
 تعاريف ١-٣-٣

ديد هو حدوث تلف يف أنسجة العني، أو تدهور شديد يف الرؤية، بعد وضع مادة               تلـف العني الش    
 .)١( يوما بعد وضع املادة٢١خمتربة على سطح العني الداخلي، ال يكون عكوسا خالل 

وهتـيج هو حدوث تغريات يف العني عقب وضع مادة خمتربة على سطح العني الداخلي يكون قابال                  
 .)١(ا بعد وضع املادة يوم٢١لالنعكاس متاما خالل 

 معايري تصنيف املواد ٢-٣-٣

يقـدم هنا خمطط اختبار مرحلي جيمع بني املعلومات املتوفرة من قبل عن تلف أنسجة العني الشديد      ١-٢-٣-٣
قات وكذلك اعتبارات عن عال) مبا يف ذلك البيانات املتصلة باخلربة البشرية التارخيية واخلربة يف احليوانات(وعن هتيج العني 

 وحصيلة االختبارات احملققة يف غري احلي وذلك        (SPR) اخلواص   - أو عالقات التركيب     (SAR) النشـاط    -التركيـب   
 .لتجنب االختبار يف احليوانات

وتتضـمن مقـترحات تصنيف هتيج العني وتلف العني الشديد عناصر متوائمة وستستخدمها مجيع               ٢-٢-٣-٣
على سبيل املثال، سلطات    (اختبارية سيقتصر تطبيقها على سلطات بعينها       السـلطات التنظيمية، وكذلك فئات فرعية       

 ).تصنيف مبيدات اآلفات

ويتضـمن النظام املتوائم إرشادات عن عناصر البيانات اليت جيب تقييمها قبل إجراء اختبارات يف                 
 .احليوان لتأثريات تلف العني ويتضمن كذلك فئات األخطار آلفات العني املوضعية

وينبغي استعراض مجيع املعلومات املتوفرة عن أية مادة موضع اختبار قبل إجراء أي اختبار يف احلي                 ٣-٢-٣-٣
هتيج العني، وغالبا ما ميكن اختاذ قرارات متهيدية من البيانات املتوفرة بشأن ما إذا كانت مادة ما                 /لـتلف العني الشديد   

. حاجة إىل إجراء اختبارات   كون هناك   ال ت  ف مادة ما، فإنه   وإذا كان ميكن تصني   . للعني) ال يعكس (تسبب تلفا شديدا    
ل، وهي بوتوجـد وسـيلة يوصـى هبا بشدة لتقييم املعلومات املتوفرة عن املواد أو ملعاجلة مواد جديدة مل تبحث من ق          

 .استخدام استراتيجية مرحلية الختبار تلف العني الشديد وهتيج العني

 تعيني قدرة الكيماويات على إحداث تلف شديد أو هتيج يف العني قبل ينبغي حبث عدة اعتبارات لدى ٤-٢-٣-٣
 وينبغي أن تكون اخلربة املتجمعة عن اإلنسان واحليوان خط التحليل األول، نظرا ألهنا تعطي معلومات                .إجراء االختبار 

بات املشاهبة من حيث    وىف بعض احلاالت، قد تتوفر معلومات كافية من املرك        . ذات صـلة مباشرة بالتأثريات يف العني      
 قد  ١١,٥ ≤ ، أو ٢ ≥ املتطرفة مثل    يةرقام اهلدروجين األوباملثل، فإن   . التركيـب من أجل اختاذ قرارات بشأن األخطار       

تسبب تلفا شديدا للعني، وال سيما إذا كانت تترافق مع قدرة تنظيم قوية ويتوقع أن حتدث هذه العوامل تأثريات بارزة يف 
هتيج العني يف سبيل جتنب اختبار التأثريات املوضعية يف /ييم تأكل اجللد قبل دراسة تلف العني الشديدوال بد من تق. العني

 .وقد تستخدم الختاذ قرار التصنيف البدائل يف غري احلي اليت تكون قد حققت وقبلت. العني باملواد األكالة للجلد

                                                        

 .هذا تعريف عملي ألغراض هذه الوثيقة )١(
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ليت تكون متاحة عن املادة الكيميائية يف تعيني        وينـبغي استخدام مجيع املعلومات املذكورة أعاله، ا        ٥-٢-٣-٣
ورغم أنه قد تكون املعلومات جاءت من تقييم بارامترات مفردة يف           . احلاجـة إىل إجراء اختبارات يف احلي لتهيج العني        

د على سبيل املثال، ينبغي اعتبار القلويات الكاوية ذات الرقم اهلدروجيين املتطرف كموا           (مـرحلة من مراحل التصنيف      
وهذا صحيح بوجه خاص عندما . ر وزن كلي لألدلةي، توجد ميزة لدراسة جمموع املعلومات املتوفرة وتقد)أكالة موضعية

وعموما، ينبغي التركيز بدرجة كبرية على رأي اخلربة، ودراسة اخلربة     . تتوفر معلومات عن بعض وليس كل البارامترات      
وينبغي جتنب اختبار املواد . لعني وكذلك الطرائق البديلة احملققة بصورة جيدة املادة، مث حصيلة اختبار هتيج ابشأنالبشرية 

 .األكالة على احليوانات حيثما أمكن ذلك

اع هنج مرحلي لتقييم املعلومات األولية، مع إدراك أن العناصر قد ال بوينبغي النظر كلما أمكن يف ات ٦-٢-٣-٣
 بإسهامات من مراكز ١-٣-٣ع النهج املرحلي املشروح يف الشكل  وقد وض�عها يف حاالت معينة يتكون ذات صلة مج

 .)٢(وجلان وطنية ودولية الختبار وحتقيق بدائل االختبار يف احليوان، وذلك أثناء حلقة دراسية عقدت يف سولنا، بالسويد

فر هنج االختبار   وحيثما ال ميكن اشتراط تقدمي البيانات املطلوبة لتنفيذ استراتيجية االختبار هذه، يو            ٧-٢-٣-٣
املرحلي إرشادات جيدة عن كيفية تنظيم املعلومات املتوفرة عن املادة موضع االختبار واختاذ قرار على أساس وزن األدلة 

 .  بدون إجراء اختبارات جديدة على احليوان، من الناحية املثالية�بشأن تقدير األخطار وتصنيف األخطار 

 م تلف العني الشديد وهتيج العنييتقياستراتيجية اختبار و: ١-٣-٣الشكل 
 )١-٢-٣ الشكل "اختبار وتقييم القدرة على تأكل وهتيج اجللداستراتيجية : "انظر كذلك(

 اخلطوة البارامتر   النتائج   االستنتاجات 

  ١الفئة 

  ٢الفئة 

 تلف شديد للعني 

 مهيج للعني

بيانات تتصل خبربة بشرية أو  
 باحليوان

  أ١

   يوجد أو غري معروفال    

ال يوجد تقييم لآلثار يف 
 ١العني؛ تعترب يف الفئة 

 
 أكّـال للجلد

بيانات تتصل خبربة سابقة  
 بشرية أو حيوانية

  ب١

 

 

 ال يوجد أو غري معروف   

 

 

 يتبع يف الصفحة التالية

                                                        

)٢( OECD (1996). Final Report of the OECD Workshop on Harmonisation of Validation and 
Acceptance Criteria for Alternative Toxicological Test Methods. Document ENV/MC/TG(96)9  

  (http://www.oecd.org/ehs/test/background.htm). 
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 يج العني تلف العني الشديد وهتوتقييم اختبار استراتيجية: )تابع( ١-٣-٣ الشكل
 )١-٢-٣خمطط اختبار وتقييم القدرة على تأكل وهتيج اجللد، الشكل  انظر كذلك،(

 اخلطوة البارامتر   النتائج   االستنتاجات 

عدم وجود تقييم لتلف 
 ٢تعترب من الفئة : العني

بيانات تتصل خبربة تارخيية مع   مهيج للعني 
 البشر أو على احليوان

 ج١

  غري متاحةغري موجودة أو     

/  النشاط-عالقات التركيـب   تلف شديد يف العني  ١الفئة 
 اخلواص -عالقات التركيـب 

(SAR/SPR) 

 أ٢

  غري موجودة أو غري متاحة    

عدم وجود تقييم لتلف 
 ٢تعترب من الفئة : العني

/  النشاط-عالقات التركيـب   مهيج للعني 
  اخلواص-عالقات التركيـب 

(SAR/SPR) 

ب٢  

  غري موجودة أو غري متاحة    

عدم وجود تقييم لتلف 
 ١تعترب من الفئة: العني

/  النشاط-عالقات التركيـب   أكال للعني 
 اخلواص-عالقات التركيـب 

(SAR/SPR) 

ج٢  

  غري موجودة أو غري متاحة    

 أو  ١١,٥رقم هدروجيين     ١الفئة 
أعـلى، أو أقـل من أو       

مع مراعاة قوة    (٢يساوي  
)نظم احلامض أو القلويامل

رصيد احلمض /الرقم اهلدروجيين 
 أو القلوي

أ٣  

 ١١,٥<  الرقم اهلدروجيين < ٢    
  )ال توجد قدرة منظم(

ب٣  

عدم وجود تقييم لتلف 
 ١تعترب من الفئة: العني

معلومات أخرى تدل على أن   نعم 
  املادة أكالة للجلد

 ال    

٤ 

 

 يتبع يف الصفحة التالية
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  تلف العني الشديد وهتيج العنيوتقييم اختبار استراتيجية :)تابع(١-٣-٣ الشكل

 اخلطوة البارامتر  النتائج  االستنتاجات

 ال  ٦انتقل إىل اخلطوة 
هل يتاح اختبار حمقق يف غري       

احلي لتقييم التلف الشديد يف     
  العني

٥ 

اختبار يف غرب احلي لتهيج العني   تلف شديد للعني  ١الفئة 
  لشديدا

 أ٥

  ليس مهيجا شديدا للعني   

 ٨انتقل إىل اخلطوة 

 

 ٧انتقل إىل اخلطوة 

 لكن اختبار هتيج العني - 
الشديد يف غري احلي كان 

  سالبا

 يف غياب أي اختبار يف -
 غري احلي

 

 ال

هل يتاح اختبار حمقق يف غري      
 احلي لتهيج العني 

٦ 

  نعم       

ر يف غـري احلي لتهيج      اختـبا   مهيج للعني  ٢الفئة 
 العني

 أ٦

ال يوجـد دليل على خاصية          
  إحداث هتيج يف العني

 

عـدم وجــود تقييم 
تعترب : للتأثريات يف العني

 ١يف الفئة 

تقـّدر عملـيا قدرة إحداث         أكال للعني 
انظــر اســتراتيجية (تــأكّل 

  )تأكل العني/اختبار هتيج

٧ 

ـّال       غري أك

 ٨ اختبار العني يف أرنب واحد  د للعنيتلف شدي  ١الفئة 

  عدم حدوث تلف شديد    

اختبار آخر ألرنب واحد أو   مهيج للعني  ٢الفئة 
 أرنبني

٩ 

    ليس مهيجا للعني  ال يصنف
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 :١-٣-٣ملحوظات متعلقة بالشكل 

قة املتوفرة عن هتيج العني وتأكل تذكر املعلومات الساب: البيانات املتصلة باخلربة يف اإلنسان واحليوان :ب/أ١اخلطوة 
اجللد بصورة منفصلة ألنه ينبغي النظر يف تقييم تأكل اجللد إذا مل تكن هناك معلومات عن التأثريات 

وقد تعني اخلربة السابقة مع املادة الكيميائية قدرة على إحداث تلف شديد يف             . املوضـعية يف العني   
 :اجللد والعنيالعني، أو على التأكل أو التهيج يف كل من 

 يعتمد  - تعيني موثوق لتهيج العني على أساس اخلربة يف اإلنسان أو احليوان             -أ  ١اخلطوة   `١` 
يف معظم احلاالت، تقوم اخلربة البشرية على حوادث عارضة، وهكذا، فإن . على رأي خربة

وضوعة التأثريات املوضوعية املكتشفة بعد حادث ما ينبغي أن تقارن مع معايري التصنيف امل            
 لتقييم بيانات االختبار يف احليوان؛

 ينبغي عدم وضع املواد - تقييم البيانات عن القدرة على إحداث تأكل اجللد -ب ١اخلطوة  `٢` 
األكالة للجلد يف أعني احليوانات؛ وينبغي اعتبار أن مثل هذه املواد تؤدي إىل تلف شديد يف 

 ).١الفئة(العني أيضا 
 هتيج العني وتأكل    )SPR( اخلواص   -عالقات التركيب   /)SAR( النشاط   -القات التركيب   تذكـر ع   :ج/ب/أ٢اخلطوة 

وينبغي استكمال هذه املرحلة باستخدام . اجللد بصورة منفصلة لكنها يف الواقع رمبا تدرس بالتوازي   
 قدرة على إحداث    SAR/SPRوقد يعني حتليل العالقات     . SAR/SPRهنـج حمققة ومقبولة للعالقات      

 تعيني موثوق   -أ  ٢اخلطوة  : ، أو على التأكل والتهيج يف كل من اجللد والعني         يد يف العني  تلف شد 
 ولن يكون مناسبا يف معظم احلاالت إال يف حالة املواد           -لتهـيج العني بعمل تقييمات نظرية فقط        

درة  التقييم النظري للق-ج  ١اخلطوة  . املشـاهبة للعوامل ذات اخلواص املعروفة بصورة جيدة للغاية        
 ينبغي عدم وضع مواد أكالة للجلد يف أعني احليوانات؛ وينبغي اعتبار أن هذه           -عـلى تأكل اجللد     

 ).١الفئة (املواد تؤدي أيضا إىل تلف شديد للعني 
 إىل تأثريات موضعية شديدة، وال ١١,٥ أو األكرب من ٢أرقام اهلدروجني املتطرفة األقل من قد تشري  :٣اخلطوة 

 مع تقدير رصيد احلمض أو القلوي، وينبغي اعتبار أن املواد اليت تتسم هبذه اخلواص سيما إذا ترافقت
 ).١الفئة ( الكيميائية تؤدي أيضا إىل تلف شديد يف العني -الفيزيائية 

لكن جيب أن . ينـبغي استخدام مجيع املعلومات اليت ميكن الوصول إليها، مبا يف ذلك اخلربة البشرية     :٤اخلطوة 
 للجلد أو   ٥٠أي نتائج اختبار ج ق    (املعلومـات على املعلومات املوجودة من قبل        تقتصـر هـذه     

 ).املعلومات التارخيية عن تأكل اجللد
مثل، عتامة القرنية اليت ال (أو تلف العني الشديد    /جيب أن تكون هذه طرائق بديلة لتقييم هتيج العني         :٥اخلطوة 

 ).٣-١ بالفصل ٢-٣-١انظر (فق عليها دوليا اليت سبق حتققها وفقا ملبادئ ومعايري مت) تعكس
واألمر يتطلب وضع طرائق حمققة     . تـبدو هذه اخلطوة حاليا غري قابلة للتحقيق يف املستقبل القريب           :٦اخلطوة 

 ).الذي يعكس(بديلة لعمل تقدير موثوق لتهيج العني 
 اختبار معترف به دوليا     يف غـياب أي معلومات مناسبة أخرى، يلزم احلصول على هذا من خالل             :٧اخلطوة 

وال بد أن جيرى ذلك بأسلوب    . التهيج قبل التوصل إىل وضع اختبار لتهيج العني يف األرنب         /للتأكل
وينبغي، إن أمكن أن يتم حتقيق ذلك باستخدام اختبار يف غري احلي، حمقق ومقبول، للقدرة . مرحلي

كمال التقدير باستخدام اختبارات فإذا مل يكن ذلك متاحا، وجب است      . على إحداث تأكل يف اجللد    
 ).٢-٢-٣تأكل اجللد، القسم /انظر استراتيجية اختبار هتيج(يف احليوان 

يف حالة كشف حدوث تلف للعني يف اختبار حدي . التقدير على مراحل يف احلي الختبار هتيج العني :٨اخلطوة 
 .على أرنب واحد، ال يعد من الضروري إجراء مزيد من االختبارات

مبا يف ذلك احليوان الذي استخدم يف تقييم (ال جيوز استخدام أكثر من حيوانني فقط الختبار التهيج     :٩طوة اخل
إذا أعطى هذان احليوانان استجابات هتيج واضحة أو عدم هتيج واضحة           ) التأثريات الشديدة املمكنة  

وتبعا لنتائج  . ان ثالث ويف حالة حدوث استجابات خمتلفة أو غري قاطعة، يلزم اختبار حيو          . متوافقة
 .هذا االختبار على ثالثة حيوانات، تتضح ضرورة التصنيف من عدمها
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 )١الفئة (تلف العني الشديد /التأثريات اليت ال تعكس يف العني ٨-٢-٣-٣

وتتضمن فئة  . تعـتمد فـئة متوائمة واحدة للمواد اليت هلا قدرة على إحداث تلف شديد يف العني                
 وتتضمن هذه املالحظات احليوانات     -املعايري الواردة أدناه    ) التأثريات اليت ال تعكس يف العني      (١ الفئة   -األخطار هذه   

اليت تالحظ يف   ) مثل تدمري القرنية  (اليت تظهر فيها آفات من الدرجة الرابعة يف القرنية وغريها من االستجابات الشديدة              
و يف القرنية، أو زوال لون القرنية بتأثري مادة صبغيـة، أ     أي وقـت أثـناء إجـراء االختبار، وكذلك العتامة املستمرة            

ويف هذا  . خلل يف وظيفة القزحية، أو أي تأثريات أخرى تؤثر يف النظر          و  ، أ (pannus)االلتصاق، أو تكّون َسَبل التهايب      
تضم : صنيف األخطارت.  يوما٢١ يف فترة مالحظة تكون عادة متاما تزولالسياق، تعترب اآلفات املستمرة هي اآلفات اليت 

  اليت تكتشف يف اختبار دريز١,٥ أو أكثر أو القزحية أكرب من  ٣ أيضا املواد اليت تستويف معايري عتامة القرنية         ١الفـئة   
(Draizege test) يوما٢١ للعني يف األرانب، ألنه مثل هذه اآلفات الشديدة ال تعكس عادة خالل مدة مالحظة . 

 ات الالعكوسة يف العنيفئات التأثري: ١-٣-٣اجلدول 

 :هو مادة اختبار حتدث) تأثريات ال تعكس يف العني (١ من الفئة العنيمهيج  

حيوان واحد على األقل تأثريات يف القرنية أو القزحية أو امللتحمة تأثريات ال يتوقع أن تزول أو ال تزول بالكامل  -
 أو/ يوما عادة، و٢١يف مدة مالحظة 

 أو/، و٣ ≥عتامة القرنية مقدارها  :  حيوانات خمتربة، استجابة موجبة٣ل من يف حيوانني على األق -
 ،١,٥ >التهاب يف القزحية  
 . ساعة من وضع املادة املختربة٧٢ و٤٨، ٢٤حمسوبة كمتوسط قيم تقدر بعد مرور  

رض الغ ")ج(٥-٢-١-١، الفقرة   ١-١يناقش استخدام البيانات املسجـلة يف اإلنسان يف الفصل          
 ".تصنيف املواد واملخاليط اخلطرة "٧-٤-٢-٣-١، الفقرة ٣-١، ويف الفصل "تطبيقالنطاق ولاو

 )٢الفئة (التأثريات العكوسة يف العني  ٩-٢-٣-٣

وتوفر فئة األخطار   . تعـتمد فئة واحدة للمواد ذات القدرة على إحداث هتيج يف العني قابل للزوال              
 . أيام٧ خالل مدة مالحظة زولر هذه الفئة للمواد اليت حتدث تأثريات مهيجة تالواحدة هذه خيار تعيني فئة فرعية يف إطا

 الشاملة ٢الفئة املتوائمة " هتيج العني"وقد تستخدم السلطات اليت ترغب يف تعيني فئة واحدة لتصنيف  
 ).هيج خفيف للعنيم( باء ٢والفئة ) مهيج للعني( ألف ٢؛ وقد ترغب سلطات أخرى يف التمييز بني الفئة )هتيج للعني(

 فئات التأثريات العكوسة يف العني: ٢-٣-٣اجلدول 

 : ألف، مهيجات العني، املواد املختربة اليت حتدث١تضم الفئة  

  : حيوانات خمتربة ل٣ على األقل من ٢استجابة موجبة يف  - 
 أو/، و١≥عتامة القرنية   
 أو/ و١≥التهاب القزحية   
 أو/ و٢ ≥إمحرار امللتحمة   
 ٢ ≥وذمة امللتحمة   
  ساعة من وضع املادة املختربة، و٧٢، ٤٨، ٢٤حمسوبة كمتوسط قيم مقدرة بعد  - 
 . يوما عادة٢١استجابة تنعكس بالكامل خالل مدة مالحظة  - 

 باء املواد املهيجة اخلفيفة للعني عندما تعكس التأثريات بالكامل خالل ٢وميكن أن جتمع على حدة يف فئة فرعية  
 . أيام٧مالحظة مدة 
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 هذه املعلومات يف االعتبار لدى تعيني التصنيف بالنسبة للمواد الكيميائية اليت حيدث ؤخذوينبغي أن ت 
 .بشأهنا تغاير كبري بني االستجابات يف حيوانات االختبار

  معايري تصنيف املخاليط ٣-٣-٣

 تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن املخلوط بأكمله ١-٣-٣-٣

 .ف املخلوط باستخدام املعايري اليت تنطبق على املواد، مع مراعاة استراتيجيات االختبار وتقييم البياناتيصن 

وعلى خالف رتب األخطار األخرى تتوفر اختبارات بديلة لقدرة هتيج اجللد يف بعض أنواع املواد                
وعند النظر يف اختبار . ة وغري مكلفة نسبياالكيميائية اليت تعطي نتائج دقيقة ألغراض التصنيف، وكذلك باعتبارها بسيط

املخلـوط، حيث املنتجون على استخدام استراتيجية ذات مراحل لوزن األدلة على النحو الوارد يف معايري تصنيف املواد                  
لـتأكل اجللد وتلف العني الشديد وهتيج العني للمساعدة يف احلصول على تصنيف دقيق، وذلك لتجنب االختبار بدون                  

 ٢ ≥إذا كان رقمه اهلدروجيين     ) ١الفئة العينية   (ويعترب أن خملوطا ما يسبب تلفا شديدا يف العني          . يف احليوان ضـرورة   
قلوي يوحي بأن املادة أو املستحضر قد ال تكون لـه قدرة على إحداث /وإذا كان تقدير قوة املنظم محض. ١١,٥ ≤أو 

دروجيين، وجب إجراء مزيد من االختبارات لتأكيد ذلك، ويفضل تلف شديد يف العني برغم اخنفاض أو ارتفاع الرقم اهل
 .يف هذه احلاالت استخدام اختبار حمقق مناسب يف غري احلي

   مبادئ االستكمال: عدم توفر بيانات عن املخلوط ككلدتصنيف املخاليط عن ٢-٣-٣-٣

تأكل جلدي أو تلف شديد يف      حيثما ال يكون املخلوط قد سبق اختباره لتعيني قدرته على إحداث             ١-٢-٣-٣-٣
العـني أو هتيج يف العني، ولكن تتوفر بيانات كافية عن مكونات بعينها وعن خماليط مشاهبة خمتربة حبيث ميكن على حنو                     

 ويكفل ذلك أن    .مرض وصف أخطار املخلوط، فإن هذه البيانات تستخدم وفقا لقواعد االستكمال التالية املتفق عليها             
ف البيانات املتاحة إىل أقصى مدى ممكن يف وصف أخطار املخلوط دون احلاجة إىل إجراء اختبارات تستخدم عملية التصني

 .إضافية يف احليوان

 التخفيف ٢-٢-٣-٣-٣

هتيج العني معادلة أو أقل من املكون األصلي        /عـندما خيفف خملوط مبادة ختفيف مصنفة يف فئة تلف العني الشديد            
لتهيج، وال يتوقع أن تؤثر مادة التخفيف يف التأكل أو التهيج الذي تسببه املكونات األخرى، فإن                األقـل مـن حيث إحداث التلف أو ا        

 .٣-٣-٣-٣وكبديل لذلك، ميكن تطبيق الطريقة املبينة يف . املخلوط اجلديد قد يصنف باعتباره معادال للمخلوط األصلي

 دفعات اإلنتاج ٣-٢-٣-٣-٣

تلف العني الشديد تعادل بصورة /وط ما على إحداث التهيجميكـن افتراض أن قدرة دفعة إنتاج خمل       
رئيسية قدرة دفعة أخرى من املنتج الكيميائي ذاته أنتجها أو أشرف عليها الصانع نفسه، ما مل يكن هناك ما يدعو إىل                     

 .وىف احلالة األخرية، يلزم إجراء تصنيف جديد. االعتقاد بأنه يوجد تباين واضح غّير مسية الدفعة

 هتيج العني/تركيز املخاليط اليت تنتمي إىل أعلى فئة لتلف العني الشديد ٤-٢-٣-٣-٣

يف حالـة تركيز خملوط خمترب ما مصنف يف أعلى فئة لتلف العني الشديد، ينبغي أن يصنف املخلوط                 
 مت تصنيفه يف    أما يف حالة تركيز خملوط خمترب     . املركـز بدرجة أكرب يف أعلى فئة لتلف العني الشديد بدون اختبار إضايف            

هتيج العني، وال حيتوى مكونات قادرة على إحداث تلف عيين شديد، ينبغي تصنيف املخلوط /أعلى فئة فرعية لتهيج اجللد
 .املركز بدرجة أكرب يف أعلى فئة هتيج بدون اختبار إضايف
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  االستكمال الداخلي يف إطار فئة مسية واحدة ٥-٢-٣-٣-٣

ا مكونات متطابقة، حيث املخلوطان ألف وباء ينتميان إىل فئة السمية ذاهتا يف حالة وجود ثالثة خماليط هب     
تلف العني الشديد واملخلوط جيم به املكونات السمومية ذاهتا بتركيزات متوسطة بني تركيزات تلك املكونات /من حيث التهيج

 . ينتمي إليها املخلوطان ألف وباءيف املخلوطني ألف وباء، عندئذ يفترض أن يقع املخلوط جيم يف الفئة ذاهتا اليت

 املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية  ٦-٢-٣-٣-٣

 :يف احلالة التالية
 باء+  ألف `١` :خملوطان )أ(

 جيم؛+  باء `٢`   

 تركيز املكون باء هو نفسه يف املخلوطني؛ )ب(
 ؛`٢` يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط `١`تركيز املكون ألف يف املخلوط  )ج(

تلف العني الشديد للمكونني ألف وجيم، ومها متكافئان بصورة /تـتوفر بـيانات عن هتيج      )د(
 ميكن `٢` سبق تصنيفه باستخدام اختبار، فإن املخلوط `١`رئيسية، أي إذا كان املخلوط      

 .أن يصنف يف الفئة ذاهتا

 األيروسوالت ٧-٢-٣-٣-٣

ألخطار ذاهتا مثل الشكل غري األيروسويل للمخلوط       ميكـن تصنيف الشكل األيروسويل ملخلوط ما يف فئة ا          
 .)٣(تلف أو التأكل اليت يتسم هبا املخلوط عند رشه/شريطة أال تكون املادة الدافعة املضافة ذات تأثري يف خواص التهيج

  أو عن بعضها فقطهف املخاليط عندما تتوفر بيانات عن مجيع مكوناتيتصن ٣-٣-٣-٣

ـ     ١-٣-٣-٣-٣ تايل ويطبق عند اللزوم يف النهج املرحلي وذلك من أجل االستفادة من مجيع وضـع االفـتراض ال
 .تلف العني الشديد/البيانات املتاحة ألغراض تصنيف خواص املخاليط من حيث إحداث هتيج

وزن للمواد  /وزن( يف املائة    ١ ≥يف خملوط هي املكونات املوجودة بتركيز       " ذات األمهية "واملكونات   
أنه ) مثال يف حالة املكونات األكالة    (، ما مل يفترض     )حجم للغازات / واألغربة والرذاذ واألخبرة وحجم    الصلبة والسوائل 

 .تلف العني الشديد/ يف املائة أن يظل ذا أمهية لتصنيف املخلوط من حيث التهيج١ن موجود بتركيز أقل من كّومبإمكان 

يج العني أو إحداث تلف شديد للعني عند توفر بيانات وبصفة عامة، يقوم هنج تصنيف املخاليط من حيث هت ٢-٣-٣-٣-٣
عـن املكونـات، ولكن ليس عن املخلوط ككل، على النظرية اجلمعية، حبيث يسهم كل مكون أكال أو مهيج يف املخلوط مبا                      

 من التركيز  للمكونات األكالة عند وجودها بتركيز أقل    ١٠مقداره  ) وزن(ويستخدم معامل ترجيح    . يتناسب مع فعاليته وتركيزه   
ويصنف املخلوط باعتباره قادرا على .  لكنها تكون بتركيز يسهم يف تصنيف املخلوط كمهيج للعني   ١احلـدي للتصنيف يف الفئة      

 .إحداث تلف شديد للعني أو هتيج للعني عندما يكون جمموع تركيزات هذه املكونات يتجاوز قيمة عتبة أو تركيزا حديا

                                                        

تنطـبق مـبادئ االستكمال على تصنيف اخلطر املتأصل لأليروسوالت، مع إدراك ضرورة تقييم القدرة على                )٣(
 .بسبب قوة الرش الفيزيائية" ميكانيكي"إحداث تلف 
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التركيزات احلدية اليت تستخدم لتعيني ما إذا كان املخلوط         / قيم العتبة  ٣-٣-٣ويتضـمن اجلدول     ٣-٣-٣-٣-٣
 .يصنف كمهيج أو مسبب لتلف شديد للعني

ويوىل اهتمام خاص عند تصنيف أنواع معينة من املواد الكيميائية كاألمحاض والقلويات، واألمالح              ٤-٣-٣-٣-٣
 ١-٣-٣-٣-٣وقد ال يصلح النهج املبني يف . ة للتوتر السطحيغري العضوية، واأللدهيدات، والفينوالت، واملواد اخلافض

وبالنسبة .  يف املائة١ < بالـنظر إىل أن الكـثري من هذه املواد له قدرة أكالة أو مهيجة يف تركيزات    ٢-٣-٣-٣-٣و
 )١-٣-٣-٣ظر ان(للمخاليط اليت حتتوي أمحاضا أو قلويات قوية، ينبغي استخدام قيم الرقم اهلدروجيين كمعايري للتصنيف  

. ٣-٣-٣نظـرا ألن الرقم اهلدروجيين يكون مؤشرا لتلف العني الشديد أفضل من التركيزات احلدية املبينة يف اجلدول                  
يصـنف املخلوط الذي حيتوي مكونات أكالة أو مهيجة وال ميكن تصنيفه يف على أساس النهج اجلمعي املطبق يف                   وينـبغي أن    

 إذا كان هذا    ١ئية اليت جتعل هذا النهج غري صاحل لالستخدام، يف الفئة العينية             بسبب اخلواص الكيميا   ٣-٣-٣اجلـدول   
.  يف املائة من مكون مهيج     ٣ > إذا كان حيتوي     ٢ يف املائة أو أكثر من مكون أكال ويف الفئة العينية            ١املخلوط حيتوي   

 .٣-٣-٣ النهج املبني يف اجلدول  طريقة تصنيف املخاليط اليت حتتوي مكونات ال ينطبق عليها٤-٣-٣ويلخص اجلدول 

وأحـيانا، قد تظهر بيانات موثوقة أنه ال نظر تأثريات عينية عكوسة أو ال عكوسة ملكون ما عندما         ٥-٣-٣-٣-٣
 ويف .٤-٣-٣ و٣-٣-٣التركيزات احلدية العامة املبينة يف اجلدولني /يكون هذا املكون موجودا عند مستوى أعلى من قيم العتبة 

 التركيزات/استخدام قيم العتبة" � ٢-٣-٣-١انظر أيضا   (، ميكن تصنيف املخلوط تبعا لتلك البيانات      هـذه احلـاالت   
هتيج اجللد أو التأثريات العينية اليت تعكس أو اليت ال تعكس / وأحيانا، عندما يتوقع أال تظهر تأثريات تأكل اجللد)"احلدية

 قيم العتبة املذكورة يف اجلدولني    /ى من القيم العامة للتركيز    الـيت يتسم هبا مكون عندما يكون موجودا عند مستوى أعل          
ويف تلك احلاالت، ينبغي تطبيق االستراتيجية املرحلية لوزن األدلة         . ، ميكن النظر يف اختبار املخلوط     ٤-٣-٣ و ٣-٣-٣

 . وكما هو مشروح بالتفصيل يف هذا الفصل١-٣-٣، الشكل ٣-٣-٣على النحو املشار إليه يف القسم 

 يف ١ <ال أو مهيجا عند تركيز اويف حالة وجود بيانات توضح أن مكونا أو أكثر ميكن أن يكون أك ٦-٣-٣-٣-٣
استخدام قيم  " ٢-٣-٣-١انظر أيضا   (، ينبغي تصنيف املخلوط تبعا لذلك       )مهيج( يف املائة    ٣ <أو  ) أكـال (املائـة   
 ").التركيزات احلدية/العتبة

 اليت حتدد تصنيف خملوط ٢ أو ١الفئة العينية ٢أو / و١فة يف الفئة اجللدية تركيز املكونات املصن :٣-٣-٣اجلدول 
 )٢ أو ١الفئة (يف رتبة خطر على العني 

 التركيز الذي حيدد تصنيف املخلوط يف رتبة خطر على العني
 التأثريات الالعكوسة التأثريات العكوسة

 ١الفئة  ٢الفئة 

 :جمموع املكونات املصنفة يف

 ١الفئة العينية أو اجللدية  ٪٣ ≥ ٪٣ <  ولكن١ ≥
  ألف٢/٢الفئة العينية   ٪١٠≥
  ألف٢/٢الفئة العينية ) + ١الفئة العينية  × ١٠(  ٪١٠≥

 ١الفئة العينية  + ١الفئة اجللدية  ٪٣ ≥ ٪٣ < ولكن ١ ≥
الفئة ) + ١ الفئة العينية +١الفئة اجللدية ( × ١٠  ٪١٠≥

  باء٢/ألف٢العينية 
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 تركيز املكونات اليت ال تنطبق عليها القاعدة اجلمعية، واليت حتدد تصنيف املخلوط كمادة خطرة على العني          :٤-٣-٣ل اجلدو

يصنف املخلوط يف الفئة 
 :العينية

 :املكون :التركيز

  ٢ ≤محض برقم هدروجني  ٪١ ≥ ١الفئة 
  أو أعلى١١,٥قلوي برقم هدروجني  ٪١ ≥ ١الفئة 
ال تنطبق عليها القاعدة ) ١الفئة ( أكالة أخرى مكونات ٪١ ≥ ١الفئة 

 اجلمعية 
ال تنطبق عليها   ) ٢الفئة  (مكونـات مهـيجة أخـرى        ٪٣ ≥ ٢الفئة 

  القاعدة اجلمعية، مبا يف ذلك األمحاض والقلويات

 تبليغ معلومات األخطار ٤-٣-٣

 -تبليغ معلومات األخطار "ون ترد االعتبارات العامة واخلاصة املتعلقة مبتطلبات الوسم يف الفصل املعن 
 أمثلة للبيانات ٣ويتضمن املرفق .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم٢ويتضمن املرفق ). ٤-١الفصل  ("الوسم

 .التحذيرية والرسوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح بذلك السلطة املختصة

  العنيهتيج/عناصر الوسم لتلف العني الشديد: ٥-٣-٣اجلدول 

  ١الفئة   ألف٢الفئة   باء٢الفئة 

 الرمز تأكل عالمة تعجب بدون رمز

 كلمة التنبيه خطر حتذير حتذير
 بيان اخلطر يسبب تلفا شديدا للعني يسبب هتيجا شديدا للعني يسبب هتيج العني
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 خمطط اختاذ القرار ٥-٣-٣

. يف املتوائم وإمنا يرد هنا كإرشاد إضايفال ميثل املخطط التايل الختاذ القرار جزءا من نظام التصن 
 .ويوصى بشدة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام خمطط اختاذ القرار

 هتيج العني/ بشأن تلف العني الشديد١-٣-٣خمطط اختاذ القرار 

 

 يتبع يف الصفحة التالية

 ــــــــــــــ
 . تفاصيل االختبار والتقييم١-٣-٣يتضمن الشكل  )٤(
 .قلوي، عند االقتضاء/مبا يف ذلك مراعاة قوة املنظم محض )٥(

 بشأن ٢-٣-٣انظر املخطط 
 مكونات املخلوط

 التصنيف غري ممكن

 هتيج العني؟/م تلف العني الشديدمعلومات لتقيي/ هل تتوفر بيانات:املادة
 التصنيف غري ممكن

معلومات عن املخلوط ككل/ هل تتوفر بيانات   :املخلوط
 هتيج العني؟/أو عن مكوناته لتقييم تلف العني الشديد

ال

ال

نعم

نعم

ال
معلومات عن املخلوط/هل تتوفر بيانات:املخلوط

 هتيج العني؟/ككل لتقييم تلف العني الشديد

نعم

تلف شديد ( قدرة على إحداث تلف ال يعكس للعني للمادة أو املخلوطهل 
 :)٤(مع مراعاة) ٥-٢-٣-٣ إىل ٢-٢-٣-٣ و١-٣-٣للعني، انظر 

 اخلربة البشرية املوجودة، �
 مالحظات موجودة عن احليوان، مبا فيها التعرض املفرد أو املتكرر، �
 البيانات يف غري احلي، �
 ة من مركبات مشاهبة يف التركيب،املعلومات املتاح �
 ،)٥( أو أعلى١١,٥ أو أقل، أو ٢أرقام هدروجني متطرفة  �
 تلف ال يعكس يف العني يف حيوان أو أكثر؟ �
)١-٣-٣ واجلدول ٥-٢-٣-٣لالطالع على املعايري والفئات الفرعية، انظر (

نعم

 ١الفئة 
 

 

 خطر
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 يتبع يف الصفحة التالية

 ــــــــــــــ
 . تفاصيل االختبار والتقييم١-٣-٣يتضمن الشكل  )٤(

 ال يصنف

 نعم

 ال

 ال

 ال

 نعم

  ألف٢الفئة 

    

 حتذير

  باء٢الفئة 

 حتذير

 ،١-٣-٣انظر  (املادة أو املخلوط مهيج للعنيهل 
 :)٤(مع مراعاة) ٦-٢-٣-٣ و٤-٢-٣-٣ إىل٢-٢-٣-٣
 اخلربة والبيانات البشرية املتوفرة،تعرض مفرد أو متكرر، �
املالحظات املتوفرة على احليوان، مبا فيها التعرض املفرد �

 واملتكرر،
 البيانات املتاحة يف غري احلي، �
 املعلومات املتاحة من مركبات مشاهبة يف التركيب، �
٦-٢-٣-٣انظر الفقر(بينات هتيج العني من دراسة حيوانية  �

 ؟) ألف٢ بشأن معايري الفئة ٢-٣-٣اجلدول 

انظر الفقرة( مهيج خفيف للعنياملادة أو املخلوطهل
ء، مع مراعاة املعايري يف الفقرة با٢، الفئة )٦-٢-٣-٣
؟٢-٣-٣، اجلدول ٦-٢-٣-٣
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 :هتيج العني/ بشأن تلف العني الشديد٢-٣-٣خمطط اختاذ القرار 

 البيانات املتعلقة باملكونات/املعلوماتتصنيف املخاليط على أساس 

 يتبع يف الصفحة التالية

 ــــــــــــــ
 .قلوي، عند االقتضاء/مبا يف ذلك، مراعاة قوة املنظم محض )٥(
 .١-٣-٣-٣-٣ يف املائة، انظر ١أو، عند االقتضاء، أقل من  )٦(
٢-٣-٣-١، فقرة   ٣-١فصل  انظر أيضا ال  . ٤-٣-٣-٣-٣ انظر    حمددة، لالطـالع عـلى تركيزات حدية      )٧(

 ."التركيزات احلدية/استخدام قيم العتبة"لالطالع على 
 .التايلربع إذا كان املخلوط حيتوي أيضا مكونات أكالة أو مهيجة أخرى ينطبق عليها املبدأ اجلمعي، انتقل إىل امل )٨(

 يسبب تلفا ال يعكس للعني)٦ ( أو أكثر من مكون٪١هل املخلوط حيتوي 
:وقد ال ينطبق عليه املبدأ اجلمعي، مثل) ٦-٢-٣-٣ و٤-٢-٣-٣انظر (

١١,٥ أو أقل، أو     ٢األمحاض والقلويات بأرقام هدروجني متطرفة       �
 ، أو)٥(أو أعلى

 أمالح غري عضوية، أو �
 ألدهيدات، أو �
 فينوالت، أو �
 مواد خافضة للتوتر السطحي، أو �
 مكونات أخرى ؟ �

 هل تنطبق مبادئ االستكمال
  ؟)٢-٣-٣-٣انظر (

٤-٢-٣-٣انظر( مهيج)٧( أو أكثر من مكون٪٣هل حيتوي املخلوط
وقـد ال ينطـبق علـيه املبدأ اجلمعي، مبا يف ذلك) ٦-٢-٣-٣و
 محاض والقلويات؟األ

 نعم
يصنف يف الفئة

 املناسبة

ال

 نعم

 ١الفئة 
 

 خطر

ال

نعم
 )٨(٢الفئة 

   
 حتذير

 ال
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 ــــــــــــ

 ٢-٣-٣-١، فقرة   ٣-١ضا الفصل   انظر أي . ٤-٣-٣-٣-٣ انظر    حمددة، لالطـالع عـلى تركيزات حدية      )٧(
 ."التركيزات احلدية /استخدام قيم العتبة"لالطالع على 

 ال يصنف

ال

هـل املخلوط حيتوي مكون أكال أو مهيج أو أكثر ينطبق عليها املبدأ
 :)٧(اجلمعي، وحيث يكون جمموع تركيزات املكونات املصنفة يف

 ، أو٪٣ ≥ ١الفئة العينية أو اجللدية  �
 نعم ؟٪٣ ≥ ١الفئة العينية  + ١الفئة اجللدية  �

 ١الفئة 

  
 

 

 حتذير

 

ال

هـل املخلوط حيتوي مكونا أكاال أو مهيجا أو أكثر ينطبق عليها املبدأ اجلمعي،
 :)٧(وحيث جمموع تركيزات املكونات املصنفة يف

 أو، ٪٣ < ١ ≥: ينية اجللدية أو الع١الفئة  �
 أو أو أكثر، ٪١٠:  ألف٢/٢الفئة العينية  �
 أو أو أكثر، ٪١٠: باء ٢/ألف ٢الفئة العينية ) +  العينية١الفئة  × ١٠( �
 أو، ٪٣ < ١ ≥:  العينية١الفئة +  اجللدية ١الفئة  �
: باء ٢/ ألف ٢الفئة العينية   ) +  العينية ١الفئة  +  اجللدية   ١الفئة  ( × ١٠ �

 أو أكثر؟ ٪١٠

 ال

  ألف٢الفئة 

   

 حتذير

 نعم
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 ٤-٣الفصل 

 التحسس التنفسي أو اجللدي
 تعاريف ١-٤-٣

 .)١( هو مادة حتدث فرط حساسية للمسالك اهلوائية بعد استنشاق املادةاملَُحسَّس التنفسي 

 .)١(عد تالمسها مع اجللد هو مادة حتدث استجابة أرجية بواحملسس اجللدي 

 معايري تصنيف املواد ٢-٤-٣

 احملسسات التنفسية ١-٢-٤-٣

 فئة اخلطر ١-١-٢-٤-٣

 :وفقا للمعايري املبينة أدناه) ١الفئة (تصنف املواد كمحسسات تنفسية  

 إذا وجدت أدلة يف البشر على أن املادة قادرة على إحداث فرط حساسية تنفسية حمدد، أو �
 .نتائج موجبة من اختبار حيواين مناسبإذا وجدت  �

 األدلة يف البشر ٢-١-٢-٤-٣

  يقوم الدليل على أن مادة ما قادرة على إحداث فرط حساسية تنفسية حمددة على اخلربة البشرية                 ١-٢-١-٢-٤-٣
 لفرط احلساسية   وىف هذا السياق، يتجلى فرط احلساسية عادة يف الربو، إال أنه تؤخذ يف االعتبار تفاعالت أخرى               . عادة

غري أن األمر ال . وتأخذ احلالة الطابع السريري للتفاعل األرجي. التهاب امللتحمة، وااللتهاب القصيبومثل التهاب األنف 
 .يتطلب بيان اآلليات املناعية

فة إىل  البت يف التصنيف باإلضاعند  ولدى دراسة األدلة يف البشر، يلزم أن يؤخذ ما يلي يف االعتبار ٢-٢-١-٢-٤-٣
 :األدلة املستقاة من احلاالت

 حجم اجملموعة السكانية اليت تعرضت للمادة؛ )أ( 
 .مدى التعرض )ب( 

 :ي  وميكن أن تتمثل األدلة املشار إليها أعاله فيما يل٣-٢-١-٢-٤-٣

التاريخ السريري والبيانات السريرية املستقاة من اختبارات مناسبة لوظائف الرئتني، املتصلة  )أ(
 :تعرض للمادة، تؤكدها أدلة مساندة أخرى قد تشملبال

 ؛)مثل، اختبار وخز اجللد(اختبار مناعي يف احلي  `١`
 ؛)مثل، التحليل املصلي(اختبار مناعي يف غري احلي  `٢`

                                                        

 .ةهذا تعريف عملي ألغراض هذه الوثيق )١(
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دراسـات قد تبني تفاعالت فرط حساسية أخرى مل تثبت فيها آليات مناعية، مثل               `٣`
 اليت تثريها العقاقري؛التهيج اخلفيف املتكرر، والتأثريات 

 تركيب كيميائي قريب من مواد معروف أهنا تسبب فرط حساسية تنفسية؛ `٤`
بـيانات مستقاة من اختبارات إثارة قصبية موجبة للمادة املختربة جترى وفقا للتوجيهات              )ب(

 .املقبولة لتعيني حدوث تفاعل فرط حساسية نوعي

يري كال من التاريخ الطيب واملهين لتعيني عالقة بني التعرض ملادة           وينـبغي أن يتضمن التاريخ السر      ٤-٢-١-٢-٤-٣
وتشمل املعلومات ذات الصلة العوامل اليت تفاقم احلالة سواء يف البيت أو يف مكان         . معينة وظهور فرط حساسية تنفسية    

تضمن التاريخ الطيب مذكرة كما ينبغي أن ي. العمل، وبدء وتطور املرض، والتاريخ األسري والتاريخ الطيب للمريض املعين
 . أخرى أرجية أو تنفسية منذ الطفولة، وتاريخ التدخنيتعن أي اضطرابا

غري . وتدرس نتائج اختبارات اإلثارة القصبية املوجبة للحصول على أدلة كافية يف حد ذاهتا للتصنيف ٥-٢-١-٢-٤-٣
 .املذكورة أعاله قد أجري بالفعلأن من املعترف به أنه يف الواقع العملي، سيكون الكثري من الفحوص 

 الدراسات يف احليوان ٣-١-٢-٤-٣

 املناسبة اليت قد تكون ذات داللة بشأن قدرة مادة ما على        )٢(ميكـن أن تتضمن الدراسات احليوانية      
 : ما يلي)٣(إحداث حتسُّس باالستنشاق يف البشر

 خرى، يف الفئران، مثال؛وبارامترات املناعة األ E (IgE)قياسات الغلوبولني املناعي  )أ(

 .استجابات رئوية نوعية يف خرتير غينيا )ب(

 حمسسات اجللد ٢-٢-٤-٣

 فئة األخطار ١-٢-٢-٤-٣

 :وفقا للمعايري املبينة أدناه) ١الفئة (تصنف املواد كمحسسات  

 من  إذا وجـدت أدلـة يف البشـر على أن املادة قادرة على إحداث حتسن بالتالمس مع اجللد يف عدد كبري                     �
 األشخاص، أو

 .إذا وجدت نتائج موجبة من اختبار حيواين مناسب �

 اعتبارات خاصة ٢-٢-٢-٤-٣

 : ينبغي لتصنيف مادة ما احلصول على أدلة تتضمن بعض أو كل البيانات التالية ١-٢-٢-٢-٤-٣

                                                        

وحتت ظروف معينة، قد تستخدم     . ال تـتوفر حالـيا منـاذج معـترف هبا الختبار فرط احلساسية التنفسية              )٢(
غري أن هذه االختبارات ال . مثل تعديل الختبار تعظيم األثر يف خرتير غينيا لتعيني التأريج النسيب للربوتينات    االختبارات احليوانية، 

 .تزال حباجة إىل مزيد من التحقيق
وألغراض الوقاية، تعترب هذه املواد . آلليات اليت حتدث هبا املواد أعراض الربو معروفة بالكامل حىت اآلنليست ا )٣(

إال أنـه إذا أمكـن، على أساس أدلة، إثبات أن هذه املواد تسبب أعراض الربو عن طريق التهيج فقط يف               . حمسسـات تنفسـية   
 .ي اعتبارها حمسسات تنفسيةاألشخاص الذين يتسمون بفرط تفاعلية قصبية، فإنه ينبغ
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 ؛بيانات موجبة من اختبار الصق املادة، مستقاة عادة من أكثر من عيادة لألمراض اجللدية )أ(

دراسـات وبائـية تبني حدوث التهاب جلدي ارجي باللمس تسببه املادة؛ وينبغي دراسة               )ب(
األوضـاع الـيت تظهر فيها نسبة كبرية من األشخاص الذين تعرضوا للمادة أعراًضا مميزة               

 باهتمام خاص وقلق، حىت إذا كان عدد احلاالت صغريا؛

 بيانات موجبة من دراسات حيوانية مناسبة؛ )ج(

 ؛)٧-٤-٢-٣-١، الفقرة ٣-١انظر الفصل (بيانات موجبة من دراسات جتريبية يف اإلنسان  )د(

حـاالت موثقة جيدا لاللتهاب اجللدي األرجي اللمسي، مستقاة عادة من أكثر من عيادة               )ه (
 .لألمراض اجللدية

ألدلة املستقاة من الدراسات    وتكون ا .  ووجـود تـأثريات موجبة يف البشر أو احليوان يربر التصنيف عادة            ٢-٢-٢-٢-٤-٣
غري أنه يف حالة توفر أدلة من كال املصدرين، ووجود      . احليوانـية موثوقـة بدرجة أكرب من األدلة املستقاة من تعرض البشر عادة            

تعـارض بـني النتائج، ينبغي تقييم نوعية وموثوقية األدلة من املصدرين من أجل حل مسألة التصنيف على أساس كل حالة على        
وال تولد البيانات البشرية عادة يف جتارب حمكومة على متطوعني ألغراض تصنيف األخطار، وإمنا كجزء من تقدير املخاطر                  . حدة

وبالتايل، فإن النتائج املوجبة يف البشر بشأن التحسس اللمسي تشتق          . لتأكـيد عدم وجود تأثريات ظاهرة يف االختبارات احليوانية        
من هنا ينبغي إجراء تقييم البيانات البشرية حبذر نظرا ألن تواتر احلاالت           . دراسات أقل حتديدا  عـادة مـن مراقبة حاالت أو من         

يعكـس، باإلضـافة إىل اخلـواص املتأصلة يف املادة، عوامل أخرى مثل حالة التعرض، واإلتاحية احليوية، واالستعداد الشخصي                 
 .لبشرية السالبة عادة لنفي نتائج موجبة مستقاة من دراسات حيوانيةوال ينبغي استخدام البيانات ا. والتدابري الوقائية املتخذة

 ويف حالـة عدم استيفاء أي من الشروط املذكورة أعاله، ال تكون هناك حاجة إىل تصنيف املادة                  ٣-٢-٢-٢-٤-٣
.  القرارإال أن اجتماع اثنني أو ثالثة من مؤشرات التحسيس كما هو مبني أدناه قد يغري مسار اختاذ                . كمحسـس ملسي  

 .وينظر يف هذا األمر على أساس كل حالة على حدة

 حاالت معزولة من االلتهاب اجللدي األرجي اللمسي؛ )أ(

دراسـات وبائـية ذات موثوقية حمدودة، حيثما على سبيل املثال مل ميكن استبعاد عوامل                )ب(
 الصدفة أو االحنياز أو االلتباس متاما بدرجة ثقة معقولة؛

اختبارات حيوانية، أجريت وفقا للمبادئ التوجيهية القائمة، وال تستويف معايري          بيانات من    )ج(
 الفصل، ولكنها قريبة بدرجة  من هذا١-٤-٢-٢-٤-٣النتيجة املوجبة املوصوفة يف الفقرة 

  احلد الذي يعترب ذا مغزى؛كافية من

 بيانات موجبة من طرائق غري قياسية؛ )د(

 .ة يف التركيب بدرجة كبريةنتائج موجبة من مواد مناظر )ه (

 اللمسي املناعي) الطفح اجللدي(الّشَرى  ٣-٢-٢-٤-٣

 التصنيف كمحسسات تنفسية، باإلضافة إىل ذلك، َشَرى ملسيا         قد تسبب املواد اليت تستويف معايري      
يف فئة احملسسات كما ينبغي النظر يف تصنيف املواد . وينبغي النظر يف تصنيف هذه املواد أيضا كمحسسات ملسية. مناعيا

 .اللمسية إذا كانت تسبب شرى ملسيا مناعيا دون أن تستويف معايري احملسسات التنفسية

لذلك، يكون  . وال يـتوفر منـوذج حـيواين معترف به لتعيني املواد اليت تسبب َشَرى ملسيا مناعيا                
 .التصنيف مبنيا عادة على األدلة البشرية اليت تشبه أدلة التحسس اجللدي
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 الدراسات احليوانية ٤-٢-٢-٤-٣

  عند استخدام طريقة اختبار مع مادة مساعدة لتحسيس اجللد، تعترب استجابة يف احليوانات نسبتها                ١-٤-٢-٢-٤-٣
يف املائة "١٥عدة تعترب استجابة نسبتها اويف حالة طريقة االختبار بدون مادة مس.  يف املائة على األقل استجابة موجبة٣٠

 ملنظمة التعاون والتنمية    ٤٠٦ االختبار   هويرد وصف طرائق اختبار حتسيس اجللد يف توجي       .  موجبة عـلى األقل استجابة   
االختبار املوضعي على    (٤٢٩ ، والتوجيه    (Buehler)اختـبار تعظيم التأثري يف خرتير غينيا واختبار هبلر يف خرتير غينيا             

ويبدو أن اختبار   . ققة جيدا وأن يقدم مربر علمي هلا       شريطة أن تكون حم    ىوميكن استخدام طرائق أخر   ). العقد اللمفية 
 كمرحلة  ه اختبارا متهيديا موثوقا لكشف احملسسات املتوسطة إىل القوية، وميكن استخدام          (MEST)تورم األذن يف الفأر     

ن ويف حالة وجود نتيجة موجبة يف هذا االختبار األخري، قد ال يكون م            .  يف تقديـر القـدرة عـلى حتسيس اجللد         أوىل
 .الضروري إجراء اختبار آخر يف خرتير غينيا

  لدى تقييم البيانات احليوانية، الناجتة من اختبارات جترى وفقا لتوجيهات منظمة التعاون والتنمية أو ٢-٤-٢-٢-٤-٣
ويعكس هذا املعدل القدرة على التحسيس اليت       . توجيهات مكافئة لتحسيس اجللد، قد يدرس معدل احليوانات احملسسة        

وميكن إجراء تقييم أكثر . وقد تتباين هذه اجلرعة بني املواد املختلفة. م هبا مادة ما فيما يتصل جبرعتها املهيجة اخلفيفةتتس
 .وهذا جمال حيتاج إىل مزيد من الدراسة.  االستجابة للمادة�مالءمة لقدرة املادة على التحسيس إذا عرفت عالقة اجلرعة 

التحسيس يف اجلرعات املنخفضة بينما تتطلب مواد أخرى جرعات كبرية ووقتا   وهناك مواد مفرطة ٣-٤-٢-٢-٤-٣
وقد يكون من املفضل ألغراض تصنيف األخطار التمييز بني احملسسات القوية           . طويال للتعرض إلحداث تأثري التحسيس    

للمحسسات مل حتقق أو تقبل بيد أن نظم اختبار احليوان وغريها من نظم االختبار األخرى لتعيني فئات فرعية . واملتوسطة
 .لذلك، ينبغي عدم النظر حاليا يف التصنيف يف فئات فرعية كجزء من نظام التصنيف املتوائم. يف الوقت الراهن

 معايري تصنيف املخاليط ٣-٤-٣

 تصنيف املخاليط عند توفر بيانات للمخلوط بأكمله ١-٣-٤-٣

لبشرية أو من دراسات مناسبة يف حيوانات       عـند توفر أدلة موثوق وذات نوعية جيدة من اخلربة ا           
االختبار، على النحو املوصوف يف معايري تصنيف املواد، تتعلق باملخلوط، ميكن تصنيف املخلوط بتقييم هذه البيانات من 

وينبغي توخي احلذر يف تقييم بيانات املخاليط حبيث ال حتيل اجلرعة املستخدمة نتائج االختبار غري               . حيـث وزن األدلة   
لالطالع على الوسم اخلاص الذي تقتضيه بعض السلطات املختصة، انظر      . (صـاحلة للتوصـل إىل اسـتنتاجات حامسة       

 ). من هذا الفصل١-٤-٣ باجلدول ٥، ٣، ١املالحظات 

 مبادئ االستكمال: تصنيف املخاليط عند عدم توفر بيانات للمخلوط بأكمله ٢-٣-٤-٣

قد اخترب لتعيني خواص التحسيس، لكن توجد بيانات كافية عن حيـثما ال يكـون املخلوط نفسه       ١-٢-٣-٤-٣
املكونات املفردة ومن خماليط مشاهبة خمتربة حبيث ميكن على حنو مرض وصف أخطار املخلوط، فإنه ميكن استخدام تلك                  

لبيانات املتاحة  وذلك يضمن أن تستخدم يف عملية التصنيف مجيع ا        . البيانات وفقا ملبادئ االستكمال املتفق عليها التالية      
 .إىل أقصى مدى ممكن يف وصف أخطار املخلوط دون احلاجة إىل أجزاء اختبار إضايف يف احليوانات

 التخفيف ٢-٢-٣-٤-٣

عند ختفيف خملوط ما مبادة ختفيف ليست مادة حمسسة وال يتوقع أن تؤثر يف قدرة املكونات األخرى  
 . فئة معادلة لفئة تصنيف املخلوط األصليعلى التحسيس فإنه ميكن تصنيف املخلوط اجلديد يف



 

-153- 

 دفعات اإلنتاج ٣-٢-٣-٤-٣

ميكـن افـتراض أن خواص التحسيس اليت تتسم هبا دفعة إنتاج من خملوط معقد ما معادلة بصورة                   
رئيسية خلواص دفعة إنتاج أخرى من املنتج التجاري نفسه أنتجت بواسطة الصانع نفسه أو حتت إشرافه؛ ما مل يوجد ما 

 .ويلزم يف هذه احلالة عمل تصنيف جديد. عو إىل االعتقاد بوجود اختالف واضح غري من قدرة حتسيس الدفعةيد

 املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية ٤-٢-٣-٤-٣

 : يف احلالة التالية 

 باء؛+ ألف  `١` :وجود خملوطني )أ(
 باء؛+ جيم  `٢`   

 ملخلوطني؛تركيز املكون باء هو نفسه بصورة رئيسية يف ا )ب(
 ؛`٢` يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط `١`تركيز املكون ألف يف املخلوط  )ج(
 املكون باء مادة حمسسة واملكونان ألف وجيم ليسا حمسسني؛ )د(
 .ألف وجيم مصنفان بالفعل عن طريق االختبار )ه (

 .`١` يف فئة األخطار ذاهتا مثل املخلوط `٢`عندئذ ميكن تصنيف املخلوط  

 األيروسوالت ٥-٢-٣-٤-٣

ميكن تصنيف الشكل األيروسويل ملخلوط ما يف فئة األخطار ذاهتا مثل الشكل غري األيروسويل املخترب  
 .للمخلوط شريطة أال تؤثر املادة الدافعة املضافة يف خواص املخلوط من حيث التحسيس عند رش أيروسول املخلوط

  عن مجيع املكونات أو عن بعض مكونات املخلوط فقطتصنيف املخاليط عند توفر بيانات  ٣-٣-٤-٣

ينبغي تصنيف املخلوط كمحسس تنفسي أو جلدي عندما يكون مكون واحد على األقل قد صنف                
تركيز حدي مناسب لنقطة انتهاء املالحظة      /كمحسـس تنفسي أو جلدي وموجود عند أو أعلى من قيمة عتبية مناسبة            

 .السائلة والغازات، على التوايل/لصلبة للمواد ا١-٤-٣احملددة يف اجلدول 

التركيزات احلدية ملكونات املخلوط املصنفة كمحسسات جلدية أو حمسسات تنفسية          /قيم العتبة  :١-٤-٣اجلدول 
 من شأهنا أن حتدد تصنيف املخلوط

 :التركيزات احلدية اليت حتدد تصنيف املخلوط يف فئة
 حملّسـسات اجللديةا احملّسـسات التنفسية

 مجيع احلاالت الفيزيائية سائل/مادة صلبة غاز

 :املكون مصنف يف فئة

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

 احملسسات اجللدية

 - )٣امللحوظة  (٪٠,١≥  )٥امللحوظة  (٪٠,١≥ 

 - )٤امللحوظة  (٪١,٠≥  )٦امللحوظة  (٪٠,٢ ≥

 احملسسات التنفسية

 يف املائة، فإنه عادة يشترط      ١,٠ يف املائة إىل     ٠,١سس جلدي يف املخلوط كمكون بتركيز من        إذا وجد حم  : ١ملحوظة  
وباإلضافة إىل ذلك، قد تقتضي بعض السلطات       . وضع صحيفة بيانات للسالمة وبطاقة وسم على حد سواء للمخلوط         
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ا حمسسا بتركيزات أكرب             وقد خيتلف  .  يف املائة  ٠,١ من   املختصـة وضع بطاقة وسم إضافية للمخاليط اليت حتتوي مكوًن
 يف ١ يف املائة عن حتذير احملسسات اجللدية لتركيز ١,٠ يف املائة و٠,١التحذير يف بطاقة الوسم للمحسسات اجللدية بني 

وبينما تعكس القيم العتبية احلالية نظم التصنيف القائمة، . املائة أو أكثر تبعا لالشتراطات اليت حتددها السلطات املختصة   
 .درك اجلميع أن بعض احلاالت اخلاصة تقتضي تبليغ املعلومات بشأن التركيزات األدىن من هذه القيمي

 يف املائة أو أكرب، فإنه يتوقع إعداد صحيفة بيانات ١,٠إذا وجد حمسس جلدي يف املخلوط كمكون بتركيز : ٢ملحوظة 
 .للسالمة وبطاقة وسم على حد سواء

يف املائة، فإنه يتوقع    "١,٠يف املائة و  "٠,١ صلب أو سائل يف املخلوط كمكون بتركيز بني          إذا وجد حمسس تنفسي   : ٣ملحوظة  
وباإلضافة إىل ذلك، قد تشترط بعض السلطات املختصة ومساً         . إعـداد صحيفة بيانات للسالمة وبطاقة وسم على حد سواء         

 وقد خيتلف التحذير املبني على بطاقة وسم        .يف املائة "٠,١إضـافيا للمخالـيط الـيت حتتوي مكونا حمسساً بتركيز أعلى من             
يف املائة عن التحذير يف حالة احملسسات التنفسية        "١,٠يف املائة و  "٠,١للتركيزات بني   . احملسسـات التنفسية الصلبة أو السائلة     

نيف القائمة،  وبينما تعكس قيم العتبة احلالية نظم التص      . يف املائة أو أعلى حسب اشتراطات السلطات املختصة       "١,٠للتركـيز   
 .يدرك اجلميع أن بعض احلاالت اخلاصة قد تقتضي تبليغ املعلومات بشأن التركيزات األدىن من هذه القيم

 يتوقع إعداد هيف املائة أو أكثر، فإن"١,٠إذا وجد حمسس تنفسي صلب أو سائل يف املخلوط كمكون بتركيز : ٤ملحوظة 
 .سم على حد سواءوصحيفة بيانات للسالمة وبطاقة 

يف املائة، فإنه يتوقع    "٠,٢يف املائة إىل    "٠,١إذا وجد حمسس تنفسي غازي يف املخلوط كمكون بتركيز من           : ٥ملحوظة  
وباإلضافة إىل ذلك، قد تشترط بعض السلطات املختصة ومساً . إعداد صحيفة بيانات للسالمة وبطاقة وسم على حد سواء

وقد خيتلف التحذير املبني يف بطاقة الوسم       .  يف املائة  ٠,١يز أعلى من    إضـافيا للمخاليط اليت حتتوي مكونا حمسساً بترك       
يف املائة عن التحذير يف حالة احملسسات التنفسية الغازية "٠,٢يف املائة و"٠,١للمحسسات التنفسية الغازية للتركيزات بني 

يم العتبة احلالية نظم التصنيف     وبينما تعكس ق  . يف املائة أو أعلى، حسب اشتراطات السلطات املختصة       "٠,٢للتركيزات  
 .القائمة، يدرك اجلميع أن احلاالت اخلاصة قد تقتضي تبليغ املعلومات بشأن التركيزات األدىن من هذه القيم

يف املائة أو أعلى، فإنه يتوقع إعداد صحيفة "٠,٢إذا وجد حمسس تنفسي غازي يف املخلوط كمكون بتركيز : ٦ملحوظة 
 .وسم على حد سواءبيانات للسالمة وبطاقة 

 تبليغ معلومات األخطار ٤-٤-٣

: تبليغ معلومات األخطار  "ترد االعتبارات العامة واالعتبارات اخلاصة املتعلقة باشتراطات الوسم حتت عنوان            
 أمثلة للبيانات التحذيرية    ٣ويتضمن املرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل   ("الوسـم 

 الوارد أدناه عناصر    ٢-٤-٣ويتضمن اجلدول   . والرسـوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح السلطة املختصة بذلك          
 .وسم حمددة للمواد واملخاليط املصنفة يف فئات احملسسات التنفسية واجللدية على أساس املعايري املبينة يف هذا الفصل

 سي أو اجللديعناصر وسم التحسيس التنف: ٢-٤-٣اجلدول 

 التحسيس اجللدي

 ١الفئة 

 التحسيس التنفسي

 ١الفئة 

 

 الرمز خطر صحي عالمة تعجب

 كلمة التنبيه خطر حتذير

قد يسبب أعراضا أرجية أو أعراض ربو أو  قد يسبب تفاعال جلديا أرجيا
 صعوبات تنفسية إذا استنشق

 بيان اخلطر
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 خمطط اختاذ القرار ٥-٤-٣

. القرار املبينة أدناه جزءا من نظام التصنيف املتوائم، وإمنا تذكر كإرشاد إضايفليست خمططات اختاذ  
 .ويوصى بقوة بأن يقوم املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام خمططات اختاذ القرار

  للتحسيس التنفسي١-٤-٣خمطط اختاذ القرار  ١-٥-٤-٣

 
 ــــــــــــــ

 .٢-٣-٣-١، الفقرة ٣-١ انظر الفصل  حمددة،يزات حديةلالطالع على ترك )٤(

  هل تتوفر عنها بيانات بشأن التحسيس التنفسي؟:املادة

هـل تتوفر عن املخلوط ككل أو مكونات بيانات: املخلـوط 
 بشأن التحسيس التنفسي؟

هل ميكن تطبيق مبادئ االستكمال؟
 )٢-٣-٤-٣انظر (

كنمم التصنيف غري ال

 ال

نعم

املخلوط /هل توجد أدلة يف البشر تدل على أن املادة �
 أو/ميكن أن حيدث فرط حتسس تنفسي نوعي، و

 هل توجد نتائج موجبة من اختبار حيواين مناسب؟ �
 )١-٢-٤-٣انظر املعايري يف ( 

نعم

 ١الفئة 

 خطر        

 ال يصنف

نعم

 نعم
يصنف يف الفئة

 املناسبة

ال

:)٤(خلوط حيتوي مكونا أو أكثر مصنفا كمحسس تنفسي عندهل امل
 ، أو)سائل/صلب(وزن / أو أكثر وزن٪١ �
 )٤-٣-٤-٣انظر(؟ )غاز(حجم / أو أكثر حجم٪٠,٢ �

ال

نعم

ال يصنف

 ١الفئة 

 خطر    

ال
 

التصنيف غري 
 ممكن

هـل املخلوط ككـل لـه بيانـات بشأن
 )١-٣-٤-٣انظر  (التحسيس التنفسي 

ال

نعم
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  للتحسيس اجللدي٢-٤-٣خمطط اختاذ القرار  ٢-٥-٤-٣

 

 ــــــــــــــ
 .٢-٣-٣-١، الفقرة ٣-١، انظر الفصل  حمددةلالطالع على تركيزات حدية )٤(

التصنيف غري ممكن الهل تتوفر هلا بيانات عن حتسيس اجللد؟:املادة

هل تتوفر لـه ككل أو ملكوناته بيانات: املخلـوط 
 عن حتسيس اجللد؟

 ال

نعم

املخلوط ميكن أن/هل توجد أدلة يف البشر على أن املادة        �
 حيدث حتسيسا للجلد بالتالمس يف أفراد كثريين، أو

 توجد نتائج موجبة من اختبار حيواين مناسب؟هل  �
 )٢-٢-٢-٤-٣ و ١-٢-٢-٤-٣انظر املعايري يف ( 

 ١الفئة 

 

 حتذير

ال يصنف

نعم

هل ميكن تطبيق مبادئ االستكمال؟
 نعم )٢-٣-٤-٣انظر (

 يصنف يف الفئة
 املناسبة

ال 

:)٤(مصنفا كمحسس للجلد عندهل حيتوي املخلوط مكونا أو أكثر
 ، أو)سائل/صلب(وزن / يف املائة وزن١≥ �
 )٤-٣-٤-٣انظر (؟ )غاز(حجم / يف املائة حجم١≥ �

ال

 نعم

ال يصنف

 ١الفئة 

  

 حتذير

ال
 

هـل للمخلوط ككل بيانات عن حتسيس
  )١-٣-٤-٣انظر (اجللد؟ 

نعم

التصنيف غري ممكن

ال
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 ٥-٣الفصل 

 إطفار اخلاليا اجلنسية
 تعاريف واعتبارات عامة ١-٥-٣

فئة األخطار هذه بالدرجة األوىل باملواد الكيميائية اليت قد تسبب طفرات يف اخلاليا اجلنسية              تتعلق   ١-١-٥-٣
غري أن اختبارات القدرة على اإلطفار أو السمية للجينات يف غري احلي ويف اخلاليا         . للبشـر ميكـن أن تنتقل إىل الذرية       

 .رتبة األخطار هذهاجلسدية للثدييات تدرس أيضا لدى تصنيف املواد واملخاليط داخل 

. يف سـياق هذه الوثيقة، تستخدم التعاريف املعتادة للمصطلحات مطفر، الطفرة، ومسي للجينات             ٢-١-٥-٣
 .والطفرة هي تغري دائم يف كمية أو تركيب املادة الوراثية يف اخللية

النمط الظاهري  ينطبق مصطلح الطفرة على التغريات اجلينية اليت تورث اليت قد تظهر على مستوى               ٣-١-٥-٣
مبا فيها على سبيل املثال، التغريات يف األزواج        (وعلى التعديالت األساسية يف احلمض د ن ا إذا عرفت هذه التعديالت             

ويستخدم مصطلح مطفر لوصف العوامل اليت تؤدي إىل زيادة حدوث          . )األساسـية، وانتقال اجلينات يف الكروموسوم     
 .ئنات العضويةأو الكا/الطفرات يف طوائف اخلاليا و

على العوامل أو العمليات اليت تغري      " السمية للجينات "و" مسي للجينات "ينطبق املصطلحان العامان     ٤-١-٥-٣
التركيب، أو حمتوى املعلومات الوراثية، أو تقسيم احلمض د ن ا، مبا يف ذلك االنقسام الذي يسبب تلف احلمض د ن ا                      

 .م نتائج اختبار السمية للجينات عادة كمؤشرات للتأثريات املطفرةوتستخد. باختالل عمليات التضاعف العادية

 معايري تصنيف املواد ٢-٥-٣

يتضـمن نظام التصنيف فئتني خمتلفتني ملطفرات اخلاليا اجلنسية، وذلك للتصنيف تبعا لوزن األدلة               ١-٢-٥-٣
 .ويرد فيما يلي وصف لنظام التصنيف يف فئتني. املتاحة

أو /صل إىل تصنيف، تدرس نتائج االختبار من التجارب اليت حتدد التأثريات املطفرة و            يف سبيل التو   ٢-٢-٥-٣
أو السمية / كذلك ميكن دراسة التأثريات املطفرة و.أو اجلسدية للحيوانات املعرضة/السمية للجينات يف اخلاليا اجلنسية و

 .للجينات اليت حتدد يف اختبارات يف غري احلي

ى تقدير األخطار، فيصنف املواد الكيميائية على أساس قدرهتا املـتأصلة على           ويقـوم الـنظام عل     ٣-٢-٥-٣
 .ألخطار الكيماويات) الكمي(لذلك، فإن املخطط ال يقصد به التقييم . إحداث طفرات يف اخلاليا اجلنسية

ات جترى  وجيرى التصنيف من حيث التأثريات الوراثية يف اخلاليا اجلنسية البشرية على أساس اختبار             ٤-٢-٥-٣
بدقـة وحمققة بدرجة كافية، ويفضل إجراؤها كما هو مبني يف توجيهات االختبار اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية                  

OECD .وينبغي تقييم نتائج االختبار باستخدام رأي خربة وينبغي وزن مجيع األدلة املتاحة ألغراض التصنيف. 

 : ث يف اخلاليا اجلنسية يف احلي ما يليومن أمثلة اختبارات اإلطفار الذي يور ٥-٢-٥-٣

 (OECD 478)اختبار الطفرة املميتة السائدة يف القوارض 
 (OECD 485)اختبار االنتقال الكروموسومي الوراثي يف الفأر 

 اختبار املوقع اجليين النوعي يف الفأر
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 :ومن أمثلة اختبارات إطفار اخلاليا اجلنسية يف احلي ما يلي ٦-٢-٥-٣

 .(OECD 475)يف خناع عظم الثدييات ) الزيغ الصبغي(االنقالب الكروموسومي اختبار  
 (OECD 484)اختبار البقعة يف الفأر  
 .(OECD 474)اختبار النواة الصغرية يف الكريات احلمر يف الثدييات  

 فئات أخطار مطفرات اخلاليا اجلنسية: ١-٥-٣الشكل 

و اليت يعترب أهنا حتدث طفرات تورث يف اخلاليا        الكـيماويات املعروف أهنا حتدث طفرات تورث أ       
 اجلنسية للبشر

 :١الفئة 

 : ألف١الفئة  الكيماويات املعروف أهنا حتدث طفرات تورث يف اخلاليا اجلنسية البشرية

  .أدلة مؤكدة من دراسات وبائية بشرية:  املعيار
 : باء١الفئة  اليا اجلنسية البشريةالكيماويات اليت ينبغي اعتبارها وكأهنا حتدث طفرات تورث يف اخل

   :املعيار
للقدرة على إحداث طفرات تورث يف اخلاليا اجلنسية        " يف احلي "نـتائج مؤكدة من اختبارات       -

 للثدييات؛ أو
للقدرة على إحداث طفرات تورث يف اخلاليا اجلسدية يف         " يف احلي "نـتائج مؤكـدة مـن اختبارات         -

وقد . األدلة على أن املادة قادرة على إحداث طفرات يف اخلاليا اجلنسية          الثديـيات، بالترافق مع بعض      
 ، أو"يف احلي"السمية اجلينية يف اخلاليا اجلنسية /يشتق هذا الدليل املساند، مثال، من اختبارات اإلطفار

نـتائج اختـبارات أظهرت قدرة املادة أو نواتج أيضها على التفاعل مع املادة الوراثية للخاليا                 -
جلنسية دون إثبات االنتقال إىل النتاج؛ على سبيل املثال، حدوث زيادة يف تواتر اختالل الصيغة       ا

 .الصبغية يف اخلاليا النطفية لألشخاص املعرضني

 

الكيماويات اليت تسبب قلقا بسبب احتمال فدرهتا على إحداث طفرات تورث يف اخلاليا اجلنسية البشرية  :٢الفئة 

  :املعيار

:، مستقاة من"يف غري احلي"أو، يف بعض احلاالت، من جتارب /ؤكدة من جتارب يف الثدييات وأدلة م  
 لإلطفار يف اخلاليا اجلسدية يف الثدييات؛ أو" يف احلي"اختبارات  -
للسمية اجلينية يف اخلاليا اجلسدية تدعمها نتائج مؤكدة من         " يف احلـي  "اختـبارات أخـرى      -

 .درة اإلطفارلق" يف غري احلي"اختبارات 

 

 إذا أعطت نتائج موجبة يف اختبارات       ٢ينبغي النظر يف تصنيف الكيماويات ضمن مطفرات الفئة         : ملحوظة
 . نشاط مشاهبة ملطفرات معروفة-لقدرة اإلطفار يف الثدييات، وتتسم بعالقات تركيب " يف غري احلي"

 

 :يف احلي ما يلي اليا اجلنسيةالسمية اجلينية يف اخل/ومن أمثلة اختبارات اإلطفار ٧-٢-٥-٣

 :اختبارات اإلطفار )أ( 
 .(OECD 483)يف اخلاليا النطفية يف الثدييات ) الزيغ الصبغي(اختبار االنقالب الكروموسومي   
 اختبار النواة الصغرية يف اخلاليا النطفية  

 :اختبارات السمية اجلينية )ب( 
  اخلاليا النطفيةحتليل تبادل الكروماتيدات الشقيقة يف سالئف  
 حتليل ختليق محض د ن ا غري املربمج يف اخلاليا اخلصوية  
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 :ومن أمثلة اختبارات السمية اجلينية يف احلي يف اخلاليا اجلنسية ما يلي ٨-٢-٥-٣

 (OECD 486) يف الكبد (UDS)اختبار ختليق د ن ا غري املربمج  
 (SCE)ظم يف الثدييات اختبار تبادالت الكروماتيدات الشقيقة يف خناع الع 

 :ما يلي" يف غري احلي" ومن أمثلة اختبارات اإلطفار  ٩-٢-٥-٣

 (OECD 473)اختبار الزيغ الصبغي يف غري احلي يف الثدييات  
 (OECD 476)اختبار اإلطفار يف اجلينات اخللوية يف غري احلي يف الثدييات  
 (OECD 471)اختبارات اإلطفار االنتكاسي يف البكتريا  

ويف . وينبغي أن يبىن تصنيف املواد املفردة على أساس الوزن الكلي لألدلة املتاحة باستخدام رأي خربة ١٠-٢-٥-٣
احلـاالت الـيت يستخدم فيها اختبار واحد منفذ جيدا ألغراض التصنيف، ينبغي أن يوفر االختبار نتائج واضحة وغري                   

د، فإهنا تستخدم أيضا يف تقييم الوزن الكلي لألدلة اليت ينظر ويف حالة ظهور اختبارات جديدة حمققة بشكل جي. غامضة
 .وينبغي أيضا مراعاة مالءمة سبيل التعرض املستخدم يف دراسة املادة الكيميائية مقارنا مع سبيل التعرض البشري. فيها

 معايري تصنيف املخاليط ٣-٥-٣

 تصنيف املخاليط عند توفر بيانات بشأن املخلوط بأكمله ١-٣-٥-٣

يـبىن تصـنيف املخلوط على بيانات االختبار املتاحة للمكونات املنفردة للمخلوط باستخدام قيم               
وميكن تعديل التصنيف على أساس كل حالة على . التركيزات احلدية للمكونات املصنفة كمطفرات للخاليا اجلنسية/العتبة

، جيب إثبات أن نتائج اختبار املخلوط ككل مالئمة  ويف هذه احلاالت.حدة تبعا لبيانات االختبار املتاحة للمخلوط ككل
مثل التحليل  (للتوصل إىل استنتاج قاطع مع مراعاة اجلرعة والعوامل األخرى، مثل مدة االختبار واملالحظات والتحليل               

 .يف نظم اختبار اإلطفار يف اخلاليا اجلنسية) اإلحصائي، وحساسية االختبار

 مبادئ االستكمال: توفر بيانات عن املخلوط ككلتصنيف املخاليط عند عدم  ٢-٣-٥-٣

حيثما ال يكون املخلوط ككل قد اخترب لتعيني خطورته من حيث إطفار اخلاليا اجلنسية، لكن تتوفر  ١-٢-٣-٥-٣
بيانات كافية عن املكونات املنفردة للمخلوط وعن خماليط مشاهبة خمتربة متكن من وصف أخطار املخلوط، تستخدم تلك 

ويكفل ذلك أن تستخدم عملية التصنيف مجيع البيانات املتاحة إىل .  وفقا لقواعد االستكمال املتفق عليها التالية     البيانات
 .أقصى مدى ممكن يف وصف أخطار املخلوط بدون احلاجة إىل إجراء اختبار إضايف يف احليوانات

  التخفيف ٢-٢-٣-٥-٣

 قدرة املكونات األخرى على إطفار اخلاليا       عـندما خيفف خملوط مبادة ختفيف ال يتوقع أن تؤثر يف           
 .اجلنسية، قد يصنف املخلوط املخفف اجلديد كمعادل للمخلوط األصلي

 دفعات اإلنتاج ٣-٢-٣-٥-٣

ميكن افتراض أن القدرة على إطفار اخلاليا اجلنسية لدفعة إنتاج ما من خملوط معقد معادلة بصورة                 
 قد أنتجها أو أشرف على إنتاجها صانع املنتج األصلي،    يكون  التجاري نفسه  رئيسية لقدرة دفعة إنتاج أخرى من املنتج      

ما مل يكن هناك ما يدعو إىل االعتقاد بأنه يوجد تغري واضح يف التركيب أدى إىل تغيري يف قدرة دفعة اإلنتاج على إطفار 
 .ويف تلك احلالة الثانية، يلزم إجراء تصنيف جديد. اخلاليا اجلنسية
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 املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية ٤-٢-٣-٥-٣
 :يف احلالة التالية 
 باء؛+   ألف `١` :خملوطنيوجود  )أ( 
 باء؛+   جيم `٢`    
 تركيز املكون املطفر باء هو نفسه يف املخلوطني؛ )ب( 
 ؛`٢` يساوى تركيز جيم يف املخلوط `١`تركيز املطفر ألف يف املخلوط  )ج( 

وجيم وهي متعادلة يف املكونني بصورة رئيسية، أي أهنما يف فئة تتوفر بيانات عن مسية ألف  )د(
 .اخلطر نفسها وال يتوقع أن يؤثرا يف قدرة باء على إطفار اخلاليا اجلنسية

 . يف فئة اخلطر ذاهتا`٢` مصنفا بالفعل من خالل اختبار، أمكن حينئذ تصنيف املخلوط `١`فإذا كان املخلوط  

 توفر بيانات عن مجيع املكونات أو عن بعض املكونات فقطتصنيف املخاليط عند  ٣-٣-٥-٣

 للمطفرات وأن   ٢ أو الفئة    ١يصـنف املخلوط كمطفر عندما يكون مكون واحد أو أكثر مصنفا يف الفئة               
 . على التوايل٢ والفئة ١ أدناه للفئة ٢-٥-٣يكون موجودا عند أو فوق قيمة العتبة أو التركيز احلدي املبني يف اجلدول 

التركيزات احلدية ملكونات املخلوط املصنفة كمطفرات للخاليا اجلنسية وحتدد تصنيف          /قـيم العتـبة    :١-٥-٣دول اجل
 املخلوط

 :التركيزات احلدية اليت حتدد تصنيف املخلوط يف الفئة/القيم العتبية
 ١مطفر من الفئة  ٢مطفر من الفئة 

 :املكون مصنف يف الفئة

  ١مطفر من الفئة  ٪٠,١≥  -
  ٢مطفر من الفئة  - ٪١,٠≥

) وزن/وحدات وزن(التركيزات احلدية الواردة يف اجلدول أعاله على املواد الصلبة والسوائل        / تنطبق قيم العتبة   :ملحوظة
 ).حجم/وحدات حجم(وكذلك على الغازات 

 تبليغ معلومات األخطار ٤-٥-٣

: تبليغ معلومات األخطار"ت عنوان ترد اعتبارات عامة واعتبارات خاصة تتعلق باشتراطات الوسم حت 
 أمثلة للبيانات   ٣ويتضمن املرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل   ("الوسـم 

ويتضمن اجلدول التايل عناصر . التحذيرية والرسوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح بذلك السلطة املختصة
 . واملخاليط املصنفة كمطفرات للخاليا اجلنسية على أساس املعايري الواردة يف هذا الفصلحمددة لوسم املواد

 عناصر وسم القدرة على اإلطفار يف اخلاليا اجلنسية: ٢-٥-٣اجلدول 

   ألف١الفئة   باء١الفئة  ٢الفئة 

 الرمز خطر على الصحة خطر على الصحة خطر على الصحة

 كلمة التنبيه خطر خطر حتذير
يشتبه يف أنه قد يسبب عيوبا 

يبني سبيل التعرض إذا (جينية 
أثبت بصورة قاطعة أنه ال يوجد 
 )سبيل آخر يسبب اخلطر نفسه

يبني (قد يسبب عيوبا جينية 
سبيل التعرض إذا أثبت بصورة 
قاطعة أنه ال يوجد سبيل آخر 

 )يسبب اخلطر نفسه

يبني (قد يسبب عيوبا جينية 
ورة سبيل التعرض إذا أثبت بص

قاطعة أنه ال يوجد سبيل آخر 
 )يسبب اخلطر نفسه

 بيان اخلطر
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التصنيف غري ال  هل تتوفر بيانات للمادة عن اإلطفار؟:املادة 
 ممكن

نعم

:، هل)٢-٥-٣انظر( وفقا ملعايري التصنيف
 عـن املادة أهنا حتدث طفرات وراثية يف         معـروف  •

 اخلاليا اجلنسية للبشر، أو
 أهنا حتدث طفرات توّرث يف اخلاليا اعتبارهل ينبغي   •

 اجلنسية للبشر؟
 التصنيف إىل خبري يبين  معايريكـل تطبـيق     ينـبغي أن يو   

 .تصنيفه على وزن األدلة املتاحة

ال

نعم

 ١الفئة 

   

 خطر

 نعم

 ٢الفئة 

   

 حتذير

ال ال يصنف

، هل املادة مصدر)٢-٥-٣انظر  (وفقا ملعايري التصنيف    
 طفرات وراثيةحتدثقلق للبشر بسبب إمكانية أهنا قد       

 ية؟يف اخلاليا اجلنسية البشر
ينـبغي أن يوكـل تطبيق معايري التصنيف إىل خبري يبين

 .تصنيفه على وزن األدلة املتاحة

 خمطط اختاذ القرار وإرشادات ٥-٥-٣

 خمطط اختاذ القرار بشأن إطفار اخلاليا اجلنسية ١-٥-٥-٣

ويوصى . ال ميثل خمطط اختاذ القرار التايل جزءا من نظام التصنيف املتوائم لكن يبني كإرشاد إضايف 
 .ص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام خمطط التصنيفبقوة أن يقوم الشخ

 املواد:  إلطفار اخلاليا اجلنسية١-٥-٣خمطط اختاذ القرار 

 يتبع يف الصفحة التالية
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  املخاليط: بشأن إطفار اخلاليا اجلنسية٢-٥-٣خمطط اختاذ القرار  ٢-١-٥-٥-٣

ـ   ـــــــــ
،  ٢-٣-٣-١، الفقرة    ٣-١فصل   تركيزات احلدية يف ال     لا/ستخدام قيم العتبة     ، انظر ا   حمددة   حدية لالطالع على تركيزات      )١(

 . هبذا الفصل ١-٥-٣واجلدول 
بيانات املخلوط اآلخر تكون يف حال استخدام بيانات عن خملوط آخر يف تطبيق مبادئ االستكمال، جيب أن  )٢(

 .١-٣-٥-٣وفقا للفقرة قاطعة

 التصنيف على أساس مكونات املخلوط املفردة

 التصنيف املعدل على أساس كل حالة على حدة

 :املخلوط
وط، باستخدام قيملمخللاملفردة  كونات  امليـبىن تصـنيف املخالـيط عـلى أسـاس بيانات االختبار املتاحة عن               

 على حدة انطالقا من بياناتعلى أساس كل حالة   وميكن تعديل التصنيف    . التركيزات احلدية لتلك املكونات   /العتبة
ل على أساس كل حالةالتصنيف املعدّ "انظر  . االختـبار املتاحة عن املخلوط ككل أو على أساس مبادئ االستكمال

 .٣-٥-٣لتفاصيل، انظر املعايري يفلالطالع على مزيد من ا. أدناه" على حدة

 نعم

 نعم

 ١الفئة 

 خطر 

هل املخلوط حيتوي مكونا أو أكثر مصنفا كمطفر من الفئة
 :  عند٢

؟)١( أو أكثر٪١,٠تركيز    �   
 

 ٢الفئة 

 حتذير 

١هل حيتوي املخلوط مكونا أو أكثر مصنفا كمطفّر من الفئة
 :عند

؟)١( أو أكثر٪ ٠,١تركيز    �   

ال

ال
  ال يصنف

بيانات اختبار عن هل تتوفر
نعم املركب بأكمله؟

)٢(هل تنطبق مبادئ االستكمال؟

 .٢-٣-٥-٣انظر 

هـل نـتائج اختـبار املخلوط تسمح
باسـتنتاج على أساس اجلرعة املطبقة
وعوامـل أخرى مثل املدة واملالحظات

مـثل التحليل اإلحصائي،(والتحلـيل
بشأن قدرة اإلطفار) ية االختباروحساس

يف اخلاليا اجلنسية؟  

يصنف يف الفئة 
 املناسبة

 خطر أو 
 حتذير أو
 ال يصنف

التصنيف على أساس مكونات: انظر أعاله 
 .املخلوط املفردة

ال

ال

نعم

نعمال
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 إرشادات ٢-٥-٥-٣

قبول بصورة متزايدة أن عملية تكون األورام بسبب املواد الكيميائية يف اإلنسان واحليوان تنطوي من امل 
لذلك، فإن تعيني خواص . أو اجلينات الكابتة لألورام يف اخلاليا اجلسدية/على تغريات جينية يف طالئع اجلينات الورمية و

قد يكون لـه آثار " يف احلي"يا اجلنسية يف الثدييات يف االختبارات أو اخلال/املواد الكيميائية املطفرة يف اخلاليا اجلسدية
 ).٣-٥-٢-٦-٣، الفقرة ٦-٣، الفصل "السرطنة" انظر أيضاً(بالنسبة للتصنيف احملتمل هلذه املواد كمواد مسببه للسرطان 
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 ٦-٣الفصل 

 السرطنة
 تعاريف ١-٦-٣

اد كيميائية حتدث السرطان أو تزيد مادة كيميائية أو خملوط من مو" مسرطن"ُيقصد مبصطلح  
وميكن أيضا افتراض أن املواد اليت أحدثت أوراما محيدة أو خبيثة يف دراسات جتريبية أجريت بأسلوب . احتماالت حدوثه

جيد يف احليوانات كمواد يفترض أو يشك يف أهنا مسرطنة لإلنسان، ما مل يوجد دليل قوي على أن آلية تكّون األورام 
 .صلة باإلنسانليست ذات 

ويبىن تصنيف املادة الكيميائية باعتبارها متثل خطر السرطنة على اخلواص املتأصلة يف املادة وال يوفر  
  .معلومات على مستوى خطر التسرطن يف اإلنسان الذي ميثله استخدام املادة الكيميائية

 معايري تصنيف املواد ٢-٦-٣

اد يف إحدى فئتني على أساس قوة األدلة واعتبارات إضافية ألغراض تصنيف السرطنة، تصنف املو ١-٢-٦-٣
 .ويف حاالت معينة، يكون هناك مربر لعمل تصنيف تبعا لسبيل التعرض). وزن األدلة(

 فئات خطر املسرطنات: ١-٦-٣الشكل 

 :١الفئة  املسرطنات البشرية املعروفة أو املفترضة

وقد مييز . انات وبائية أو بيانات اختبار يف احليوانات على أساس بي١تصنف املادة الكيميائية فئ الفئة 
 :تصنيف املادة الكيميائية يف فئة فرعية على النحو التايل

 

 : ألف١الفئة  .يبىن تصنيف املادة بدرجة كبرية على أساس أدلة يف البشر: املادة معروفة بقدرة على السرطنة يف البشر

لبشر؛ تصنف املادة بدرجة كبرية على أساس أدلة يفـترض أن لـلمادة قدرة على السرطنة يف ا      
 .بيانات يف احليوانات

 : باء١الفئة 

على أساس قوة األدلة مع اعتبارات إضافية، وميكن استقاء هذه األدلة من دراسات بشرية تبني عالقة 
ميكن  وكبديل،). مادة مسرطنة معروفة(سـببية بني التعرض البشري ملادة كيميائية وتكون سرطان        

مادة (اسـتقاء األدلـة من اختبارات يف احليوان تدل بدرجة كافية على قدرة للسرطنة يف احليوان                 
 قد يربر رأي    ،على أساس كل حالة على حدة     ووباإلضافة إىل ذلك،    ). مسرطنة مفترضة يف اإلنسان   

نة لى السرط دليال حمدودا ع  ادة مسرطنة مفترضة لإلنسان، بناء على دراسات توضح         مل ا تصنيف علمي
 .يف اإلنسان إىل جانب أدلة حمدودة للسرطنة يف حيوانات التجارب

 

  )ألف وباء (١ مسرطن من الفئة :التصنيف

 :٢الفئة  املسرطنات املشتبهة يف اإلنسان

أو حيوانية، ولكنها غرب    / على أساس أدلة تستقى من دراسات بشرية و        ٢تصـنف املادة الكيميائية يف الفئة       
على أساس قوة األدلة إىل جانب اعتبارات إضافية، وقد تستمد          . ١ لوضع املادة يف الفئة      مقنعة بدرجة كافية  

 .أو من أدلة حمدودة للسرطنة يف دراسات حيوانية/هذه األدلة من أدلة حمدودة للسرطنة يف دراسات بشرية و

 

  ٢ مسرطن من الفئة :التصنيف
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ة مستقاة من طرائق موثوقة ومقبولة، ويتوخى استخدامها        ويـبىن التصنيف كمادة مسرطنة على أساس أدل        ٢-٢-٦-٣
وينبغي أن يقوم التقييم على مجيع البيانات املتاحة، . ة متأصلة إلحداث مثل هذه التأثريات السميةيللمواد الكيميائية اليت تتسم خباص

 .لتنظيميةودراسات منشورة كانت موضوع استعراض من جانب نظراء وبيانات إضافية قبلتها الوكاالت ا

: رين مترابطنيي من خطوة واحدة، وهو عملية تقوم على معيار ينطوي على تقد       تصنيف املسرطنات ويتكون   ٣-٢-٦-٣
 .تقييم األدلة ودراسة مجيع املعلومات املتاحة األخرى لوضع الكيماويات اليت تتصف بقدرة سرطنة يف اإلنسان يف فئات أخطار

األورام يف الدراسات البشرية واحليوانية وتقدير مستوى داللتها         على عد    قـوة األدلـة   وتـنطوي    ٤-٢-٦-٣
وتبني اخلربة البشرية الكافية العالقة السببية بني التعرض البشري وتكوَّن السرطان، بينما تبني البيانات الكافية . اإلحصائية

ودة يف البشر يف صورة ارتباط فعلي بني        وتظهر األدلة احملد  . يف احليوان العالقة السببية بني املادة وزيادة حدوث األورام        
وتكون هناك أدلة حمدودة يف احليوان عندما توحي        . الـتعرض وحـدوث السرطان، غري أنه ال ميكن إثبات عالقة سببية           
على " حمدودة"و" كافية"وتستخدم هنا مصطلحات    . البـيانات حبدوث تأثري مسرطن، لكن األدلة تكون أقل من كافية          

 .١-٣-٥-٦-٣ قبل الوكالة الدولية لبحوث السرطان وهي مبينه يف الفقرة النحو املعرَّف من

ينبغي إىل جانب تقدير قوة األدلة على السرطنة دراسة عدد من           : )وزن األدلة (االعتبارات اإلضافية    ٥-٢-٦-٣
املة للعوامل املؤثرة والقائمة الك. العوامل األخرى اليت تؤثر يف االحتمال الكلي خلطر مادة ما إلحداث سرطان يف البشر          

 .يف هذا التقدير طويلة جدا، لكننا نستعرض هنا بعض العوامل املهمة

ويتوقف . ا تزيد أو تقلل مستوى القلق إزاء السرطنة يف البشر      وميكن النظر إىل العوامل من حيث أهن       ١-٥-٢-٦-٣
يوجد عموما مطلب احلصول على و. التشـديد النسـيب الـذي يعطى لكل عامل على كمية واتساق األدلة املرتبطة به             
وينبغي استخدام اعتبارات إضافية يف     . معلومات كاملة بدرجة أكرب عن عوامل تقليل القلق باملقارنة بعوامل زيادة القلق           

 .تقييم نتائج األورام والعوامل األخرى على أساس كل حالة على حدة

 :للقلق عتبار عند تقدير املستوى العاموفيما يلي بعض العوامل املهمة اليت قد تؤخذ يف اال ٢-٥-٢-٦-٣

 نوع الورم وتاريخ حدوث األورام؛ )أ(
 االستجابات يف مواقع متعددة؛ )ب(
 تطور اآلفات إىل مرحلة الورم اخلبيث؛ )ج(
 ون الورم؛ماخنفاض فترة ك )د(

 :وتتضمن العوامل اإلضافية اليت قد تزيد أو تقلل مستوى القلق ما يلي 

 االستجابات حتدث يف اجلنسني؛ما إذا كانت  )ه (
 ما إذا كانت االستجابات حتدث يف نوع أحيائي واحد أو عدة أنواع؛ )و(
 التشابه التركييب مع مواد كيميائية توجد بشأهنا أدلة على السرطنة من عدمه؛ )ز(
 سبل التعرض للمادة الكيميائية؛ )ح(
 وانات االختبار والبشر؛مقارنة االمتصاص، والتوزيع، واأليض واإلفراغ بني حي )ط(
 إمكانية حدوث تأثري خمتلط للسمية املفرطة عند اجلرعات املستخدمة يف االختبار؛ )ي(
كيفـية التأثري وانطباقها على اإلنسان، من قبيل السرطنة، والسمية اخللوية مع حفز النمو،          )ك(

 .وتكوُّن االنقسام الفتيلي والكبت املناعي
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لذلك قد تشري . سلم به أن األحداث اجلينية حمورية يف العملية الكلية لنشوء السرطانمن امل: اإلطفار ٣-٥-٢-٦-٣
 .األدلة على النشاط املطفر يف احلي إىل أن املادة الكيميائية قادرة على إحداث تأثريات مسرطنة

وإذا مل تكن . ٢ والفئة ١ وتنطبق االعتبارات التالية على تصنيف الكيماويات يف إحدى فئتني، الفئة ٤-٥-٢-٦-٣
 على أساس   ٢ أو الفئة    ١مـادة ما قد اختربت لتعيني قدرهتا على السرطنة، فإهنا قد تصنف يف بعض احلاالت يف الفئة                  

بيانات إحداث أورام من مركب مشابه تركيبيا إىل جانب مساندة قوية من دراسة عوامل مهمة أخرى مثل تكوين نواتج 
 .باغ املناظرة للبنـزيدينأيض مهمة مشتركة، كما يف حالة األص

وجيب أن يراعى يف التصنيف أيضا ما إذا كانت املادة الكيميائية متتص عن طريق سبيل معني أو سبل  ٥-٥-٢-٦-٣
معينة أم ال؛ أو ما إذا كانت تتكون أورام موضعية فقط يف موقع أخذ املادة يف سبل التعرض املختربة، بينما تظهر سبل                      

 . انعدام السرطنةالتعرض الرئيسية األخرى

ومـن املهـم عند إجراء التصنيف أن تؤخذ يف االعتبار أية معلومات تعرف عن اخلواص الفيزيائية                  ٦-٥-٢-٦-٣
الكيميائـية واحلركـية السمية والدينامية السمية للمواد، وكذلك أية معلومات متاحة ذات صلة عن املواد الكيميائية                 

 . النشاط-املناظرة، أي عالقة التركيب 

ويـتوقع أن حتتاج بعض السلطات التنظيمية إىل بعض املرونة أكثر مما ينطوي على خمطط تصنيف                 ٦-٢-٦-٣
وميكن النظر يف إدراج النتائج اإلجيابية واملعنوية من الناحية اإلحصائية ألية دراسة عن السرطنة جترى وفقا                . األخطـار 

  ).ص ب س(ملبادئ عملية جيدة يف صحائف بيانات السالمة 

وهناك تباين كبري يف الفعالية بني      . ويـتوقف اخلطـر النسـيب أليـة مادة كيميائية على فعاليتها املتأصلة             ٧-٢-٦-٣
. ويتمثل العمل الذي يبقى بعد ذلك يف فحص طرائق تقدير الفعالية       . الكـيماويات، وقد يكون من املهم مراعاة هذه االختالفات        

وتشري أعمال احللقة الدراسية املشتركة بني منظمة الصحة        . ال تقصي تقدير اخلطر   ودراسة فعالية السرطنة كما هي مستخدمة هنا        
 WHO/IPCS workshop on the Harmonization of Risk Assessment for :العاملية والربنامج الدويل للسالمة الكيميائية

Carcinogenicity and Mutagenicity (Germ cells)-A Scoping Meeting (1995, Carshalton, UK)  إىل عـدد من 
، (peroxisomes)األسئلة العلمية اليت تنشأ بالنسبة لتصنيف الكيماويات، على سبيل املثال أمراض كبد الفأر، انتشار الربوكسيَّات                

إن وعليه، ف . والتفاعالت اليت حتدث بواسطة املستقبالت، والكيماويات املسرطنة فقط عند تركيزات مسية وال تظهر قدرة مطفرة              
ومىت حلت هذه املسائل،    . هناك حاجة إىل ربط املبادئ الالزمة حلل هذه املسائل العلمية اليت أدت إىل تصنيفات متباينة يف املاضي                

 .أصبح هناك أساس متني لتصنيف عدد من املسرطنات الكيميائية

 معايري تصنيف املخاليط ٣-٦-٣

  الكاملتصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن املخلوط ١-٣-٦-٣

يـبىن تصـنيف املخاليط على بيانات االختبار املتاحة عن مكونات املخلوط املفردة باستخدام قيم                
وميكن تعديل التصنيف على أساس كل حالة على حدة تبعا لبيانات االختبار . التركيزات احلدية لتلك املكونات  /العتـبة 

أن بيانات اختبار املخلوط الكامل بيانات قاطعة مع مراعاة         ويف هذه احلاالت، جيب إثبات      . املتاحة عن املخلوط بأكمله   
يف نظم اختبار   ) مثل التحليل اإلحصائي وحساسية االختبار    (اجلـرعة وعوامـل أخرى مثل املدة واملالحظات والتحليل          

 .وينبغي االحتفاظ بالتوثيق الكايف الذي يؤيد التصنيف ويقدم للرجوع إليه بناء على طلبه. السرطنة

 مبادئ االستكمال:  عدم توفر بيانات عن املخلوط الكاملدتصنيف املخاليط عن ٢-٣-٦-٣

حيثما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني خطره من حيث السرطنة، لكن توجد بيانات كافية                 ١-٢-٣-٦-٣
يانات وفقا لقواعد عـن املكونات املفردة وعن خماليط مشاهبة خمتربة مبا يكفي لوصف أخطار املخلوط، تستخدم هذه الب       
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ويكفل هذا أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى مدى ممكن يف وصف . االستكمال التالية املتفق عليها
 .أخطار املخلوط دون احلاجة إيل إجراء اختبار إضايف يف احليوانات

 التخفيف ٢-٢-٣-٦-٣

ر يف سرطنة املكونات األخرى، قد يصنف       يف حالـة ختفيف املخلوط مبادة ختفيف ال يتوقع أن تؤث           
 .املخلوط املخفف اجلديد كمعادل للمخلوط األصلي

 دفعات اإلنتاج ٣-٢-٣-٦-٣

ميكـن افتراض أن تكون قدرة سرطنة دفعة إنتاج ما من خملوط معقد معادلة بصورة رئيسية لدفعة                  
ه، ما مل يوجد مربر لالعتقاد بأن اختالفا بارزا أخرى من املنتج التجاري ذاته أنتجها أو أشرف على إنتاجها الصانع نفس

 .عندئذ يلزم إجراء تصنيف جديد. يف التركيب غري قدرة السرطنة

 املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية ٤-٢-٣-٦-٣

 :يف احلالة التالية 
 باء؛+  ألف `١` : وجود خملوطني )أ( 
 باء؛+  جيم `٢`    
 يف املخلوطني؛تركيز املكون املسرطن باء متساو  )ب( 
 ؛`٢` يساوى تركيز املكون جيم يف املخلوط `١`تركيز املكون ألف يف املخلوط  )ج( 

بيانات السمية للمكونني ألف وجيم متاحة وهي متعادلة بصورة رئيسية، أي أهنما يف فئة               )د(
 .اخلطر ذاهتا وال يتوقع أن يؤثرا يف سرطنة املكون باء

 . يف الفئة ذاهتا`٢`لفعل عن طريق االختبار، أمكن تصنيف املخلوط  مصنفا با`١`فإذا كان املخلوط  

 تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع أو عن بعض مكونات املخلوط ٣-٣-٦-٣

 للمواد ٢ أو الفئة ١يصنف املخلوط كمسرطن عندما يكون مكون واحد على األقل مصنفا يف الفئة  
 ١-٦-٣ من قيمة عتبة مناسبة أو تركيز حدي مناسب كما هو مبني يف اجلدول              املسرطنة وموجودا عند أو مبقدار أعلى     

 . على التوايل٢ والفئة ١للفئة 

 )١(التركيزات احلدية ملكونات خملوط مصنفة من شأهنا أن حتدد تصنيف املخلوط/قيم العتبة: ١-٦-٣اجلدول 

 :التركيزات احلدية اليت حتدد تصنيف املخلوط يف/قيم العتبة
  مسرطن١الفئة   مسرطن٢الفئة 

 : مصنف يفاملكون

  مسرطن١الفئة  ٪٠,١ ≥ 

 )١امللحوظة  (٪٠,١≥ 

 )٢امللحوظة  (٪١,٠≥ 

  مسرطن٢الفئة  -

                                                        

. يـنطوي هذا النظام التوافقي للتصنيف على مراعاة االختالفات يف ممارسات تبليغ األخطار يف النظم القائمة                )١(
وسيتطور . ويـتوقع أن يكون عدد املخاليط اليت ستتأثر به صغرياً؛ وستنحصر االختالفات يف وضع حتذيرات على بطاقات الوسم                 

 .وقت لتحقيق هنج أكثر تواؤماالوضع مع مرور ال
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 يف املائة، فإن ١,٠ يف املائة و٠,١ يف املخلوط بتركيز يتراوح بني ٢ يف حالة وجود مكّون مسرطن من الفئة :١ملحوظة 
غري أن اقتضاء وضع بطاقة وسم      . تقتضي معلومات يف صحيفة بيانات السالمة املتعلقة باملنتج       مجيع السلطات التنظيمية    

وقد خيتار بعض السلطات اقتضاء وضع بطاقة وسم يف حالة وجود املكون يف املخلوط بتركيز               . للـتحذير أمر اختياري   
 . وضع بطاقة وسم يف هذه احلالة يف املائة بينما ال تقتضي سلطات أخرى عادة١,٠ يف املائة و٠,١يتراوح بني 

 يف املائة، فإنه يتوقع ١,٠ يف املخلوط بتركيز يساوي أو أكرب من ٢ يف حالة وجود مكّون مسرطن من الفئة :٢ملحوظة 
 .عموما اقتضاء صحيفة بيانات السالمة وبطاقة الوسم على حد سواء

 تبليغ معلومات األخطار ٤-٦-٣

: تبليغ معلومات األخطار  "بشأن اشتراطات الوسم حتت عنوان      تـرد االعتـبارات العامة واخلاصة        
 أمثلة للبيانات   ٣ويتضمن املرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (" الوسـم 

ناصر ويتضمن اجلدول التايل ع. التحذيرية والرسوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح بذلك السلطة املختصة
 .حمددة لوسم املواد واملخاليط اليت تصنيف كمسرطنات على أساس املعايري املبينة يف هذا الفصل

 عناصر الوسم بشأن السرطنة: ٢-٦-٣اجلدول 

   ألف١الفئة   باء١الفئة  ٢الفئة 

 الرمز خطر على الصحة خطر على الصحة خطر على الصحة
 كلمة التنبيه خطر خطر حتذير

السرطان يسبب يشتبه يف أنه 
 سبيل التعرض إذا أثبت ذكري(

بصورة قاطعة أنه ال يوجد 
سبيل آخر يسبب اخلطر 

 )نفسه

 ذكري(السرطان قد يسبب 
سبيل التعرض إذا أثبت 

بصورة قاطعة أنه ال يوجد 
سبيل آخر يسبب اخلطر 

 )نفسه

 ذكري(السرطان قد يسبب 
سبيل التعرض إذا أثبت 

بصورة قاطعة أنه ال يوجد 
خر يسبب اخلطر سبيل آ

 )نفسه

 بيان اخلطر
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 خمطط اختاذ القرار وإرشادات بشأن السرطنة ٥-٦-٣

. ال ميـثل خمطـط اختاذ القرار التايل جزءا من نظام التصنيف املتوائم، لكن يرد هنا كإرشاد إضايف                  
 .ختاذ القرارويوصى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام خمطط ا

  بشأن املواد١-٦-٣خمطط اختاذ القرار  ١-٥-٦-٣

 يتبع يف الصفحة التالية

 ال هل تتوفر بيانات عن قدرة املادة على إحداث السرطان؟:املادة
ري التصنيف غ
 ممكن

نعم

 :، هل)٢-٦-٣انظر (وفقا ملعايري التصنيف 
  عن املادة أهنا مسرطنة يف البشر، أومعروف �
  أهنا مسرطنة يف البشر؟اعتبارهل ينبغي  �

 أن يوكل تطبيق معايري التصنيف إىل خبري يبين تصنيفهينبغي
 .على وزن األدلة املتاحة

ال

 نعم

 ١الفئة 

  

 خطر

 نعم

 ٢الفئة 

   

 حتذير

ال ال يصنف

، هل املادة قادرة)٢-٦-٣انظر (وفقا ملعايري التصنيف 
 على أن تكون مسرطنة لإلنسان؟

 يبين تصنيفهخبريينبغي أن يوكل تطبيق معايري التصنيف إىل
 .على وزن األدلة املتاحة
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  بشأن املخاليط٢-٦-٣خمطط اختاذ القرار     ٢-٥-٦-٣

 ــــــــــــ
 ، الفقرة ٣-١، الفصل   "التركيزات احلدية /استخدام قيم العتبة  "لالطـالع على تركيزات حدية حمددة، انظر         )٢(

 . هبذا الفصل١-٦-٣دول ، واجل٢-٣-٣-١
يف حالة استخدام بيانات خملوط آخر يف تطبيق مبادئ االستكمال، فإنه جيب أن تكون بيانات ذلك املخلوط                  )٣(

 .١-٣-٦-٣ قاطعة وفقا ل  

 :املخلوط
التركيزات/ملخلوط، باستخدام قيم العتبة   يـبىن تصنيف املخاليط على أساس بيانات االختبار املتاحة عن مكونات ا           

 انطالقا من بيانات االختبار املتاحةوميكن تعديل التصنيف على أساس كل حالة على حدة        . احلدية لتلك املكونات  
.أدناه" التصنيف املعدل على أساس كل حالة على حدة"انظر . عن املخلوط ككل أو على أساس مبادئ االستكمال

 ).٢-٣-٦-١،٣-٣-٦-٣، ٧-٢-٦-٣(ن التفاصيل، انظر املعايري يفلالطالع على مزيد م

نعم

نعم

 ١الفئة 

 خطر   

:٢هل املخلوط به مكون أو أكثر مصنف كمسرطن من الفئة
 ؟)٢( أو أكثر٪٠,١تركيز   �   
؟)٢( أو أكثر٪١,٠تركيز   �   

 ٢الفئة 

 حتذير   

رطن من الفئةمصنفا كمس هل حيتوي املخلوط مكونا أو أكثر
 : عند١

)٢( أو أكثر؟٪٠,١تركيز   �    

ال

ال
 يصنفال 

بيانات اختبار عن هل تتوفر 
نعم املركب بأكمله؟

 ؟)٣(هل تنطبق مبادئ االستكمال
 )٢-٣-٦-٣انظر املعيار(

هل نتائج اختبار املخلوط تسمح باستنتاج
على أساس اجلرعة املطبقة وعوامل أخرى

مثل(ملالحظات والتحليل   مـثل املـدة وا
)التحليل اإلحصائي، وحساسية االختبار

 بشأن قدرته على إحداث السرطان؟

يصنف يف الفئة 
 املناسبة

  

 خطر أو
 حتذير أو
 غري مصنف

التصنيف على أساس مكونات: انظر أعاله
 .املخلوط املفردة

ال

 ال

 نعم

ال

 التصنيف على أساس مكونات املخلوط املفردة

 التصنيف املعدل على أساس كل حالة على حدة 

نعم
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 )٤(إرشادات تكميلية ٣-٥-٦-٣

 أدناه مقتطفات من دراسات أجرهتا الوكالة       )٥(٢-٣-٥-٦-٣ و ١-٣-٥-٦-٣تـرد يف الفقرتني      
 .ولية لبحوث السرطان، برنامج دراسات عن تقييم قوة األدلة عن أخطار السرطنة بالنسبة للبشرالد

 السرطنة يف البشر ١-٣-٥-٦-٣

 : تصنف األدلة ذات الصلة بالتسرطن املستقاة من الدراسات يف البشر يف إحدى الفئتني التاليتني ١-١-٣-٥-٦-٣

يق العامل املعين بالسرطنة، التابع لفرقة العمل املنبثقة من منظمة          اعترب الفر : األدلـة الكافية على السرطنة     )أ(
 بشأن مواءمة التصنيف والوسم أن عالقة سببية قد أثبتت بني التعرض للمادة أو              OECDالتعاون والتنمية   

أي أنه لوحظت عالقة فعلية بني التعرض       . املخلـوط أو ظـروف هذا التعرض والسرطان يف اإلنسان         
 اسات أمكن فيها استبعاد الصدفة واالحنياز واخللط بقدر معقول من الثقة؛والسرطان يف در

لوحظت عالقة فعلية بني التعرض للمادة، أو املخلوط، أو         : األدلـة احملدودة على السرطنة     )ب(
ظروف هذا التعرض والسرطان اعترب الفريق العامل التفسري السبيب هلا موثوقا، لكن مل ميكن 

 .ة أو االحنياز أو اخللط بقدر معقول من الثقةاستبعاد عوامل الصدف

  ويف بعض احلاالت ميكن استخدام الفئتني املذكورتني أعاله لتصنيف درجة األدلة املتصلة بالسرطنة يف ٢-١-٣-٥-٦-٣
 .أعضاء أو أنسجة حمددة

 السرطنة يف حيوانات االختبار ٢-٣-٥-٦-٣

 :تبار يف إحدى الفئات التاليةتصنف األدلة ذات الصلة بالسرطنة يف حيوانات االخ

 أنه أثبت   OECDاعترب الفريق العامل التابع ملنظمة التعاون والتنمية        : األدلـة الكافية على السرطنة     )أ(
وجود عالقة سببية بني العامل الفعال وزيادة حدوث األورام اخلبيثة أو ترافق مناسب بني األورام               

 أو أكثر من الدراسات     ٢ يف   `٢`واع احليوانات أو     أو أكثر من أن    ٢ يف   `١`: احلمـيدة واخلبيثة  
 املستقلة يف نوع حيواين واحد جترى يف أوقات خمتلفة ويف خمتربات خمتلفة أو مبوجب طرائق خمتلفة؛

بصـورة استثنائية، قد تعترب دراسة واحدة يف نوع حيواين واحد مناسبة لتوفري أدلة كافية                )ب(
ة بدرجة غري عادية فيما يتعلق بتواتر حدوثها أو موقعها للسرطنة عندما حتدث األورام اخلبيث

 أو نوع الورم أو العمر عند احلدوث؛

البيانات توحي بتأثري مسرطن لكنها حمدودة لعمل تقييم هنائي         : األدلـة احملدودة للسرطنة    )ج(
 `٢` تقتصر أدلة السرطنة على جتربة واحدة؛ أو         `١`: بسـبب ما يلي، على سبيل املثال      

 يؤدي `٣`سائل غري حملولة بشأن كفاية تصميم الدراسة أو إجرائها أو تفسريها؛ أو توجد م
العامل املؤثر أو املخلوط إىل زيادة حدوث األورام احلميدة فقط أو زيادة آفات مشكوك يف 
قدرهتـا على إحداث أورام، أو حدوث أورام معينة قد حتدث تلقائيا بتواتر عال يف بعض                

 .السالالت

 ـــــــــــــــ
من الوثيقة املتكاملة ملنظمة التعاون والتنمية      أخـذت مقـتطفات دراسات الوكالة الدولية لبحوث السرطان           )٤(

OECD      وهي ليست جزءا من النص املتفق عليه لنظام التصنيف املتوائم الذي وضعته فرقة العمل       .  عـن مواءمـة التنسيق والوسم
 .هلذه املنظمة، وإمنا قدمت هنا كمعلومات إضافيةاملعنية مبواءمة التصنيف والوسم، التابعة 

 . هبذا الفصل٤-٢-٦-٣انظر الفقرة  )٥(
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 ٧-٣الفصل 

 السمية التناسلية
 تعاريف واعتبارات عامة ١-٧-٣

 السمية التناسلية ١-١-٧-٣

،  التأثريات الضارة يف الوظيفة اجلنسية واخلصوبة يف الذكور واإلناث البالغني          السمية التناسلية تشـمل    
وقد كيفت التعاريف الواردة أدناه من التعاريف املتفق عليها كتعاريف عملية يف الوثيقة . وكذلك السمية النمائية يف الذرية

 OECDمنظمة التعاون والتنمية    /اليت يصدرها الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية     " معايري صحة البيئة  " مـن جمموعة     ٢٢٥
وألغراض التصنيف، تناقش الظاهرة    ". لصحية للتناسل املرتبطة بالتعرض للمواد الكيميائية     مبادئ لتقييم املخاطر ا   "بعـنوان 

، نظرا ألن   ٥-٣ بالفصل   "إطفار اخلاليا اجلنسية  "املعروفة إلحداث تأثريات وراثية ذات أساس جيين يف الذرية حتت عنوان            
 .رتبة أخطار مستقلة هي إطفار اخلاليا اجلنسيةمناقشة مثل هذه التأثريات يعترب، يف نظام التصنيف احلايل أنسب حتت 

 :ويف نظام التصنيف هذا، تنقسم السمية التناسلية حتت عنوانني رئيسيني

 التأثريات الضارة يف الوظيفة التناسلية واخلصوبة؛ )أ(
 .التأثريات الضارة يف مناء الذرية )ب(

 ضعف الوظيفة التناسلية واخلصوبة أو وال ميكن عزو بعض التأثريات السمية التناسلية بشكل واضح إىل 
 .إال أن املواد الكيميائية اليت هلا هذه التأثريات تصنف باعتبارها مسية للتناسل مع وضع بيان خطر عام. إىل السمية النمائية

 التأثريات الضارة يف الوظيفة التناسلية واخلصوبة ٢-١-٧-٣

وهو يشمل، دون أن يقتصر . ظيفة التناسلية واخلصوبةأي تأثري ملادة كيميائية من شأنه أن يؤثر يف الو 
على ذلك، تغيري اجلهاز التناسلي األنثوي أو الذكري، التأثريات الضارة على بدء مرحلة البلوغ، وإنتاج األمشاج ونقلها، 

املبكرة، أو   التناسلية   ةوسالسـة الدورة التناسلية، والسلوك اجلنسي، واخلصوبة، والوالدة،، ونتائج احلمل، والشيخوخ          
 .حدوث تغيريات يف الوظائف األخرى اليت تعتمد على سالمة األجهزة التناسلية

كما تندرج اآلثار الضارة يف أو من خالل اإلرضاع حتت السمية التناسلية، ولكن ألغراض التصنيف، تدرس  
نيف املواد الكيميائية بصورة حمددة وذلك ألنه من املستصوب التمكن من تص). ١-٢-٧-٣انظر . (هذه التأثريات بصورة مستقلة

 .لتعيني التأثري الضار يف اإلرضاع حبيث ميكن توفري حتذير خبطر حمدد عن هذا التأثري لألمهات املرضعات

 التأثريات الضارة يف مناء الذرية ٣-١-٧-٣

ل، سواء قبل تتضمن السمية النمائية مبعناها األوسع أي تأثري حيدث خلال يف النماء الطبيعي لنتاج احلم 
غري . الوالدة أو بعدها، وينشأ نتيجة لتعرض أي من الوالدين قبل حدوث احلمل، أو بعد الوالدة حىت وقت البلوغ اجلنسي

أنه يعترب أن التصنيف حتت عنوان السمية النمائية يقصد منه بالدرجة األوىل توفري حتذير باخلطر للنساء احلوامل ولقدرة                  
 لذلك، لألغراض العملية للتصنيف، تعين السمية النمائية بصورة أساسية التأثريات الضارة     .ةالـرجال والنسـاء التناسلي    

وتشمل . وميكن أن تظهر هذه التأثريات يف أية نقطة يف عمر الكائن احلي. الناشئة أثناء احلمل، أو كنتيجة لتعرض الوالدين
 تغري النمو،) ج( الشذوذ اهليكلي أو التركييب،    )ب(موت الكائن أثناء تطوره،     ) أ: (أهـم مظاهـر السـمية النمائـية       

 .القصور الوظيفي) د(
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 معايري تصنيف املواد ٢-٧-٣

 فئات األخطار ١-٢-٧-٣

وتعترب التأثريات يف   . ألغـراض التصنيف للسمية التناسلية، تدرج املواد الكيميائية يف إحدى فئتني           
وباإلضافة إىل ذلك، تدرج التأثريات . ن احلي باعتبارها مسائل منفصلةالوظيفة التناسلية واخلصوبة والتأثريات يف مناء الكائ

 .يف اإلرضاع يف فئة خطر منفصلة

 فئات أخطار املواد ذات السمية التناسلية): أ(١-٧-٣الشكل 

 :١الفئة  مواد مسية تناسلية أو منائية معروفة أو مفترضة

 أو  الوظيفة التناسلية واخلصوبة  ري ضار على    تضم هذه الفئة املواد املعروفة بقدرهتا على إحداث تأث        
عـلى النماء يف البشر أو اليت يوجد بشأهنا أدلة من دراسات حيوانية ميكن أن تكملها معلومات                 

ولألغراض . أخـرى لـتوفري افتراض قوي أن للمادة قدرة على إحداث خلل يف التناسل يف البشر             
ذا كانت أدلة التصنيف مستقاة بصورة أساسية من التنظيمية، ميكن متييز املادة أيضا على أساس ما إ

 ). باء١الفئة (، أو من بيانات حيوانية ) ألف١الفئة(بيانات بشرية 

 

 : ألف١الفئة  سميتها التناسلية يف البشراملادة معروفة ب

  ويقوم وضع املادة يف هذه الفئة بدرجة كبرية على أدلة مستقاة من البشر

 : باء١الفئة  لسمية التناسلية يف البشرتتسم بايفترض أن املادة 

وينبغي أن  . ويبىن وضع املادة يف هذه الفئة بدرجة كبرية على أدلة مستقاة من حيوانات التجارب             
تأثري ضار يف الوظيفة التناسلية واخلصوبة توفر البيانات الناجتة يف دراسات حيوانية أدلة واضحة على 

أما يف حالة حدوث السمية التناسلية مع تأثريات        . ية أخرى  مع عدم وجود تأثريات مس     أو يف النماء  
. مسية أخرى، فإنه ينبغي أال يعترب التأثري يف التناسل نتيجة ثانوية غري نوعية للتأثريات السمية األخرى

بـيد أنه حيثما تتوفر معلومات دارجة تثري الشك يف عالقة املادة بالتأثري يف البشر، فإنه يكون من                  
 .٢صنيف يف الفئة األنسب الت

 

 :٢الفئة  مادة يشتبه يف تأثريها السمي التناسلي يف البشر

 رمبا تكملها   -تضـم هـذه الفئة املواد اليت يوجد بشأهنا بعض أدلة من البشر أو يف احليوانات،                 
أو على النماء،مع عدم وجود     الوظيفة التناسلية واخلصوبة     على تأثري ضار يف      -معلومـات أخرى    

أما يف حالة حدوث السمية التناسلية مع تأثريات مسية أخرى، فإنه ينبغي أال . ارة أخرى تأثريات ض 
يعترب التأثري يف التناسل نتيجة ثانوية غري نوعية للتأثريات السمية األخرى، وحيثما تكون األدلة غري       

 يف الدراسة وعلى سبيل املثال، قد جتعل نواحي القصور. ١مقنعة بقدر كاف لتصنيف املادة يف الفئة 
 . أكثر مالءمة٢نوعية األدلة غري مقنعة متاما، مما جيعل التصنيف يف الفئة 
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 فئة خطر التأثريات يف اإلرضاع): ب (١-٧-٣الشكل 

 التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله 

واد كثرية بشأن   ويقّدر أنه ال تتوفر معلومات عن م      . للتأثريات يف اإلرضاع أو من خالله     خصصت فئة مستقلة واحدة     
غري أن املواد اليت متتصها النساء واليت ثبت أهنا حتدث      . القدرة على إحداث تأثريات ضارة يف الذرية من خالل اإلرضاع         

بكميات تكفي إلثارة القلق على صحة  ) مبا يف ذلك نواتج االستقالب    (خلال يف اإلرضاع، أو اليت قد توجد يف لنب األم           
وميكن أن يبىن هذا    . يث تبني هذه اخلاصية اخلطرة على الرضع الذين يتغذون بلنب األم          الرضـيع، ينـبغي أن تصنف حب      

 :التصنيف على أساس ما يلي

دراسات االمتصاص، واالستقالب، والتوزيع، واإلخراج اليت تبني أرجحية وجود املادة يف لنب األم             
 أو/مبستويات مرجحة السمية؛ و

 )أ(

حليوانات توفر أدلة واضحة على حدوث تأثري ضار يف الذرية نتيجة نتائج دراسة جيل أو جيلني من ا
 أو/لالنتقال يف لنب األم أو تأثري ضار يف نوعية اللنب؛ و

 )ب(

 )ج( .أدلة بشرية تشري إىل خطر على الرضع أثناء فترة الرضاعة الطبيعية

 أساس التصنيف ٢-٢-٧-٣

ويقصد من . بة املبينة أعاله، وعلى تقييم الوزن الكلي لألدلةجيرى التصنيف على أساس املعايري املناس ١-٢-٢-٧-٣
التصنيف كمادة مسية تناسلية استخدامه لتصنيف املواد اليت تتسم خباصية نوعية متأصلة إلحداث تأثري ضار يف التناسل،                 

 . مسية أخرىوينبغي عدم تصنيف الكيماويات إذا كان هذا التأثري ينتج فقط كنتيجة ثانوية غري نوعية لتأثريات

 .ومن املهم يف تقييم التأثريات السمية يف الذرية النامية دراسة التأثري احملتمل للسمية يف األم ٢-٢-٢-٧-٣

وجيب أن تكون هناك بالنسبة لألدلة البشرية على التأثريات السمية يف مناء الذرية أدلة موثوقة على                 ٣-٢-٢-٧-٣
تمد األدلة املستخدمة للتصنيف من الناحية املثالية من دراسات وبائية حمكومة وتس. وجود تأثري ضار يف التناسل يف البشر

. بصورة جيدة تتضمن استخدام عينات ضابطة مناسبة، وتقييما متوازنا، وإيالء االعتبار الواجب لعوامل االحنياز واخللط              
ية من دراسات يف حيوانات التجارب،      وينبغي استكمال البيانات األقل دقة املأخوذة من الدراسات البشرية ببيانات كاف          

 . باء١وينبغي النظر يف التصنيف يف الفئة 

 وزن األدلة ٣-٢-٧-٣

وهذا يعين أنه جيب    . جيرى التصنيف يف فئة السمية التناسلية على أساس تقدير للوزن الكلي لألدلة            ١-٣-٢-٧-٣
 وتدخل يف ذلك املعلومات املستقاة من الدراسات      . عادراسة كل املعلومات املتاحة اليت تؤثر يف تعيني السمية التناسلية م          

 التناسلية النوعية إىل جانب نتائج دراسات السمية شبه املزمنة واملزمنة واخلاصة الوبائية وتقارير احلالة يف البشر والدراسات
كذلك ميكن . املتصلة هبا  الصماءيف احليوانات، اليت توفر معلومات ذات صلة بشأن السمية يف األعضاء التناسلية واألجهزة

إدراج تقييم املواد الكيميائية املماثلة املتصلة باملادة موضع الدراسة، وال سيما عندما تكون املعلومات عن املادة موضوع              
ويتأثر الوزن الذي يعطى لألدلة املتاحة بعوامل منها نوعية الدراسات واتساق النتائج، وطبيعة وشدة              . الدراسة شحيحة 

 ومستوى الداللة اإلحصائية لالختالفات بني اجملموعات، وعدد التأثريات املقيسة، ومالءمة سبيل التعاطي للبشر التأثريات،
غري أن إجراء دراسة واحدة فعالة تنفذ وفقا . وجتمع النتائج املوجبة والسالبة معا يف تعيني وزن لألدلة. وعدم وجود احنياز

 ).٣-٢-٢-٧-٣انظر أيضا (ذات داللة إحصائية أو حيوية قد يربر التصنيف ملبادئ علمية جيدة وحتقق نتائج إجيابية 

وقد ميكن احلصول على معلومات مناسبة من دراسات احلركية السمية يف احليوانات والبشر، ونتائج  ٢-٣-٢-٧-٣
وعندما يثبت  . ة البشر دراسة موقع التأثري وآلية أو طريقة التأثري، اليت ميكن أن تقلل أو تزيد القلق إزاء اخلطر على صح                 
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بشـكل قاطع أن آلية مثبتة بوضوح أو طريقة تأثري ليس هلا أمهية بالنسبة للبشر أو عندما تكون االختالفات يف احلركية            
السـمية بارزة بشدة حبيث يصبح من املؤكد أن اخلاصية اخلطرة ال تظهر يف اإلنسان، حينئذ ال تصنف املادة اليت حتدث                 

 .اسل يف حيوانات االختبارتأثريا ضارا يف التن

ويف بعض دراسات السمية التناسلية يف حيوانات التجارب، قد تعترب التأثريات املسجلة الوحيدة ذات  ٣-٣-٢-٧-٣
وهذه تشمل التغريات   . ويف هذه احلاالت قد ال يترتب عليها بالضرورة تصنيف للمادة         . داللـة مسومية منخفضة أو دنيا     

فة أو يف حدوث عيوب تلقائية يف اجلنني، والتغريات البسيطة يف نسب اختالفات اجلنني الشائعة البسيطة يف بارامترات النط
 .كما يالحظ يف فحوص اهليكل العظمي، أو يف أوزان اجلنني، أو االختالفات البسيطة يف التقييمات النمائية بعد الوالدة

وانية عادة أدلة واضحة على مسية تناسلية نوعية ويتوقع أن تعطي البيانات املستقاة من الدراسات احلي ٤-٣-٢-٧-٣
غري أنه يف حالة حدوث السمية النمائية مترافقة مع تأثريات مسية أخرى يف             . يف غياب التأثريات السمية الشاملة األخرى     

 دراسة التأثريات والنهج املفضل هو. األم، فإن التأثري احملتمل للتأثريات الشاملة الضارة ينبغي أن يتم تقييمه بقدر اإلمكان
احلمل أوال، مث تقييم التسمم األمومي، إىل جانب أي تأثريات أخرى يرجح أن تكون قد أثرت يف تلك /الضارة يف اجلنني

وبصفة عامة، ينبغي عدم استبعاد التأثريات النمائية اليت تالحظ عند اجلرعات           . التأثريات، وذلك كجزء من وزن األدلة     
وميكن استبعاد مثل هذه التأثريات فقط على أساس كل حالة على حدة عندما تثبت عالقة سببية أو . السمية يف األم تلقائيا

 .عندما تدحض هذه العالقة

ويف حالة توفر بيانات مناسبة، يكون من املهم حماولة تعيني ما إذا كانت السمية النمائية ترجع إىل                  ٥-٣-٢-٧-٣
ري نوعية، من قبيل اإلجهاد وتفكك الثبات الداخلي أو جتانس االتزان مع البيئة آلية خاصة بوساطة األم أو إىل آلية ثانوية غ

(Homeostasis)احلمل، ما مل /وعموما، ينبغي أال يستخدم وجود مسية أمومية يف إنكار نتائج التأثريات يف اجلنني.  يف األم
و احلال بوجه خاص عندما تكون التأثريات وهذا ه. ميكن بوضوح إثبات أن هذه التأثريات هي تأثريات ثانوية غري نوعية

ويكون من املعقول يف بعض احلاالت افتراض أن        . يف الذرية ذات داللة، مثل التأثريات الالعكوسة كالتشوهات اهليكلية        
ة السـمية التناسلية ترجع إىل تأثري ثانوي ناتج من السمية األمومية، وتستبعد التأثريات على سبيل املثال إذا كانت املاد                  

الكيميائية شديدة السمية حبيث ال تستطيع األمهات أن تنمو بشكل جيد ويكون هناك هزال شديد؛ وال تكون األمهات               
 .قادرة على إرضاع الصغار؛ أو تكون عاجزة أو خامدة

 السمية األمومية ٤-٢-٧-٣

والدة نتيجة للتأثريات السمية يف األم، ميكن أن يتأثر مناء النسل طوال مدة احلمل وأثناء املراحل املبكرة بعد ال ١-٤-٢-٧-٣
 كولذل. سواء من خالل آليات غري نوعية تتصل بإجهاد األم وتفكك الثبات الداخلي يف جسمها، أو بآليات نوعية بوساطة األم                  

وهي .  األمومية مـن املهم عند تفسري احلصيلة النمائية للبت يف التصنيف من حيث التأثريات النمائية دراسة التأثري احملتمل للسمية                 
وينبغي استخدام رأي خربة وهنج لوزن      . مسـألة معقدة بسبب الشكوك اليت حتيط بالعالقة بني السمية األمومية واحملصلة النمائية            

األدلـة ومجيع الدراسات املتاحة لتعيني درجة التأثري الذي ميكن إرجاعه إىل السمية األمومية عند تفسري معايري تصنيف التأثريات                   
احلمل، ومن مث دراسة السمية األمومية إىل جانب أي عوامل أخرى يرجح         /وينبغي أوال دراسة التأثريات الضارة يف اجلنني      . ئيةالنما

 .أن تكون قد أثرت يف هذه التأثريات، مثل وزن األدلة، للمساعدة يف التوصل إىل استنتاج بشأن التصنيف

لسمية األمومية قد تؤثر يف النماء، تبعا لشدهتا، عن طريق          ويعتقد على أساس املالحظة العملية أن ا       ٢-٤-٢-٧-٣
آليات ثانوية غري نوعية تنتج تأثريات مثل اخنفاض وزن احلمل، وختلف تكوين العظام، ورمبا عودة امتصاص أنسجة العظم 

 بني التأثريات بيد أن العدد احملدود للدراسات اليت حبثت العالقة. أو حدوث تشوهات يف سالالت بعض أنواع احليوانات
وتعترب التأثريات  . النمائـية والسمية األمومية العامة فشلت يف إثبات عالقة متسقة قابلة للتكرارية عرب األنواع األحيائية              

النمائـية اليت حتدث حىت يف وجود مسية أمومية أدلة على السمية النمائية، ما مل ميكن دون لبس على أساس حالة حبالة                      
وفضال عن ذلك، ينبغي النظر يف عمل تصنيف حيثما يوجد          .  النمائية نتيجة ثانوية للسمية األمومية     إثبات أن التأثريات  
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احلمل، وحاالت  /تـأثري مسي ذي داللة يف الذرية، من قبيل التأثريات الالعكوسة كالتشوهات التركيبية، وموت اجلنني              
 .القصور الوظيفي الشديدة بعد الوالدة

لمواد الكيميائية اليت ال تعطي مسية منائية إال بالترافق مع السمية           لاد التصنيف تلقائيا    وال ينـبغي اسـتبع     ٣-٤-٢-٧-٣
غري أنه، . ١ أنسب من الفئة ٢ يعترب التصنيف يف الفئة ويف مثل هذه احلالة، قد. بوساطة األماألمومية، حىت إذا أثبت وجود آلية 

 شديد أو أن تكون األمهات خامدة أو عاجزة ليها موت األم أو هزاعندما تكون مادة كيميائية شديدة السمية حبيث يترتب عل
عـن إرضـاع الصغار، قد يكون من املعقول افتراض أن السمية النمائية ناشئة فقط كعاقبة ثانوية للسمية األمومية واستبعاد                    

ة طفيفة، على سبيل املثال نقص       وقد ال يكون التصنيف هو احملصلة بالضرورة يف حالة حدوث تغريات منائي            .التأثريات النمائية 
 .الصغري، ختلف تكون العظام عند مالحظته بالترافق مع السمية األمومية/بسيط يف وزن جسم احلميل

ويلزم تقييم بيانات هذه    . وبعـض املالحظـات املستخدمة لتقدير السمية األمومية مذكورة أدناه          ٤-٤-٢-٧-٣
 .إلحصائية أو احليوية وعالقة اجلرعة باالستجابةاملالحظات، يف حالة توفرها، يف ضوء داللتها ا

دة حدوث حاالت املوت بني األمهات املعاملة باملقارنة        اينبغي اعتبار زي  : معـدل املـوت األمومي    
باجملموعـات الضـابطة دليال على السمية األمومية إذا كانت الزيادة حتدث مرتبطة باجلرعة وميكن     

 يف املائة   ١٠ومعدل املوت األمومي الذي يزيد على       . ملختربةإرجاعهـا إىل السمية الشاملة للمادة ا      
 .يعترب مفرطا، وال ينبغي عادة النظر يف إخضاع بيانات ذلك املستوى من اجلرعات ملزيد من التقييم

 )١()١٠٠× عدد احليوانات املتزاوجة : عدد احليوانات اليت تظهر سدادة مهبلية أو آثار نطفة: (مؤشر التزاوج
  )١()١٠٠× عدد حاالت التزاوج : عدد اإلناث اليت هبا غرس: (وبةمؤشر اخلص

 )إذا متكنت اإلناث من إمتام الوالدة: (مدة احلمل

ينبغي أن يتضمن تقييم السمية األمومية دراسة التغري يف وزن جسم           : وزن اجلسم وتغري وزن اجلسم    
 إن حساب متوسط مصحح     .أو وزن جسم األمهات املصحح حيثما تتوفر هذه البيانات        /األمهات و 

للـتغري يف وزن جسـم األم، وهو الفرق بني وزن اجلسم األويل والنهائي مطروحا منه وزن الرحم             
احلامل أو كبديل لذلك، جمموع أوزان األجنة، قد يدل على ما إذا كان التأثري أمومياً أو حدث داخل 

فيدا للسمية األمومية بسبب    ويف األرانـب، قد ال تكون الزيادة يف وزن اجلسم مؤشرا م           . الـرحم 
 .التقلبات الطبيعية يف وزن اجلسم أثناء احلمل

إن مالحظة نقص واضح يف متوسط استهالك : )إذا كان هذا البارامتر ذا صلة (استهالك الغذاء واملاء
الغـذاء أو املاء يف األمهات املعاملة باملقارنة مع اجملموعة الضابطة قد تكون مفيدة يف تقييم السمية                 

وينبغي تقييم التغريات يف . األمومية، وال سيما عندما تعطى املادة املختربة يف الغذاء أو يف ماء الشرب
اسـتهالك الغـذاء أو املاء بالترافق مع أوزان اجلسم يف األمهات عند حتديد ما إذا كانت التأثريات          

 .ة يف الغذاء أو املاءامللحوظة تعكس مسية أمومية أو ببساطة أكثر، عدم استساغة املادة املخترب

مبا يف ذلك العالمات اإلكلينيكية، والوامسات، وعلم الدم، ودراسات الكيمياء           (التقيـيمات اإلكلينيكية  
إن مالحظة زيادة معدل حدوث عالمات إكلينيكية ذات داللة على السمية يف األمهات             ): اإلكلينيكـية 

فإذا استخدم هذا   . يدة يف تقدير السمية األمومية    املعاملـة باملقارنـة مع اجملموعة الضابطة قد تكون مف         
كأساس لتقييم السمية األمومية، وجب تسجيل أنواع العالمات اإلكلينيكية، ومعدل حدوثها، ودرجتها،   

                                                        

 .من املعترف به أن هذا املؤشر يتأثر أيضا بالذكر )١(
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الغيبوبة، اهلزال الشديد،   : وتشمل العالمات اإلكلينيكية الواضحة للتسمم األمومي     . ومدهتا، يف الدراسة  
 .بة التصحيح االنعكاسية، الترنح، أو صعوبة التنفسفرط النشاط، فقدان استجا

وميكن أن  . قد تشري زيادة معدل أو شدة املالحظات بعد املوت إىل السمية األمومية           : بيانات ما بعد املوت   
يشـمل ذلك نتائج الفحوص املرضية العيانية أو اجملهرية، أو البيانات املتعلقة بوزن األعضاء، من قبيل وزن                 

ومالحظة وجود تغري واضح يف . لق، نسبة وزن العضو إىل اجلسم، أو نسبة وزن العضو إىل املخاألعضاء املط
متوسـط وزن العضو أو األعضاء املشتبهة يف األمهات املعاملة مقارنا مع اجملموعة الضابطة، ميكن أن يعترب                 

 .املتأثرةدليالً على السمية األمومية إذا دعمته مالحظة تغري واضح يف العضو أو األعضاء 

 البيانات احليوانية والتجريبية ٥-٢-٧-٣

مثل (يـتوفر عـدد من طرائق االختبار املقبولة على املستوى الدويل؛ وتشمل هذه طرائق الختبار السمية النمائية                   ١-٥-٢-٧-٣
 (ICH S5B, 1995)لوالدة ، وطرائق الختبار السمية ما حول الوالدة وما بعد ا)ICH S5A, 1993، والتوجيه OECD 414توجيه االختبار 

 ).OECD ملنظمة التعاون والتنمية ٤١٦ و٤١٥توجيهات االختبار (وطرائق الختبار السمية يف جيل واحد أو جيلني 

 لالختبار  ٤٢١التوجيه  (ولتـربير التصنيف ميكن كذلك استخدام النتائج املستقاة من االختبارات التمهيدية             ٢-٥-٢-٧-٣
النمائية مع / لالختبار التمهيدي للسمية التناسلية٤٢٢، والتوجيه OECDالنمائية ملنظمة التعاون والتنمية /التمهيدي للسمية التناسلية

 .، رغم أنه من املعروف أن جودة هذا الدليل أقل موثوقية من النتائج املستقاة من الدراسات الكاملة)دراسة مسية اجلرعات املتكررة

صنيف التأثريات الضارة أو التغريات امللحوظة يف دراسات مسية         وميكـن أن تسـتخدم كأساس للت       ٣-٥-٢-٧-٣
اجلـرعات املتكررة القصرية والطويلة األجل، اليت يعتقد أهنا تضعف الوظيفة التناسلية واليت تظهر يف غياب مسية شاملة                  

 .واضحة، من قبيل التغريات النسيجية املرضية يف املناسل

يف األدلة املستقاة من اختبارات يف غري احلي، أو االختبارات يف غري            وقد تسهم يف إجراءات التصن     ٤-٥-٢-٧-٣
ويتعني يف مجيع احلاالت اليت من هذا       . (SAR) النشاط   -الثدييات، واختبار املواد املتشاهبة باستخدام عالقات التركيب        

 . كدعامة أساسية للتصنيفوينبغي عدم استخدام بيانات غري كافية. النوع استخدام رأي خربة لتقدير كفاية البيانات

غري . ويفضل إجراء الدراسات احليوانية باستخدام سبل تعريض ذات صلة بالسبيل احملتمل للتعرض البشري ٥-٥-٢-٧-٣
ومثل هذه الدراسات تكون مفيدة عادة . أن دراسات السمية التناسلية جترى عادة يف املمارسة العملية باستخدام السبيل الفموي

بيد أنه إذا أمكن بصورة جازمة إثبات أن اآللية احملددة بوضوح أو            . اخلطرة للمادة فيما يتعلق بالسمية التناسلية     لتقييم اخلواص   
أسـلوب التأثري ليس ذا صلة بالبشر أو عندما تكون االختالفات يف احلركية السمومية شديدة حبيث يكون من املؤكد أن هذه            

 .بغي عدم تصنيف املادة اليت ال حتدث تأثريا ضارا يف تناسل حيوانات االختباراخلاصية اخلطرة لن تظهر يف البشر، فإنه ين

وال بـد مـن توخي احلذر املطلق يف تفسري الدراسات اليت تستخدم فيها سبل تعريض مثل احلقن                   ٦-٥-٢-٧-٣
قعية من املادة   الوريـدي أو احلقـن داخل الصفاق، اليت قد تسفر عن تعرض األعضاء التناسلية ملستويات عالية غري وا                 

املختربة، أو حتدث تلفا موضعيا لألعضاء التناسلية، بالتهيج على سبيل املثال، وينبغي أال تستخدم هذه البيانات يف حد                  
 .ذاهتا عادة كأساس للتصنيف

وهناك اتفاق عام على مفهوم اجلرعة احلدية، اليت قد يعترب حدوث تأثري ضار يف اجلرعات اليت تعلوها  ٧-٥-٢-٧-٣
 OECDإال أنه ال يوجد اتفاق داخل فرقة العمل التابعة ملنظمة التعاون والتنمية . ارج املعايري اليت تؤدي إىل عمل تصنيفخ

وحتدد بعض توجيهات االختبار جرعة حدية، والبعض اآلخر يعني         . بشأن إدراج جرعة حمددة كجرعة حدية يف املعايري       
 جرعات أكرب إذا كان التعرض البشري املتوقع عاليا بدرجة كافية حبيث ال             اجلرعة احلدية مع بيان أنه قد يلزم استخدام       
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كما أن تعيني جرعة حدية قد ال يكون مناسبا لألوضاع اليت           . ميكن بلوغ هامش التعرض الكايف يف حالة اجلرعة احلدية        
 .ة بني األنواع األحيائيةيكون فيها البشر أكثر حساسية من النموذج احليواين بسبب االختالفات يف احلركية السمومي

ومن حيث املبدأ، ال يكون من شأن التأثريات الضارة يف التناسل عند مستويات جرعة عالية جدا يف  ٨-٥-٢-٧-٣
على سبيل املثال اجلرعات اليت تسبب اهلزال الشديد، وفقدان الشهية الشديد، وفرط معدل             (الدراسـات احليوانية فقط     

ا مل تتوفر معلومات أخرى، مثل معلومات عن احلركية السمومية تدل على أن البشر ميكن أن تؤدي إىل تصنيف، م) املوت
ويرجى أيضا الرجوع إىل القسم املتعلق      . أن يكونـوا أكثر حساسية من احليوانات، حبيث توحي بأن التصنيف مناسب           

 .بالسمية األمومية لالطالع على مزيد من اإلرشادات يف هذا اجملال

الفعلية يتوقف على طريقة االختبار اليت استخدمت للحصول على نتائج          " اجلرعة احلدية "أن حتديـد    غـري    ٩-٥-٢-٧-٣
 بشأن دراسات مسية اجلرعات املتكررة بطريق الفم، يوصى باستخدام          OECDاالختبار، فمثال، يف توجيه منظمة التعاون والتنمية        

 .البشرية املتوقعة باحلاجة إىل مستوى جرعة أعلىكغم، ما مل توحي االستجابة / مغم١ ٠٠٠جرعة حدية مقدارها 

 .ويتطلب األمر مزيداً من املناقشات بشأن إدراج جرعة حمددة كجرعة حدية يف املعايري ١٠-٥-٢-٧-٣

 معايري تصنيف املخاليط ٣-٧-٣

 تصنيف املخاليط عند توفر بيانات للمخلوط بأكمله ١-٣-٧-٣

ار املتاحة ملكونات املخلوط املفردة باستخدام قيم       يـبىن تصـنيف املخالـيط عـلى بيانات االختب          
وقد يعدل التصنيف على أساس حالة حبالة تبعا لبيانات االختبار املتاحة           .  ملكونات املخلوط  التركـيزات احلدية  /العتـبة 

 وعوامل ويف هذه احلاالت، البد من إثبات أن نتائج اختبار املخلوط الكامل جازمة مع مراعاة اجلرعة. للمخلوط بأكمله
وينبغي . يف نظم اختبار السمية التناسلية) التحليل اإلحصائي، وحساسية االختبار(أخرى مثل املدة واملالحظات والتحليل 

 .االحتفاظ بوثائق داعمة كافية تؤيد التصنيف لالطالع عليها حسب الطلب

  االستكمالمبادئ: تصنيف املخاليط يف حالة عدم توفر بيانات عن املخلوط بأكمله ٢-٣-٧-٣

حيثما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني مسيته التناسلية، لكن توجد بيانات كافية عن مكونات  ١-٢-٣-٧-٣
مفردة وعن خماليط مشاهبة تسمح بشكل مرض بوصف أخطار املخلوط، تستخدم هذه البيانات وفقا لقواعد االستكمال             

 عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى حد ممكن يف وصف أخطار         وهذا يكفل أن تستخدم يف    . التالـية املتفق عليها   
 .املخلوط بدون احلاجة إىل إجراء اختبار إضايف يف احليوانات

 التخفيف ٢-٢-٣-٧-٣

، قد يصنف ىخرأل خيفف خملوط مبادة ختفيف ال يتوقع أن تؤثر يف السمية التناسلية للمكونات اماعند 
 .باره معادال للمخلوط األصلياملخلوط اجلديد املخفف باعت

 دفعات اإلنتاج ٣-٢-٣-٧-٣

ميكن افتراض أن تكون قدرة السمية التناسلية لدفعة إنتاج ما من خملوط معقد معادلة بصورة رئيسية لقدرة  
 بأن  صانع واحد، ما مل يكن هناك ما يدعو إىل االعتقاددفعـة أخرى من املنتج التجاري نفسه أنتجها أو أشرف على إنتاجها           

 .ويف احلالة األخرية يلزم إجراء تصنيف جديد. يوجد اختالف واضح يف التركيب حبيث تغري قدرة السمية التناسلية هلذه الدفعة
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 املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية ٤-٢-٣-٧-٣

 :يف احلالة التالية
 باء؛+  ألف `١` :وجود خملوطني )أ( 
 باء؛+  جيم `٢`    

  ذي السمية التناسلية، هو نفسه يف املخلوطني؛تركيز املكون باء، )ب(

 ؛`٢` يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط `١`تركيز املكون ألف يف املخلوط  )ج(
تـتوفر بيانات للمكونني ألف وجيم ومها متعادالن بصورة رئيسية، أي أهنما يف فئة اخلطر                )د(

 .باءنفسها وال يتوقع أن يؤثرا يف السمية التناسلية للمكون 

 .`٢` مصنفاً فعالً عن طريق االختبار، أمكن تعيني فئة السمية نفسها للمخلوط `١`املخلوط فإذا كان  

 تصنيف املخاليط عند توفر بيانات جلميع املكونات أو لبعض املكونات فقط ٣-٣-٧-٣

 أو  ١ا يف الفئة    وط يف فئة السمية التناسلية عندما يكون مكون واحد على األقل مصنف           املخليصنف   ١-٣-٣-٧-٣
التركيز احلدي املبينة يف    / للسـمية التناسلية وموجودا بتركيز يساوي أو أكرب من التقدير املناسب لقيمة العتبة             ٢الفـئة   
 . على التوايل٢ والفئة ١ أدناه للفئة ١-٧-٣اجلدول 

ا كان حيتوي مكونا  حيتوي مواد تؤثر يف اإلرضاع أو من خالل اإلرضاع إذهيصنف املخلوط باعتبار ٢-٣-٣-٧-٣
التركيز احلدي ذات الصلة، كما هو مبني يف /واحدا على األقل مصنفا يف هذه الفئة بتركيز يتجاوز أو يساوي قيمة العتبة

 . بشأن الفئة اإلضافية للمواد اليت نؤثر يف اإلرضاع أو من خالله١-٧-٣اجلدول 

 أو بسبب   لوط املصنفة يف فئات السمية التناسلية     التركيزات احلدية ملكونات املخ   /قـيم العتـبة    :١-٧-٣اجلدول 
 )٢(، اليت من شأهنا أن حتدد تصنيف املخلوطتأثرياهتا يف اإلرضاع أو من خالله

 :التركيزات احلدية اليت تؤدي إىل تصنيف املخلوط يف الفئة/قيم العتبة

مواد هلا تأثريات يف اإلرضاع 
 :املكون مصنف يف  مسية تناسلية١الفئة   مسية تناسلية٢فئة ال )فئة إضافية( أو من خالله

 )١ملحوظة  (٪٠,١≥   

 )٢ملحوظة  (٪٠,٣≥   

  مسية تناسلية١الفئة 

  )٣ملحوظة  (٪٠,١≥  

  )٤ملحوظة  (٪٣,٠≥  

  مسية تناسلية٢الفئة 

   )١ملحوظة  (٪٠,١ ≥

   )٢ظة ملحو (٪٠,٣ ≥

مواد هلا تأثريات يف اإلرضاع     
 )فئة إضافية(أو من خالله 

أو مادة مصنفة يف الفئة اإلضافية للتأثريات يف اإلرضاع  ١ مسية تناسلية من الفئة ا ذامكوناحتواء املخلوط  يف حالة :١ملحوظة 
 يف املائة، فإن مجيع السلطات التنظيمية تقتضي معلومات عن صحيفة بيانات السالمة  ٠,٣ إىل ٠,١بتركيز من   أو مـن خالله     

                                                        

يـنطوي هذا النظام التوافقي للتصنيف على مراعاة االختالفات يف ممارسات تبليغ األخطار يف النظم                )٢(
ت على بطاقات   ويتوقع أن يكون عدد املخاليط اليت ستتأثر به صغريا؛ وستنحصر االختالفات يف وضع حتذيرا             . القائمـة 
 .وسيتطور الوضع مع مرور الوقت لتحقيق هنج أكثر تواؤما. الوسم
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وقد ختتار بعض السلطات الوسم بالتحذير عند وجود املكون يف املخلوط بتركيز . وسم ببطاقة حتذير اختياريغري أن ال. للمنتج
 . يف املائة، بينما قد ال تقتضي سلطات أخرى وضع وسم بالتحذير يف هذه احلالة٣,٠ إىل ٠,١من 

ة مصنفة يف الفئة اإلضافية للتأثريات يف اإلرضاع أو أو ماد ١ مسية تناسلية من الفئة ا ذامكوناحتواء املخلوط  يف حالة :٢ملحوظة 
 .صحيفة بيانات السالمة وبطاقة وسم بالتحذير على حد سواء عموماُيقتضى  يف املائة، ٠,٣ يتجاوزبتركيز يساوي أو من خالله 

 يف املائة، ٣,٠ىل   إ ٠,١ ن يف املخلوط بتركيز م    ٢ مسية تناسلية من الفئة      ا ذ امكوناحتواء املخلوط    يف حالة    :٣ملحوظة  
. غري أن الوسم ببطاقة حتذير اختياري. فإن مجيع السلطات التنظيمية تقتضي معلومات عن صحيفة بيانات السالمة للمنتج

 يف املائة، بينما قد ال ٣,٠ إىل ٠,١وقد ختتار بعض السلطات الوسم بالتحذير عند وجود املكون يف املخلوط بتركيز من 
 .وسم يف هذه احلالةبطاقة تقتضي سلطات أخرى وضع 

 يف املائة ٣,٠ يف املخلوط بتركيز يساوي أو أكرب من ٢ يف حالة وجود مكون ذي مسية تناسلية من الفئة           :٤مـلحوظة   
 .يتوقع عموما اقتضاء صحيفة بيانات السالمة وبطاقة وسم على حد سواء

 تبليغ معلومات األخطار ٤-٧-٣

: تبليغ معلومات األخطار  "علقة باشتراطات الوسم حتت عنوان      تـرد االعتبارات العامة واخلاصة املت      
 أمثله للبيانات   ٣ويتضمن املرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  ( "الوسـم 

 . التحذيرية والرسوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح السلطة املختصة بذلك

 الوسم للسمية التناسليةعناصر : ٢-٧-٣اجلدول 

فئة إضافية للتأثريات 
يف اإلرضاع أو من 

  ألف١الفئة   باء١الفئة  ٢الفئة  خالله

 

 الرمز خطر صحي خطر صحي خطر صحي بدون رمز

 كلمة التنبيه خطر خطر حتذير بدون كلمة تنبيه

قد يسبب ضررا 
للرضع الذين 
 يتغذون بلنب األم

يشتبه بأنه يضر 
ميل اخلصوبة أو احل

يذكر التأثري احملدد إذا (
يذكر سبيل ( )عرف

التعرض إذا ثبت بالقطع 
عدم نشوء اخلطر نفسه 
)بأي سبيل تعرض آخر

قد يضر اخلصوبة أو 
يذكر التأثري (احلميل 

يذكر ( )احملدد إذا عرف
سبيل التعرض إذا ثبت 

بالقطع عدم نشوء اخلطر 
نفسه بأي سبيل تعرض 

 )آخر

قد يضر اخلصوبة أو 
يذكر التأثري (ل احلمي

يذكر ( )احملدد إذا عرف
سبيل التعرض إذا ثبت 

بالقطع عدم نشوء اخلطر 
نفسه بأي سبيل تعرض 

 )آخر

 بيان اخلطر
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 تصنيفال بشأن خمطط اختاذ القرار ٥-٧-٣

 خمطط اختاذ القرار بشأن السمية التناسلية ١-٥-٧-٣

ويوصى بقوة أن يقوم    . املتوائم وإمنا يرد هنا كإرشاد إضايف     ال ميـثل خمطط اختاذ القرار التايل جزءا من نظام التصنيف            
 .الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام خمطط اختاذ القرار

  بشأن تصنيف املواد١-٧-٣خمطط اختاذ القرار  ١-١-٥-٧-٣

 

 يتبع يف الصفحة التالية

التصنيف غري ممكن ال  هل تتوفر للمادة بيانات عن مسيتها لإلنسال؟:املادة

نعم

 :هل املادة) ٢-٧-٣انظر (وفقا للمعايري 

 أو مسية للتناسل البشري، بأهنا معروفة �
 ؟مسية للتناسل البشري أهنا يفترض �

إىل خبري يبين التصنيف على وزن مجيعجيب أن يوكل التصنيف 
 .األدلة املتاحة

ال

 نعم

 ١الفئة

   

 خطر

 نعم

 ٢الفئة 

   
 حتذير

ال تصنف كمادة مسية 
 لإلنسال

ال

مسية للتناسل أن املادة    يشتبههل  ) ٢-٧-٣انظر  (وفقـا للمعايري    
 ؟البشري

جيب أن يوكل التصنيف إىل خبري يبين التصنيف على وزن مجيع
 .ألدلة املتاحةا



 

-183- 

 يف املخاليط بشأن تصن٢-٧-٣ خمطط اختاذ القرار ٢-١-٥-٧-٣

 يتبع يف الصفحة التالية
 ــــــــــــــ

 ، الفقرة٣-١يف الفصل " التركيزات احلدية /استخدام قيم العتبة  " انظر   ،لالطـالع على تركيزات حدية حمددة      )٣(
 . هبذا الفصل١-٧-٣ ويف اجلدول ٢-٣-٣-١

ن تكون بيانات ذلك املخلوط      بيانات ملخلوط آخر يف تطبيق مبادئ االستكمال، جيب أ         استخداميف حالـة     )٤(
 .٢-٣-٧-٣قاطعة وفقا للفقرة 

التركيزات  باستخدام مكونات املخلوط املفردة  يـبىن تصنيف املخلوط على بيانات االختبار املتاحة عن           :املخلـوط 
بناء على بيانات االختبار املتاحةوقد يعدل التصنيف على أساس كل حالة على حدة . قيم العتبة هلذه املكونات/احلدية

لالطالع. انظر أدناه تعديل التصنيف على أساس كل حالة على حدة.الستكمالللمخلوط ككل أو على أساس مبادئ ا
 ).٣-٣-٧-٣ و٢-٣-٧-٣، ١-٣-٧-٣انظر (على مزيد من التفاصيل، انظر املعايري

 

 للمواد السمية لإلنسال١هل حيتوي املخلوط مكونا أو أكثر مصنفا يف الفئة
 :عند
 ؟)٣( أو أكثر٪ ٠,١    �
 ؟)٣( أو أكثر٪ ٠,٣    �

 نعم

 ١الفئة 

 خطر  

ال

هل املخلوط حيتوي مكونا أو أكثر مصنفا كعامل مسي لإلنسال من الفئة
 : عند٢

 ؟ )٣( أو أكثر٪٠,١ �
 ؟)٣( أو أكثر٪٣,٠ �

 نعم

 ٢الفئة

  حتذير  

 ال
 ال يصنف

هـل تـتوفر بـيانات اختبار
نعم  للمخلوط بأكمله؟

 معهل نتائج اختبار املخلوط قاطعة
مراعاة اجلرعة وعوامل أخرى مثل
ــيل ــات والتحل ــدة واملالحظ امل

التحلـيل اإلحصـائي وحساسية(
يف نظم اختبار السمية) االختـبار 
لإلنسال؟

يصنف يف الفئة 
 املناسبة

   

  حتذيرأوخطر 

  ال يصنفأو

 ال نعم

ال

التصـنيف على أساس مكونات: انظـر أعـاله
 .املخلوط املفردة

)٤(مبادئ االستكمال؟هل تنطبق 

 )٤-٢-٣-٧-٣ إىل١-٢-٣-٧-٣انظر املعايري يف (

 ال

 نعم

  التصنيف على أساس مكونات املخلوط املفردة

  التصنيف املعدل على أساس كل حالة على حدة
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قلقا على) ٢-٧-٣انظر  ( للمعايري   هل املادة تسبب وفقا   
 صحة األطفال الذين يتغذون بلنب األم؟

 ال

نعم
فئة إضافية للتأثريات يف

من خاللهاإلرضاع أو 

 ال يصنف يف فئة
 إضافية

  اإلرضاعق اإلرضاع أو عن طرييفأثريات خمطط اختاذ القرار بشأن تصنيف الت ٢-٥-٧-٣
  لتصنيف املواد٣-٧-٣خمطط اختاذ القرار  ١-٢-٥-٧-٣

  لتصنيف املخاليط٤-٧-٣خمطط اختاذ القرار  ٢-٢-٥-٧-٣

________________________ 
، ٣-١يف الفصل " التركيزات احلدية/استخدام قيم العتبة" انظر ،لالطالع على تركيزات حدية حمددة )٣(

 . هبذا الفصل١-٧-٣ ويف اجلدول ٢-٣-٣-١الفقرة 
يف حالـة استخدام بيانات ملخلوط آخر يف تطبيق مبادئ االستكمال، جيب أن تكون بيانات ذلك                 )٤(

 .٢-٣-٧-٣املخلوط قاطعة وفقا للفقرة 

هــل تــتاح بــيانات اختــبار
 للمخلوط الكامل؟

 نعم
هـل بيانات االختبار قاطعة مع مراعاة

ى كــاملدةاجلــرعة وعوامــل أخــر
اإلحصائي(واملالحظـات والتحلـيل     

لـنظم اختبار) وحساسـية االختـبار   
 اإلنسال؟

 
ال نعم

ال

انظـر التصـنيف أعاله على أساس املكونات
 .املفردة للمخلوط

)٤( هل ميكن تطبيق مبادئ االستكمال؟

 ٤-٢-٣-٧-٣ إىل١-٢-٣-٧-٣انظر املعايري يف  (

ال

فئة إضافية للتأثريات
على أو من خالل 

 اإلرضاع
 
 أو
 

 بدون تصنيف
 نعم

التصنيف املعدل على أساس كل حالة على حدة

التركيزات  باستخدام مكونات املخلوط املفردة  يبىن تصنيف املخلوط على بيانات االختبار املتاحة عن :املخلـوط 
بناء على بيانات االختباروقد يعدل التصنيف على أساس كل حالة على حدة          . قيم العتبة هلذه املكونات   /احلديـة

.انظر أدناه تعديل التصنيف على أساس كل حالة على حدة. املتاحة للمخلوط ككل أو على أساس مبادئ االستكمال
 ).٣-٣-٧-٣ و٢-٣-٧-١،٣-٣-٧-٣انظر(لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر املعايري

املؤثرة يفملوادا املخلوط مكونا أو أكثر مصنفا يف فئةهل حيتوي
 : عنداإلرضاع أو من خالله

 ؟)٣( أو أكثر٪ ٠,١    �
 ؟)٣( أو أكثر٪ ٠,٣    �

 

 نعم

ال
 ال يصنف

فئة إضافية للتأثريات على
 أو من خالل اإلرضاع

 التصنيف على أساس املكونات املفردة يف املخلوط
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 ٨-٣الفصل 

  التعرض املفرد-السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
 تعاريف واعتبارات عامة ١-٨-٣

الغـرض مـن هذا الفصل هو توفري وسيلة لتصنيف املواد اليت تسبب مسية شاملة نوعية وغري قاتلة                   ١-١-٨-٣
الصحية الواضحة اليت ميكن أن تضعف      وتندرج حتتها مجيع التأثريات     .  من تعرض مفرد   جألعضـاء مستهدفة حمددة تنت    

  إىل ١-٣أو بطيئة، اليت مل تعاجل على وجه التحديد يف الفصول           /الوظـيفة، سواء كانت عكوسة أو العكوسة، فورية و        
 ).٦-١-٨-٣انظر أيضا (١٠-٣ والفصل ٧-٣

ة، وهي متثل هبذه وينطبق التصنيف على املواد الكيميائية اليت تعترب ذات مسية شاملة ألعضاء مستهدف            ٢-١-٨-٣
 .الصفة خطرا إلحداث تأثريات صحية ضارة يف األشخاص الذين يعرضون هلا

ويعـتمد التصنيف على توفر أدلة موثوقة على أن التعرض مرة واحدة للمادة قد أحدث تأثريا مسيا                  ٣-١-٨-٣
عضو، أو /يف وظيفة أو شكل نسيجأثرت زه يف البشر أو يف حيوانات االختبار، أو تغريات مسومية واضحة يمتسقا ميكن متي

ومن . أحدث تغريات شديدة يف الكيمياء احليوية للكائن العضوي أو دمه وتكون هذه التغريات ذات صلة بصحة البشر                
 .املسلم به أن تكون البيانات البشرية املصدر الرئيسي لألدلة فيما يتعلق هبذه الرتبة من األخطار

تقييم على دراسة التغريات الواضحة يف عضو واحد أو جهاز حيوي           وينـبغي عـدم االقتصار يف ال       ٤-١-٨-٣
 .واحد، ولكن أيضا التغريات الشاملة اليت تكون ذات شدة أقل وتشمل عدة أعضاء يف اجلسم

وميكن أن حتدث السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة عن طريق أي سبيل مناسب للبشر، فموي        ٥-١-٨-٣
 .رة رئيسيةأو جلدي أو باالستنشاق بصو

على ) ن م ع(وتصنف السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة بعد تعرض متكرر يف نظام التصنيف املتوائم       ٦-١-٨-٣
، ولذلك فإهنا تستبعد من )٩-٣الفصل  (" التعرض املتكرر-السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة      "الـنحو الوارد حتت عنوان      

 . النظام املتوائم لتأثريات مسية نوعية أخرى مبينة أدناه، وبالتايل ال تدرج هناوجيرى تقييم منفصل يف. هذا الفصل

 ؛)١-٣الفصل (السمية احلادة /ماتةاإل )أ( 

 ؛)٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تأكل اجللد )ب( 
 ؛)٣-٣الفصل (هتيج العني /تلف العني الشديد )ج( 

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

 ؛)٥-٣الفصل ( ار اإلطف )ه ( 
 ؛)٦-٣الفصل ( السرطنة  )و( 

 ؛ و)٧-٣الفصل ( السمية التناسلية  )ز( 

 ).١٠-٣الفصل ( السمية باالستنشاق  )ح( 

، )١-٢-٨-٣انظر   (٢ و ١ للمواد من الفئتني     نظمـت معـايري التصنيف يف هذا الفصل كمعايري         ٧-١-٨-٣
 .١-٨-٣انظر الشكل ). ٣-٨-٣انظر ( للمخاليط ومعايري) ٢-٢-٨-٣انظر  (٣ومعايري للمواد من الفئة 
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 معايري تصنيف املواد ٢-٨-٣

 ٢ و١مواد الفئتني  ١-٢-٨-٣

منفصلة، باستخدام رأي خربة على أساس وزن        تصنف املواد لتعيني التأثريات الفورية أو البطيئة بصورة          ١-١-٢-٨-٣
ومن مث، تدرج املواد يف  ). ٩-١-٢-٨-٣انظر  (وصى هبا   األدلة املتاحة، مبا يف ذلك استخدام القيم اإلرشادية امل        مجـيع   

 ).١-٨-٣الشكل  (  تبعا لطبيعة وشدة التأثريات امللحوظة٢ أو ١الفئة 

 التعرض املفرد - حمددفئات السمية الشاملة لعضو مستهدف: ١-٨-٣الشكل 

ن دراسات املـواد اليت أحدثت مسية كافية يف البشر، أو اليت ميكن أن يفترض، على أساس أدلة م           
 على حيوانات التجارب، أهنا قادرة على إحداث مسية ملحوظة يف البشر بعد تعرض مفرد

 :١الفئة 

  : على أساس ما يلي١ويبىن وضع املادة يف الفئة 

  أدلة موثوقة جيدة النوعية من حاالت بشرية أو دراسات وبائية؛ أو �

أو /ثت فيها تأثريات مسية واضحة و     مالحظـات من دراسات مناسبة يف حيوانات التجارب حد         �
وترد أدناه قيم . شـديدة ذات صـلة بصـحة البشـر عـند تركيزات تعرض منخفضة عموما           

.اليت تستخدم كجزء من تقييم وزن األدلة) ٩-١-٢-٨-٣انظر (التركيزات اإلرشادية /اجلرعات

 

ب، أهنا قادرة على    املواد اليت ميكن أن يفترض، على أساس أدلة من دراسات يف حيوانات التجار            
 اإلضرار بصحة البشر بعد تعرض مفرد

 :٢الفئة 

 على أساس مالحظات من دراسات مناسبة يف حيوانات التجارب نتجت  ٢ويبىن تصنيف املادة يف الفئة      
وترد أدناه  . فيها تأثريات مسية واضحة، ذات صلة بصحة البشر، عند تركيزات تعرض متوسطة عموما            

 .للمساعدة يف التصنيف) ٩-١-٢-٨-٣انظر (ت اإلرشادية التركيزا/قيم اجلرعات

).٩-٢-٨-٣انظر  (٢ويف حاالت استثنائية، ميكن أيضا استخدام أدلة من البشر لوضع مادة ما يف الفئة 

 

 تأثريات مؤقتة يف أعضاء مستهدفة

زمة لتصنيفها يف الفئة املخاليط بشأهنا املعايري الال/ هناك تأثريات يف أعضاء مستهدفة قد ال تستويف املواد
وهي تأثريات حتدث تغريات ضارة يف وظيفة ما يف اإلنسان ملدة قصرية، وقد . املبيـنة أعـاله    ٢ أو   ١

وال . يشـفى اإلنسـان منها خالل فترة معقولة دون أن تترك تغريات كبرية يف التركيب أو الوظيفة                
املخاليط هلذه  /وميكن تصنيف املواد  . تتضمن هذه الفئة سوى التأثريات املخدرة وهتيج السبيل التنفسي        

 . ٢-٢-٨-٣التأثريات على وجه التحديد على النحو الذي يناقش يف 

 :٣الفئة 

 

اجلهاز املستهدف الذي تأثر باملادة املصنفة أوال، أو ميكن أن توصف / تسمية العضوات الفئذهميكن بالنسبة هل: ملحوظة
ي بذل حماوالت لتعيني السمية األولية لعضو مستهدف وتصنيف املادة لذلك           وينبغ. املادة بأهنا مادة مسية جهازية عامة     

وينبغي توخي الدقة يف تقييم البيانات، وحيثما أمكن . الغرض، من قبيل املواد السمية للكبد، واملواد السمية لألعصاب
ات ثانوية يف اجلهازين العصيب     عدم إدراج التأثريات الثانوية، وعلى سبيل املثال ميكن أن حتدث مادة مسية للكبد تأثري             

 .واملعدي املعوي
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 .وينبغي تعيني سبيل التعرض ذي الصلة الذي حتدث املادة التلف من خالله ٢-١-٢-٨-٣

 .ويتوىل خبري حتديد التصنيف على أساس وزن مجيع األدلة املتاحة، مبا يف ذلك اإلرشادات الواردة أدناه ٣-١-٢-٨-٣

دلـة، مبـا فيها األحداث البشرية، والوبائيات، والدراسات اليت أجريت يف حيوانات             ويسـتخدم وزن األ    ٤-١-٢-٨-٣
 . تستحق التصنيفاالختبار، وذلك إلقامة الدليل على وجود تأثريات السمية الشاملة والتأثريات يف أعضاء مستهدفة حمددة اليت

 مثل دف من تعرض مفرد يف البشر،وتـأيت املعلومـات املطلوبة لتقييم السمية الشاملة لعضو مسته    ٥-١-٢-٨-٣
وتتمثل الدراسات  .  أو من دراسات أجريت يف حيوانات االختبار       الـتعرض يف املرتل، أو يف مكان العمل أو يف البيئة،          

احليوانية القياسية يف الفئران واجلرذان اليت توفر هذه املعلومات يف دراسات السمية احلادة اليت ميكن أن تتضمن مالحظات 
وقد توفر نتائج   . األعضاء املستهدفة /ية وفحوصا عيانية وجمهرية للتمكني من تعيني التأثريات السمية يف األنسجة          إكلينيك

 .دراسات السمية احلادة اليت جترى يف أنواع أحيائية أخرى أيضا معلومات مناسبة

عنها  اد معينة تتوفر  ويف حاالت استثنائية، وعلى أساس رأي اخلربة، قد يكون من املناسب وضع مو             ٦-١-٢-٨-٣
عندما ال يكون وزن األدلة البشرية مقنعا مبا يكفي         ) أ: (٢ الفئة   بشـرية على مسية شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة يف        أدلـة   
التركيز يف البشر /وينبغي أال تراعى مستويات اجلرعة. على أساس طبيعة وشدة التأثريات) ب(أو /، و١ يف الفئة للتصنيف

ومبعىن آخر، إذا   . ٢غي أن تكون أي أدلة متاحة من الدراسات احليوانية متسقة مع التصنيف يف الفئة               يف التصنيف، وينب  
 . ١، وجب تصنيف املادة يف الفئة ١توفرت أيضا بيانات حيوانية عن املادة الكيميائية تربر التصنيف يف الفئة 

 ٢ و١التأثريات اليت تعترب مدعمة للتصنيف للفئتني  ٧-١-٢-٨-٣

 .يعطي الدليل الذي يربط التعرض املفرد للمادة مع تأثري مسي قابل للتعيني دعما للتصنيف ١-٧-١-٢-٨-٣

ومن املسلم به أن األدلة من اخلربة أو األحداث البشرية تقتصر عادة على التقارير اليت تتناول العواقب  ٢-٧-١-٢-٨-٣
وقد ال تتضمن التفاصيل العلمية اليت ميكن احلصول        الصـحية الضارة، غالبا بقدر من عدم التأكد من ظروف التعرض،            

 .عليها من دراسات أجريت بصورة جيدة يف حيوانات االختبار

وميكـن احلصـول على تفاصيل أكثر كثًريا من األدلة املستقاة من الدراسات املناسبة اليت جترى يف                  ٣-٧-١-٢-٨-٣
 وميكن أن يكشف ذلك يف كثري من -ة عيانية وجمهرية حيوانات االختبار، يف شكل مالحظات إكلينيكية، وفحوص مرضي

وبناء عليه، يتعني أخذ مجيع األدلة    . األحيان أخطارا قد ال تكون مهددة للحياة ولكنها تشري إىل حدوث اختالل وظيفي            
 .املتاحة يف احلسبان، إىل جانب ارتباطها بصحة اإلنسان، يف عملية التصنيف

 :أو يف احليوانات ما يلي/ت الصلة يف البشر وومن أمثلة التأثريات السمية ذا 

 االعتالل الناتج من تعرض مفرد؛ )أ(
التغريات الوظيفية الواضحة يف اجلهاز العصيب املركزي أو احمليطي أو األجهزة العضوية األخرى، مبا              )ب(

مثل السمع، (يف ذلـك عالمـات هـبوط اجلهاز العصيب املركزي والتأثريات يف احلواس اخلاصة        
 ؛)النظر، والشمو

 أي تغيري ضار متسق وواضح يف الكيمياء احليوية اإلكلينيكية، أو الدم، أو بارامترات حتليل البول؛ )ج(
أو يرى بالتايل أو /حدوث تلف واضح يف األعضاء قد يالحظ عند دراسة الصفة التشرحيية و )د(

 يتأكد بالفحص اجملهري؛
 أو تكون أورام حبيبية يف أعضاء حيوية مع قدرة على جتديد            خنـر متعدد البؤر أو خنر منتشر، تليف        )ه (

 األورام؛
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 تغريات مورفولوجية قد تكون عكوسة لكنها توفر أدلة واضحة على اعتالل ملحوظ يف األعضاء؛ )و(
يف أعضاء  ) مبا يف ذلك حتلل اخلاليا واخنفاض عددها      (أدلـة على موت ملحوظ يف اخلاليا         )ز(

 .دحيوية غري قابلة للتجدي

 ٢ و١التأثريات اليت ال ميكن اعتبارها مدعمة للتصنيف يف الفئتني  ٨-١-٢-٨-٣

 .من املعروف أنه ميكن مالحظة أن تأثريات معينة ال تربر التصنيف 

 :ومن أمثلة هذه التأثريات يف البشر أو احليوانات ما يلي 

سم، أو استهالك الغذاء أو املاء، املالحظات اإلكلينيكية أو التغريات الطفيفة يف الكسب يف وزن اجل )أ(
 ؛"واضحة"اليت قد تكون هلا قدر من األمهية السمومية ولكنها ال تدل يف حد ذاهتا على مسية 

أو /الـتغريات البسـيطة يف الكيمياء احليوية اإلكلينيكية والدم وبارامترات حتليل البول و             )ب(
ريات ذات أمهية مسومية مشكوك فيها أو التأثريات العابرة، عندما تكون هذه التغريات أو التأث

 طفيفة؛

 التغريات يف أوزان األعضاء دون وجود أدلة على اعتالل العضو؛ )ج(
 استجابات التكيف اليت ال تعترب مهمة من الناحية السمومية؛ )د(

أي ال تربر التصنيف آليات السمية اليت تثريها املادة واليت تكون متوقفة على النوع األحيائي،  )ه (
 .عندما يثبت بدرجة معقولة أهنا غري ذات صلة بصحة اإلنسان

قـيم إرشـادية للمساعدة يف التصنيف على أساس النتائج املستقاة من الدراسات اليت جترى على                 ٩-١-٢-٨-٣
 ٢ و١حيوانات االختبار للفئتني 

نيف أو ال، ودرجة التصنيف     يف سـبيل املساعدة يف التوصل إىل قرار بشأن ما إذا كان ينبغي التص              ١-٩-١-٢-٨-٣
. للجرعة أو التركيز الذي أثبت أنه يعطي تأثريات صحية ملموسة         " قيم إرشادية "، تبني هنا    )٢ مقابل الفئة    ١الفـئة   (

واحلجة األساسية القتراح مثل هذه القيم اإلرشادية هي أن مجيع املواد الكيميائية حمتملة السمية، وال بد أن تكون هناك                   
 . تظهر بعده درجة من التأثري السميجرعة أو تركيز

وهكذا، عندما تالحظ تأثريات مسية ذات داللة يف الدراسات احليوانية، فإن من شأن ذلك أن يوحي  ٢-٩-١-٢-٨-٣
التركيز الذي ترى عنده هذه التأثريات، وعالقة النتائج بالقيم اإلرشادية /وميكن أن تتيح دراسة اجلرعة. بضرورة التصنيف

نظرا ألن التأثريات السمية هي نتيجة للخواص اخلطرة (علومات مفيدة تساعد يف تقدير احلاجة إىل التصنيف املقـترحة م  
 ).التركيز/وأيضا نتيجة للجرعة

وُنطُق القيم اإلرشادية املقترحة للتعرض جلرعة واحدة اليت أعطت تأثريا مسيا غري قاتل هي الُنطُق اليت  ٣-٩-١-٢-٨-٣
 .١-٨-٣لسمية احلادة كما هي مبينة يف اجلدول تنطبق على اختبارات ا
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 )أ( ُنطُق القيم اإلرشادية للتعرضات جلرعة مفردة: ١-٨-٣اجلدول 

  :نطق القيم اإلرشادية للفئات

 سبيل التعرض الوحدات ١الفئة  ٢الفئة  ٣الفئة 
 ٣٠٠أكرب من : ت

 ٢ ٠٠٠إىل 
 كغم من/مغم  أو أقل٣٠٠ت 

 وزن اجلسم
 )الفأر(فموي 

 إىل ١ ٠٠٠أكرب من : ت
٢ ٠٠٠ 

كغم من /مغم أو أقل١ ٠٠٠ت 
 وزن اجلسم

 )الفأر أو األرنب(جلدي 

 إىل ٢ ٥٠٠أكرب من : ت
٥ ٠٠٠ 

 غاز) الفأر(االستنشاق  مليون/جزء أو أقل٢ ٥٠٠ت 

 خبار) الفأر(االستنشاق  ل/مغم  أو أقل١٠ت  ٢٠ إىل ١٠أكرب من : ت

ال تنطبق القيم 
 )ب(اإلرشادية

٥,٠ إىل ١,٠ أكرب من :ت  ٤/ل/مغم  أو أقل١,٠ت 
 ساعات

دخان/رذاذ/غبار) الفأر(االستنشاق 

 أعاله ألغراض اإلرشاد وحسب، أي الستخدامها كجزء من هنج وزن           ١-٨-٣تذكر القيم اإلرشادية والُنطُق املبينة يف اجلدول         )أ(
 .يما فاصلة جازمةوال يقصد هبا أن تكون ق. األدلة واملساعدة يف البت يف التصنيف

 . وميكن إدراج البيانات احليوانية يف تقييم وزن األدلة. ال تعطى قيم إرشادية نظرا ألن هذا التصنيف يقوم بصورة أساسية على بيانات بشرية )ب(

تركيز أقل من القيمة اإلرشادية، على سبيل       /وهكـذا ميكن أن تنجلي صورة مسية معينة عند جرعة          ٤-٩-١-٢-٨-٣
كغم من وزن اجلسم عن طريق الفم، غري أن طبيعة التأثري قد تؤدي إىل اختاذ قرار بعدم               / مغم ٢ ٠٠٠قـل من    املـثال أ  

وعلى العكس من ذلك، قد تتجلى صورة مسية بعينها يف دراسات حيوانية عند قيم أعلى من قيمة إرشادية،      . التصـنيف 
 بطريق الفم، وباإلضافة إىل ذلك، تتوفر معلومات كغم من وزن اجلسم/ مغم٢ ٠٠٠على سبيل املثال، عند أو أعلى من 

إضافية من مصادر أخرى، مثل دراسات على جرعات مفردة، أو دراسات حالة بشرية، تدعم استنتاج أن التصنيف هو                  
 . اإلجراء احلصيف الذي ينبغي اختاذه بالنظر إىل وزن األدلة املتوفرة

 اعتبارات أخرى ١٠-١-٢-٨-٣

وهو املعتاد بالنسبة للمواد    (ال توصـف مادة كيميائية ما إال باستخدام بيانات حيوانية             عـندما     ١-١٠-١-٢-٨-٣
، ينبغي أن تتضمن عملية التصنيف اإلشارة إىل قيم إرشادية          )اجلديـدة، ولكنه يصدق أيضا على كثري من املواد القائمة         

 .لةالتركيز باعتبارها أحد العناصر اليت تسهم يف تنفيذ هنج وزن األد/للجرعة

  وميكن تصنيف املادة عند توفر بيانات بشرية مدعمة بشكل جيد تبني تأثري مسية شاملة لعضو هدف ٢-١٠-١-٢-٨-٣
والبيانات البشرية املوجبة، بصرف النظر عن اجلرعة احملتملة، . ميكن بشكل موثوق إرجاعه إىل تعرض مفرد ملادة كيميائية

تصنف مادة ما ألن السمية الشاملة امللحوظة لعضو هدف ال تعترب مهمة أو             وهكذا، عندما ال    . عـلى البيانات احليوانية   
ليست ذات صلة بالبشر، ينبغي تصنيف املادة إذا توفرت يف وقت الحق بيانات عن أحداث بشرية توضح وجود تأثري مسي 

 .شامل لعضو هدف بعينه

تها لعضو مستهدف حمدد يف حاالت معينة، عند          قـد تصـنف املـادة الكيميائية اليت مل ختترب لتعيني مسي             ٣-١٠-١-٢-٨-٣
االقتضـاء، على أساس بيانات مستقاة من عالقة مؤكدة للتركيب والنشاط واستكمال مبين على رأي خربة ملادة مناظرة هلا من                    
 .حيث التركيب سبق تصنيفها مع وجود دعم أساسي من دراسة عوامل مهمة أخرى من قبيل تكوين نواتج أيض مهمة مشتركة

  من املعترف به أنه ميكن استخدام تركيز البخار املشبَّع من ِقبل بعض األجهزة التنظيمية كعنصر                 ٤-١٠-١-٢-٨-٣
 .إضايف لتوفري متطلبات محاية خاصة للصحة والسالمة
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 ٣مواد اجملموعة  ٢-٢-٨-٣

 معايري هتيج السبيل التنفسي ١-٢-٢-٨-٣

 :٣ يف الفئة فيما يلي معايري هتيج السبيل التنفسي للتصنيف 

اليت ) أو أمل/تتميز بإمحرار موضعي، ووذمة، وحكّة و(تندرج هنا تأثريات التهيج التنفسي  )أ(
ومن . تضـعف التـنفس مع أعراض مثل السعال، واألمل، والّشَرق، وصعوبات التنفس           

 املعترف به أن هذا التصنيف يقوم بدرجة رئيسية على البيانات البشرية؛

حظات البشرية الشخصانية بالقياسات املوضوعية لتهيج السبيل التنفسي        ميكن تدعيم املال   )ب(
مثل االستجابات الكهرفسيولوجية، والوامسات البيولوجية لاللتهاب ( الواضح ) ت س ت(

 ؛)يف سوائل غسل األنف أو القصبات اهلوائية واألسناخ الرئوية

راض اليت تظهر يف اجملموعات     ينـبغي أن تكون األعراض املالحظة يف البشر مطابقة لألع          )ج(
املعرضة وليست استجابة معزولة ذاتية التحسس أو استجابة مل تنتج إال يف أفراد يتسمون 

، "هتيج"وينبغي استبعاد التقارير الغامضة عن جمرد       . حبساسية مفرطة يف املسالك اهلوائية    
ل نظـرا ألن هـذا املصطلح يستخدم عموما لوصف نطاق واسع من اإلحساسات تشم             

حواس مثل الشم، واملذاق املنحرف، واإلحساس بالدغدغة، واجلفاف، وكلها خترج عن           
 نطاق التصنيف املقصود؛

على ) ت س ت  (ال توجد حاليا اختبارات حيوانية معتمدة تتناول هتيج السبيل التنفسي            )د(
غري أنه قد ميكن احلصول على معلومات مفيدة من اختبارات السمية           . وجـه الـتحديد   

فمثال، قد توفر الدراسات احليوانية معلومات مفيدة من        . ستنشـاق املفرد واملتكرر   باال
وعلم األمراض  ) ضيق النفس، والتهاب األنف، إخل    ( حيـث العالمات السريرية للسمية      

وهي تأثريات  ) مثل التبّيغ، والوذمة وااللتهاب البسيط وتغلّظ الطبقة املخاطية       ( النسيجي
وميكن استخدام .  لألعراض السريرية املميزة املوصوفة أعالهعكوسة، وقد تكون انعكاسا   

 مثل هذه الدراسات احليوانية كجزء من تقييم وزن األدلة؛

جهازية أشد، تتضمن   /يـتم هذا التقسيم اخلاص فقط عندما ال تالحظ تأثريات عضوية           )ه (
 .تأثريات كهذه يف اجلهاز التنفسي

 معايري للتأثريات املخدرة ٢-٢-٢-٨-٣

 :٣يما يلي معايري التأثريات املخدرة للتصنيف يف الفئة ف 

يندرج هنا ختميد اجلهاز العصيب املركزي ويشمل التأثريات املخدرة يف اإلنسان من قبيل              )أ(
الـنعاس، والـتخدير، واخنفاض مستوى اليقظة، وفقدان املنعكسات، وانعدام التناسق،           

ل صداع شديد، أو غثيان، وميكن أن       وميكن أن تتجلى هذه التأثريات يف شك      . والدوخة
تـؤدي إىل ضعف القدرة على احلكم على األمور، أو الدوار، أو التهيج، أو الوهن، أو                

 ؛سضعف الذاكرة، أو قصور يف اإلدراك والتنسيق،، أو زمن رد الفعل، أو النعا
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م تنسيق  قـد تتضـمن التأثريات املخدرة املالحظة يف الدراسات احليوانية النوام، وانعدا            )ب(
وهذه التأثريات ليست ذات طابع مؤقت، ومن مث        . منَعكَس التقومي، والتخدير، والترنح   

 . ٢ أو ١ينبغي النظر يف تصنيفها يف الفئة 

 معايري تصنيف املخاليط ٣-٨-٣

ينة تصنف املخاليط باستخدام املعايري ذاهتا اليت تستخدم يف حالة املواد، أو كبديل لذلك، الطريقة املب ١-٣-٨-٣
للسمية الشاملة يف حالة التعرض املفرد أو       /وعلى غرار املواد، قد تصنف املخاليط لسمية عضو مستهدف معني         . أدنـاه 

 .املتكرر أو كليهما

 تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن املخلوط الكامل ٢-٣-٨-٣

 دراسات مناسبة يف    عندما تتوفر عن املخلوط أدلة موثوقة وذات نوعية جيدة من اخلربة البشرية أو             
حيوانات التجارب، على النحو املشروح يف املعايري املتعلقة باملواد، ميكن تصنيف املخلوط على أساس تقييم البيانات تبعا 

وجيب توخي احلرص يف تقييم البيانات املتعلقة باملخاليط، حبيث ال تسبب اجلرعة أو املدة أو املالحظة أو                . لـوزن األدلة  
 . نتائج غري جازمةالتحليل جعل ال

 مبادئ االستكمال: تصنيف املخاليط عند عدم توفر بيانات عن املخلوط الكامل ٣-٣-٨-٣

للسمية الشاملة، لكن   / لعضو مستهدف معني   هعـندما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني مسيت          ١-٣-٣-٨-٣
ن وصف خماطر املخلوط، فإن هذه البيانات ميكن توجد بيانات كافية عن املكونات املفردة وعن خماليط مشاهبة حبيث ميك

وهذا يكفل أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل         . أن تسـتخدم وفقا ملبادئ االستكمال التالية املتفق عليها        
 .أقصى حد ممكن يف وصف أخطار املخلوط دون احلاجة إىل إجراء اختبارات إضافية يف احليوانات

 التخفيف ٢-٣-٣-٨-٣

عـندما خيفف خملوط مبادة ختفيف مصنفة يف فئة مسية مساوية لسمية أقل املكونات األصلية مسية أو أقل منها وال                     
 .يتوقع أن تؤثر يف مسية املكونات األخرى، عندئذ ميكن تصنيف املخلوط املخفف اجلديد يف فئة معادلة لفئة املخلوط األصلي

 دفعات اإلنتاج ٣-٣-٣-٨-٣

ية دفعة إنتاج ملخلوط معقد ما معادلة بصورة رئيسية لسمية دفعة إنتاج أخرى من ميكن افتراض أن مس 
املنـتج التجاري نفسه أنتجها الصانع نفسه أو أشرف على إنتاجها، ما مل يكن هناك ما يدعو إىل االعتقاد بأن تغريا ذا                      

 .ديدويف هذه احلالة يلزم إجراء تصنيف ج. داللة قد حدث أدى إىل تغري مسية الدفعة

 تركيز املخاليط العالية السمية ٤-٣-٣-٨-٣

 بدون ١، وجب تصنيف املخلوط املركز يف الفئة      ١ز مكون مسي يف خملوط من الفئة        يإذا زيـد ترك    
 .إجراء اختبار إضايف

 االستيفاء داخل فئة مسية واحدة ٥-٣-٣-٨-٣

ان يف فئة مسية واحدة     يف حالـة وجود ثالثة خماليط حتتوي مكونات متطابقة حيث ألف وباء مصنف             
وحيتوي املخلوط جيم املكونات النشطة ذاهتا من الناحية السمومية املوجودة يف املخلوطني ألف وباء، حينئذ يفترض أن                 

 .تكون مسية املخلوط جيم هي ذاهتا مسية املخلوطني ألف وباء
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 املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية ٦-٣-٣-٨-٣

 :يف احلالة التالية

 باء؛+  ألف `١`: خملوطنيوجود  )أ(
 باء؛+  جيم `٢`   

 تركيز املكون باء هو نفسه بصورة أساسية تركيزه يف املخلوطني؛ )ب(

 ؛`٢` يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط `١`تركيز املكون ألف يف املخلوط  )ج(
خطار ذاهتا وال تتوفر بيانات عن مسية املكونني ألف وجيم ومها متكافئان، أي أهنما يف فئة األ )د(

 .يتوقع أن يؤثرا يف مسية املكون باء

 .`٢` مصنفا بالفعل عن طريق االختبار، أمكن تعيني الفئة ذاهتا للمخلوط `١`فإذا كان املخلوط  

 األيروسوالت ٧-٣-٣-٨-٣

قـد يصـنف الشـكل األيروسويل ملخلوط يف فئة اخلطر ذاهتا مثل الشكل غري األيروسويل املخترب                  
. يما يتعلق بسبيل التعرض الفموي واجللدي شريطة أال تؤثر املادة الدافعة املضافة يف مسية املخلوط لدى رشه                للمخلوط ف 

 .وينبغي النظر يف تصنيف املخاليط األيروسولية فيما يتعلق بالسمية باالستنشاق بشكل منفصل

 ونات فقطتصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع املكونات أو عن بعض املك ٤-٣-٨-٣

حيـثما ال تتوفر أدلة موثوقة أو بيانات اختبار للمخلوط نفسه، وحيثما ال ميكن استخدام مبادئ                  ١-٤-٣-٨-٣
ويف هذه احلالة، يصنف . االسـتكمال لعمل تصنيف، عندئذ يبىن تصنيف املخاليط على تصنيف املواد املكونة للمخلوط            

، بعد تعرض واحد أو تعرض متكرر أو )حيدد العضو املعين(ملة مسية شا/املخلوط كمادة ذات مسية لعضو مستهدف معني     
للسمية الشاملة / للسمية لعضو مستهدف معني٢ أو الفئة ١كليهما عندما يكون مكون واحد على األقل مصنفا يف الفئة 

 ٢ والفئة ١  أدناه للفئة٢-٨-٣وموجودا بتركيز يساوي أو يتجاوز قيمة عتبة أو تركيزا حديا كما هو مبني يف اجلدول 
 .على التوايل

/  معينةالتركيزات احلدية ملكونات املخلوط املصنفة يف فئات السمية ألعضاء مستهدفة /قيم العتبة  :٢-٨-٣اجلدول
  )١(٢ أو ١ يف الفئة الشاملة، واليت من شأهنا أن حتدد تصنيف املخلوطالسمية 

 :التركيزات احلدية اليت حتدد تصنيف املخلوط يف/قيم العتبة

 ١الفئة  ٢الفئة 

 :مصنف يفاملكون 

 ٪١٠ إىل أقل من     ١,٠من  : املكون )١امللحوظة ( أو أكثر ٪١,٠
 )٢امللحوظة (  أو أكثر ٪١٠  )٣امللحوظة (

 ١الفئة 
 مسية شاملة لعضو مستهدف

 )٤امللحوظة ( أو أكثر ٪١,٠

 )٥امللحوظة ( أو أكثر ٪١٠

  ٢الفئة  
 مسية شاملة لعضو مستهدف

                                                        

يـنطوي خمطـط التصنيف التوافقي هذا على مراعاة االختالفات يف ممارسات تبليغ املعلومات عن األخطار يف النظم                   )١(
رة على حتذيرات بطاقة الوسم؛ وسيتطور الوضع مع        ويتوقع أن يكون عدد املخاليط املتأثرة به قليالً؛ وستكون االختالفات مقتص          . القائمة

 الوقت للتوصل إىل هنج متوائم بدرجة أكرب



 

-193- 

 يف املخلوط بتركيز من ١ شاملة من الفئة مسية/ معني يف حالة وجود مكون ذي مسية لعضو مستهدف :١لحوظة امل
غري أن  .  يف املائـة، فإن مجيع السلطات التنظيمية تقتضي معلومات عن صحيفة بيانات السالمة عن املنتج               ١٠ إىل   ١,٠

 يف ١٠ إىل ١,٠م عند وجود املكون يف املخلوط بتركيز من وقد ختتار بعض السلطات الوس. الوسم ببطاقة حتذير اختياري
 .املائة، بينما قد ال تقتضي سلطات أخرى وضع وسم يف هذه احلالة

 ١٠ يف املخلوط بتركيز ١شاملة من الفئة مسية /معنييف حالة وجود مكون ذي مسية لعضو مستهدف  :٢امللحوظة 
 .يانات السالمة وبطاقة وسم بالتحذير على حد سواءيف املائة أو أكثر، يتوقع عموما اقتضاء صحيفة ب

 يف املخلوط بتركيز من ٢شاملة من الفئة مسية /معنييف حالة وجود مكون ذي مسية لعضو مستهدف  :٣امللحوظة 
 للسمية الشاملة لعضو مستهدف، بينما ال ٢ يف املائـة، قد ختتار بعض السلطات تصنف املخلوط يف الفئة           ١٠ إىل   ١,٠

 .طات أخرى ذلكتفعل سل

 يف املخلوط بتركيز من     ٢شاملة الفئة   مسية  /معنييف حالـة وجود مكون ذي مسية لعضو مستهدف           :٤امللحوظة
غري أن  .  يف املائـة، فإن مجيع السلطات التنظيمية تقتضي معلومات عن صحيفة بيانات السالمة عن املنتج               ١٠ إىل   ١,٠

 يف ١٠ إىل ١,٠لسلطات الوسم عند وجود املكون يف املخلوط بتركيز من وقد ختتار بعض ا. الوسم ببطاقة حتذير اختياري
 .املائة، بينما قد ال تقتضي سلطات أخرى وضع وسم يف هذه احلالة

 يف  ١٠ يف املخلوط بتركيز   ٢شاملة الفئة   مسية  /معنييف حالة وجود مكون ذي مسية لعضو مستهدف          :٥امللحوظة 
 . صحيفة بيانات السالمة وبطاقة وسم على حد سواءاملائة أو أكثر، يتوقع عموما اقتضاء 

وينبغي أن تطبق قيم العتبة هذه وما يترتب عليها من تصنيفات بالتساوي وبطريقة مالئمة على املواد  ٢-٤-٣-٨-٣
 .السمية لعضو هدف نتيجة لكل من التعرض املفرد والتعرض املتكرر

 .ا يتعلق بالسمية جبرعة مفردة والسمية جبرعات متكررةوينبغي تصنيف املخاليط بصورة منفصلة فيم ٣-٤-٣-٨-٣

وينبغي توخي احلرص عند اجلمع بني مواد مسية تؤثر يف أكثر من جهاز عضوي واحد حبيث تدرس                  ٤-٤-٣-٨-٣
 يف  ١مسائل تعزيز الفعالية والتفاعالت التآزرية، ألن مواد معينة ميكن أن تسبب مسية للعضو اهلدف عند تركيز أقل من                   

 .ائة إذا كانت بعض املكونات األخرى يف املخلوط معروفة بأهنا تعزز ذلك التأثري السميامل

وقد اقترحت . ٣ينـبغي توخي احلذر عند استكمال بيانات السمية ملخلوط حيتوي مكونات من الفئة      ٥-٤-٣-٨-٣
التركيز احلدي املذكور قد يكون أعلى / يف املائة؛ غري أنه ينبغي االعتراف بأن قيمة العتبة٢٠تركيز حدي مقداره /قيمة عتبة

 ال حتدث دون تركيز معني      د، وبأن بعض التأثريات مثل هتيج السبيل التنفسي ق        ٣أو أقـل تبعا للمكونات املصنفة يف الفئة         
  .وينبغي االستعانة برأي خربة.  يف املائة هذه٢٠بينما قد حتدث تأثريات أخرى مثل التأثريات املخدرة عند أقل من قيمة 

 تبليغ معلومات األخطار ٤-٨-٣

 "الوسم: تبليغ معلومات األخطار "ترد اعتبارات عامة وخاصة تتعلق باشتراطات الوسم حتت عنوان           ١-٤-٨-٣
 أمثلة للبيانات التحذيرية    ٣ويتضمن املرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (

 .استخدامها حيثما تسمح السلطة املختصة بذلكوالرسوم التخطيطية اليت ميكن 
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 عناصر الوسم للسمية الشاملة لعضو مستهدف بعد تعرض مفرد: ٣-٨-٣اجلدول 

  ١الفئة  ٢الفئة  ٣الفئة 

 الرمز خطر صحي خطر صحي عالمة تعجب

 كلمة التنبيه خطر حتذير حتذير

 قد يسبب هتيجا تنفسيا،
 أو

قد يسبب نعاسا أو دوخة

تذكر (أعضاء لفا يف تقد يسبب 
) ذا عرفـت إمجيع األعضاء املتأثرة
يذكر سبيل (بعد تعرض مفرد 

 إذا ثبت أن اخلطر نفسه ال التعرض
 )ينشأ من سبل تعرض أخرى

تذكر مجيع (أعضاء تلفا يف يسبب 
بعد ) األعضاء املتأثرة إذا عرفت

يذكر سبيل التعرض (تعرض مفرد 
إذا ثبت أن اخلطر نفسه ال ينشأ 

 )ل تعرض أخرىمن سب

بيان األخطار
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لتقييم السمية لعضو مستهدف أو معلومات/ هل تتوفر عن املادة بيانات و:املادة
 ؟ مادةالشاملة بعد تعرض واحد للالسمية /معني

التصنيف غري ال
 ممكن

معلومات/ هل تتوفر عن املخلوط ككل أو مكوناته بيانات:املخلوط
الشاملة بعد تعرض واحد؟السمية / معنيلتقييم السمية لعضو مستهدف

نعم

 بعد تعرض واحد،
 هل ميكن للمادة أو املخلوط إحداث مسية ملحوظة يف البشر، أو �
دث مسية ملحوظة يف البشر على أساسهل ميكن افتراض أهنا قد حت �

 دراسات يف حيوانات التجارب؟
ينبغي أن يوكل التصنيف إىل خبري يتبع.  بشأن املعايري والقيم اإلرشادية    ٢-٨-٣انظـر   

 .هنجا لوزن األدلة

نعم

التصنيف غري ال
 ممكن

 انظر املخطط
٢-٨-٣ 

 ١الفئة 

 خطر 

لعضوات لتقييم السمية معلوم/هل تتوفر عن املخلوط ككل بيانات
  بعد تعرض واحد؟الشاملةالسمية/ معنيمستهدف

نعم

 ال

نعم

ال

نعم

 ٢الفئة 

 حتذير 

 :بعد تعرض واحد
هل ميكن اعتبار املادة أو املخلوط مضرين بصحة البشر على أساس أدلة �

 من دراسات جتريبية يف احليوان؟
ينبغي أن يوكل تطبيق معايري التصنيف إىل. ة بشأن املعايري والقيم اإلرشادي    ٢-٨-٣انظر  

 .خبري يتبع هنجا لوزن مجيع األدلة املتاحة

 ال يصنف
 ال

ال

نعم

 ٣الفئة 

 

 حتذير

 بعد تعرض مفرد،

 هل حتدث املادة أو املخلوط تأثريات خمدرة أو هتيجاً تنفسياً؟ �
 .بيق املعايري رأي خربة يف هنج لوزن األدلةيتطلب تط.  بشأن املعايري٢-٨-٣انظر 

 السمية الشاملة من التعرض املفرد/خمطط اختاذ القرار بشان السمية ألعضاء مستهدفة معينة ٥-٨-٣
. ال ميـثل خمطـط اختاذ القرار التايل جزءا من نظام التصنيف املتوائم وإمنا يورد هنا كإرشاد إضايف                 

 .راسة املعايري قبل وأثناء استخدام املخططويوصى بقوة أن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بد
 ١-٥-٨-٣خمطط اختاذ القرار  ١-٥-٨-٣

 يتبع يف الصفحة التالية
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 ٢-٨-٣خمطط اختاذ القرار  ٢-٥-٨-٣

 ـــــــــــــــ
بالفصل " التركيزات احلدية/استخدام قيم العتبة" من هذا الفصل وحتت عنوان ٢- ٨-٣انظر الفقرة  )٢(

 .٢-٣-٣-١، الفقرة ٣-١
 . لالطالع على شرح وإرشادات٢-٨-٣ واجلدول ٤-٣-٨-٣انظر الفقرة  )٣(

هل تنطبق مبادئ االستكمال كما يف
نعم ؟٣-٣-٨-٣الفقرة

 نعم

لعضو للسمية   ١هـل حيتوي املخلوط مكونا أو أكثر مصنفا يف الفئة           
 :)٢( عند تركيزالشاملةللسمية / معنيمستهدف

 ٪١٠ إىل ١من  �
.)٣(التركيزات احلدية/تبة بشأن استخدام قيم الع٢-٨-٣انظر اجلدول 

 ٢الفئة 

 حتذير 

ال

 نعم

 ٢الفئة 

 

 حتذير

لعضو للسمية ٢هـل حيتوي املخلوط مكونا أو أكثر مصنفا يف الفئة          
 :)٢( عند تركيزالشاملةللسمية / معنيمستهدف

  أو أكثر؟٪١,٠ �
  أو أكثر؟٪١٠ �

.)٣(ديةالتركيزات احل/ بشأن استخدام قيم العتبة٢-٨-٣انظر اجلدول 

ال

ال
  يصنفال

ال

 للسمية١هـل املخلوط حيتوي مكونا أو أكثر مصنفا كمادة من الفئة       
 :)٢( عند تركيزالشاملةللسمية / معنيلعضو مستهدف

  أو أكثر؟٪١,٠ �
  أو أكثر؟٪١٠ �

.)٣(التركيزات احلدية/ بشأن استخدام قيم العتبة٢-٨-٣انظر اجلدول 

 نعم

 ١الفئة 

 خطر 

 نعم

 ٣الفئة 

 

 حتذير

 لسمية عضو٣هـل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً يف الفئة           
  يف املائة أو أكثر٢٠للسمية الشاملة عند تركيز /مستهدف حمدد

.ينبغي توخي احلذر عند تصنيف هذه املخاليط. ٥-٤-٣-٨-٣انظر 

 ال

يصنف يف الفئة 
 املناسبة
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 ٩-٣الفصل 

  التعرض املتكرر-السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
 تعاريف واعتبارات عامة ١-٩-٣

ددة الغرض من هذه الوثيقة هو توفري وسيلة لتصنيف املواد اليت حتدث مسية شاملة ألعضاء مستهدفة حم ١-١-٩-٣
وتندرج يف ذلك مجيع التأثريات الصحية الواضحة اليت ميكن أن حتدث اختالال وظيفيا، سواء              . نتـيجة تعـرض متكرر    

 .أو بطيئة/عكوسة أو ال عكوسة فورية و

وينطبق التصنيف على املواد الكيميائية اليت تعترب ذات مسية شاملة لعضو مستهدف حمدد، واليت متثل                ٢-١-٩-٣
 .خطرا إلحداث تأثريات صحية ضارة يف الناس الذين يتعرضون هلاعلى هذا النحو 

ويعتمد التصنيف على توفر أدلة موثوقة على أن التعرض املتكرر للمادة قد أحدث تأثريا مسيا متسقا                ٣-١-٩-٣
ورفولوجية وميكن متييزه يف البشر أو يف حيوانات التجارب، أو تغريات واضحة من الناحية السمومية أثرت يف وظيفة أو م

نسيج أو عضو، أو أحدثت تغريات كبرية يف الكيمياء احليوية أو الدم يف الكائن احلي وأن هذه التغريات ذات صلة بصحة 
 .ومن املسلم به أن تكون البيانات البشرية املصدر األساسي لألدلة لرتبة األخطار هذه. اإلنسان

حة يف عضو واحد أو جهاز حيوي واحد وإمنا يعين          لتقدير على التغريات الواض   اوجيـب أال يقتصر      ٤-١-٩-٣
 .أيضا بالتغريات الشاملة األقل شدة يف طبيعتها اليت تشمل عدة أعضاء

وميكن أن حتدث السمية الشاملة لعضو مستهدف حمدد عن طريق أي سبيل تعرض مناسب للبشر،                ٥-١-٩-٣
 .وبصورة رئيسية السبيل الفموي واجللدي واالستنشاق

ناول النظام ن م ع التأثريات السمية غري القاتلة امللحوظة بعد التعرض يف حادث واحد على النحو ويت ٦-١-٩-٣
، ولذلك فقد استبعدت من )٨-٣الفصل  (" التعرض املفرد�السمية الشاملة لعضو مستهدف حمدد"املشروح حتت عنوان 

هتيج العني، /سمية احلادة، التلف الشديد للعني    ال/كما أن التأثريات السمية النوعية األخرى، مثل اإلماتة       . هـذا الفصـل   
 .هتيج اجللد، السمية التناسلية والسمية باالستنشاق فإهنا تقدر بصورة منفصلة يف النظام ن م ع، وبالتايل ال ترد هنا/وتأكل

 معايري تصنيف املواد ٢-٩-٣

خالل رأى خبري على أساس     تصـنف املواد باعتبارها مواد مسية شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة من             ١-٢-٩-٣
وزن مجـيع األدلـة املـتاحة، مبـا يف ذلـك استخدام القيم اإلرشادية املوصى هبا اليت تأخذ يف االعتبار مدة التعرض                       

، وتوضع يف إحدى فئتني، تبعا لطبيعة وشدة التأثريات         )٩-٢-٩-٣انظر  (التركيز، اليت أحدثت التأثريات،     /واجلـرعة 
 .امللحوظة
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 التعرض املتكرر/ات للسمية الشاملة لعضو مستهدففئ: ١-٩-٣الشكل 

املواد اليت أحدثت مسية واضحة يف البشر، أو اليت ميكن أن يفترض، على أساس أدلة من دراسات                 
  بعد تعرض متكررإحداث مسية ملحوظة يف البشرعلى حيوانات التجارب، أهنا قادرة على 

 :١الفئة 

  :ما يلي على أساس ١ويبىن وضع املادة يف الفئة 

  أدلة موثوقة جيدة النوعية من حاالت بشرية أو دراسات وبائية؛ أو �

أو /مالحظـات مـن دراسات مناسبة يف حيوانات التجارب حدثت فيها تأثريات مسية واضحة و               �
وترد أدناه قيم   . شـديدة ذات صـلة بصـحة البشـر عـند تركيزات تعرض منخفضة عموما              

 .اليت تستخدم كجزء من تقييم وزن األدلة) ٩-٢-٩-٣نظر ا(التركيزات اإلرشادية /اجلرعات

 

املـواد اليت ميكن أن يفترض، على أساس أدلة من دراسات يف حيوانات التجارب، أهنا قادرة على                 
  بعد تعرض متكرراإلضرار بصحة البشر

 :٢الفئة 

ت التجارب نتجت    على أساس مالحظات من دراسات مناسبة يف حيوانا        ٢ويبىن تصنيف املادة يف الفئة      
وترد . فـيها تأثريات ضارة مسية واضحة، ذات صلة بصحة البشر، عند تركيزات تعرض متوسطة عموما           

 .للمساعدة يف التصنيف) ٩-٢-٩-٣انظر (التركيزات اإلرشادية /أدناه قيم اجلرعات

 ).٦-٢-٩-٣ر انظ (٢ويف حاالت استثنائية، ميكن أيضا استخدام أدلة من البشر لوضع مادة ما يف الفئة 

 

اجلهاز املستهدف الذي تأثر باملادة املصنفة بصورة رئيسية، أو ميكن أن           / ميكن بالنسبة لكلتا الفئتني تسمية العضو      :مـلحوظة 
وينبغي بذل حماوالت لتعيني السمية األولية لعضو مستهدف وتصنيف املادة لذلك           . توصف املادة بأهنا مادة مسية جهازية عامة      

وينبغي توخي الدقة يف تقييم البيانات، وحيثما أمكن عدم         . املواد السمية للكبد، واملواد السمية لألعصاب     الغـرض، من قبيل     
 .إدراج التأثريات الثانوية، على سبيل املثال ميكن أن حتدث مادة مسية للكبد تأثريات ثانوية يف اجلهازين العصيب واملعدي املعوي

 .الصلة الذي حيدث عن طريقه التلف الذي تسببه املادة املصنفةوينبغي حتديد سبيل التعرض ذي  ٢-٢-٩-٣

 .وحيدد التصنيف من خالل رأي خبري على أساس وزن مجيع األدلة املتاحة، مبا يف ذلك اإلرشادات الواردة أدناه ٣-٢-٩-٣

 التصنيف، ومن أجل إقامة الدليل على التأثريات السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة اليت تستحق ٤-٢-٩-٣
يسـتخدم وزن األدلـة كل البيانات، مبا يف ذلك األحداث البشرية، والوبائيات، والدراسات اليت أجريت يف حيوانات                

وينبغي أن يبىن . االختـبار ويستعان يف ذلك بالكتلة الضخمة من بيانات السمومية الصناعية اليت مجعت على مر السنني       
مبا يف ذلك الدراسات املنشورة اليت سبق استعراضها من قبل النظراء وأي بيانات             التقيـيم على مجيع البيانات املتوفرة،       
 .إضافية مقبولة لدى السلطة املختصة

وتستقى املعلومات املطلوبة لتقييم السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة معينة إما من التعرض البشري              ٥-٢-٩-٣
وتتضمن . و يف البيئة، أو من دراسات أجريت يف حيوانات االختباراملتكرر، مثل التعرض يف املرتل، أو يف مكان العمل، أ

 يوما أو   ٩٠ يوما، أو    ٢٨احليوانية القياسية يف الفئران أو اجلرذان اليت توفر املعلومات دراسات التعرض ملدة              الدراسات
هرية مفصلة من أجل    ، اليت تتضمن فحوصا دموية، وكيميائية إكلينيكية وفحوصا عيانية وجم         )حىت سنتني (طـوال العمر    

وميكن كذلك استخدام البيانات املستقاة من دراسات التعرض        . األعضاء املستهدفة /حتديد التأثريات السمية يف األنسجة    
كما أن دراسات التعرض الطويل األجل، على سبيل املثال لتحديد السرطنة . املتكرر اليت أجريت يف أنواع أحيائية أخرى

ة التناسلية ميكن أن توفر أدلة على السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة ميكن استخدامها يف               والسمية العصبية والسمي  
 .حتديد التصنيف
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ويف حاالت استثنائية، قد يكون من املناسب، بناء على رأي خبري، وضع مواد معينة تتوفر عنها أدلة  ٦-٢-٩-٣
عندما يكون وزن األدلة البشرية غري مقنع بشكل ) أ: (٢فئة للسمية الشاملة يف ال/بشرية للسمية ألعضاء مستهدفة حمددة
وينبغي عدم مراعاة مستويات    . على أساس طبيعية وشدة التأثريات    ) ب(أو  /، و ١كـاف لـتحديد تصـنيف يف الفئة         

 .٢ئة  التركيز يف البشر يف التصنيف، وينبغي أن تكون أي أدلة تستقى من الدراسات احليوانية متسقة مع تصنيف الف                 /اجلـرعة 
 .١، وجب التصنيف يف الفئة ١ومبعىن آخر، إذا توفرت أيضا بيانات حيوانية عن املادة تربر التصنيف يف الفئة 

 التأثريات اليت تعترب مدعمة للتصنيف ٧-٢-٩-٣

 .يزهيدعم التصنيف باألدلة املوثوقة اليت جتمع بني التعرض املتكرر ملادة مع ظهور تأثري مسي متسق ميكن متي ١-٧-٢-٩-٣

األحداث البشرية عادة على التقارير عن العواقب الصحية       /ينتظر أن تقتصر األدلة املستقاة من اخلربة       ٢-٧-٢-٩-٣
الضارة، غالبا مع عدم يقني بشأن ظروف التعرض، وقد ال توفر التفاصيل العلمية اليت ميكن احلصول عليها من الدراسات 

 .احليوانية اليت جترى بشكل جيد

وميكن أن توفر األدلة من الدراسات املناسبة يف حيوانات التجارب تفاصيل أكثر بدرجة كبرية، يف                ٣-٧-٢-٩-٣
وميكن أن  . شـكل املالحظات اإلكلينيكية، وفحوص الدم، والكيمياء اإلكلينيكية، والفحوص املرضية العيانية واجملهرية           

ولذلك، جيب أخذ . إمنا قد تشري إىل اعتالل وظيفييكشف ذلك يف كثري من احلاالت أخطارا قد ال تكون مهددة للحياة و
وفيما يلي أمثلة للتأثريات السمية ذات الصلة يف . مجـيع األدلة املتاحة، وعالقتها بالبشر، يف االعتبار يف عملية التصنيف     

 :أو يف احليوانات/البشر و

 ينشأ االعتالل أو    وقد. االعـتالل أو اإلماتة الناجتان من التعرض املتكرر أو الطويل األجل           )أ(
اإلماتة من التعرض املتكرر، حىت جلرعات أو تركيزات منخفضة، بسبب التراكم االحيائي            

 للمادة أو نواتج أيضها، أو بسبب فشل عملية إزالة السمية نتيجة للتعرض املتكرر؛
 حدوث تغريات وظيفية واضحة يف اجلهاز العصيب املركزي أو احمليطي أو األجهزة العضوية             )ب(

األخرى، مبا يف ذلك عالمات كبت اجلهاز العصيب املركزي والتأثريات يف احلواس اخلاصة             
 ؛)النظر، السمع، الشم(

حـدوث أي تغري ضار، متسق وواضح يف بارامترات الكيمياء احليوية اإلكلينيكية، والدم أو حتليل    )ج(
 البول؛

أو يرى الحقا /ة التشرحيية وحدوث تلف واضح يف العضو، ميكن مالحظته عند دراسة الصف )د(
 أو يثبته الفحص اجملهري؛

حـدوث خنر متعدد البؤر أو منتشر، أو تليف أو تكون أورام حبيبية يف أعضاء حيوية مع                  )ه (
 قدرة على جتدد األورام؛

حـدوث تغـريات مورفولوجية عكوسة ولكنها تعطي دليال واضحا على اختالل وظيفي              )و(
 ؛)شديد يف الكبدمن قبيل تغري شحمي (ملحوظ 

يف أعضاء  ) مبا يف ذلك حتلل اخلاليا واخنفاض عددها      (أدلة على موت اخلاليا مبعدل مرتفع        )ز(
 .حيوية غري قادرة على التجديد

 التأثريات اليت ال تعترب مدعمة للتصنيف ٨-٢-٩-٣

أو / يف البشر و   ومن أمثلة هذه التأثريات   . من املعترف به أنه ميكن مالحظة تأثريات ال تربر التصنيف          
 :احليوانات ما يلي
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املالحظات اإلكلينيكية أو التغريات البسيطة يف الكسب يف وزن اجلسم أو استهالك الغذاء أو  )أ(
 ؛"واضحة"املاء اليت قد تكون هلا أمهية مسومية لكنها ال تدل يف حد ذاهتا على مسية 

أو التأثريات  /لينيكية أو الدم أو حتليل البول و      التغريات البسيطة يف بارامترات الكيمياء احليوية اإلك       )ب(
 العابرة، عندما تكون هذه التغريات أو التأثريات ذات أمهية مسومية مشكوك فيها أو ضئيلة؛

 التغريات يف أوزان األعضاء بدون وجود دليل على اختالل وظائفها؛ )ج(
 ة؛االستجابات التكيفية اليت ال تعترب مهمة من الناحية السمومي )د(
وال تربر التصنيف آليات السمية الناجتة عن املادة واليت ترتبط بالنوع األحيائي، أي اليت يثبت  )ه (

 .بقدر معقول من الثقة أهنا ليست ذات صلة بالصحة البشرية

 قيم إرشادية للمساعدة يف التصنيف على أساس النتائج املستقاة من دراسات أجريت يف حيوانات التجارب ٩-٢-٩-٣

يف الدراسـات اليت جترى يف حيوانات التجارب، يغفل االعتماد على مالحظة التأثريات فقط، دون               ١-٩-٢-٩-٣
اإلشـارة إىل مـدة التعرض يف التجربة واجلرعة أو التركيز، مفهوما أساسيا لعلم السموميات هو أن مجيع املواد حمتملة                  

ويف معظم الدراسات اليت جترى يف حيوانات التجارب        . التركيز ومدة التعرض  /السمية، وأن السمية تتوقف على اجلرعة     
 .تستخدم توجيهات االختبار قيمة حدية عليا للجرعة

وللمسـاعدة يف التوصـل إىل قـرار بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيف مادة ما أم ال، وبشأن درجة            ٢-٩-٢-٩-٣
التركيز، / لتحديد اجلرعة  ١-٩-٣يف اجلدول   التركيز  /للجرعة" قيم إرشادية "، تبني   )٢ مقابل الفئة    ١الفئة  (التصـنيف   

واحلجة الرئيسية القتراح مثل هذه القيم اإلرشادية هي أن املواد الكيميائية . الذي أثبت أنه يعطي تأثريات صحية واضحة
كما أن  . مجـيعها حمـتملة السمية، والبد أن تكون هناك قيمة جلرعة أو تركيز تالحظ فوقها درجة من التأثري السمي                  

سات اجلرعات املتكررة اليت جترى يف حيوانات التجارب تصمم إلحداث مسية عند أعلى جرعة مستخدمة وذلك لتعزيز درا
إذن .  وهكـذا تظهر معظم الدراسات بعض التأثري السمي على األقل عند هذه اجلرعة العليا              -هـــدف االختـبار     

تركيزات حدثت وما إذا كانت     / أيضا عند أي جرعات    فاملطلوب البت فيه ليس فقط ما هي التأثريات اليت نتجت، وإمنا          
 .ذات صلة بالبشر

وهكـذا، عـندما تالحظ تأثريات مسية واضحة يف الدراسات احليوانية، فإن ذلك يوحي بضرورة                ٣-٩-٢-٩-٣
 التركيز الذي تسجل عنده هذه التأثريات وعالقته بالقيم       /التصـنيف، ومتكّـن دراسة مدة التعرض يف االختبار واجلرعة         

نظراً ألن التأثريات (اإلرشـادية املقـترحة، من احلصول على معلومات مفيدة للمساعدة يف تقدير احلاجة إىل التصنيف                
 ).التركيز/السمية هي نتيجة للخواص اخلطرة وكذلك ملدة التعرض واجلرعة

التركيز اليت لوحظ   /واختاذ قرار بالتصنيف أو عدم التصنيف ميكن أن يتأثر بالقيم اإلرشادية للجرعة            ٤-٩-٢-٩-٣
 .تأثري مسي واضح عندها أو عند قيم أقل منها

وتشري القيم اإلرشادية املقترحة إىل التأثريات اليت لوحظت يف دراسة قياسية للسمية يف الفئران بعد                ٥-٩-٢-٩-٣
ادلة وميكن استخدام هذه القيم كأساس لعمل استكمال خارجي الستنباط قيم إرشادية مع          .  يومـا  ٩٠تعـرض مدتـه     

لدراسـات السـمية ملدة تعرض أقل أو أكرب، باستخدام استكمال لعالقة اجلرعة وزمن التعرض على غرار قاعدة هابر                   
(Haber)                  بشـأن االستنشاق، اليت تنص بصورة أساسية على أن اجلرعة الفعالة تتناسب تناسبا طرديا مباشرا مع تركيز 

 ٢٨س كل حالة على حدة، أي أنه بالنسبة لدراسة مدة التعرض            وينبغي عمل التقييم على أسا    . ن التعرض مالتعرض وز 
 .٣يوما، تزاد القيم اإلرشادية اليت يالحظ تأثري حتتها مبعامل قدره 

، يربر التصنيف يف هذه الفئة إذا لوحظ حدوث تأثريات مسية واضحة            ١وهكذا، بالنسبة للتصنيف يف الفئة       ٦-٩-٢-٩-٣
 :١-٩-٣املبينة يف اجلدول ) املقترحة(ما يف حيوانات االختبار عند أو دون القيم اإلرشادية  يو٩٠يف دراسة جلرعة متكررة ملدة 
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 ١قيم إرشادية للمساعدة يف تصنيف الفئة : ١-٩-٣اجلدول 

 سبيل التعرض الوحدات )تركيز/جرعة(القيم اإلرشادية 

 )الفأر(فموي  يوم/كغم من وزن اجلسم/مغم ١٠

 )الفأر أو األرنب(جلدي  ومي/كغم من وزن اجلسم/مغم ٢٠

 غاز) الفأر(االستنشاق  يوم/ ساعات٦/املليون/جزء ٥٠

 خبار) الفأر(االستنشاق  يوم/ ساعات٦/ل/مغم ٠,٢

 دخان/رذاذ/غبار) الفأر(االستنشاق  يوم/ ساعات٦/ل/مغم ٠,٠٢

وث تأثريات مسية واضحة يف دراسة ، يربر التصنيف يف هذه الفئة إذا لوحظ حد٢وبالنسبة للتصنيف يف الفئة  ٧-٩-٢-٩-٣
 :٢-٩-٣ يوما يف حيوانات االختبار يف نطق اجلرعات اإلرشادية املقترحة املبينة يف اجلدول ٩٠جلرعة متكررة، ملدة 

 ٢قيم إرشادية للمساعدة يف تصنيف الفئة : ٢-٩-٣اجلدول 

 نطق القيم اإلرشادية
 )تركيز/جرعة(

 سبيل التعرض الوحدات

 )الفأر(فموي  يوم/م من وزن اجلسمكغ/مغم ١٠٠-١٠

 )الفأر(جلدي  يوم/كغم من وزن اجلسم/مغم ٢٠٠-٢٠

 غاز) الفأر(االستنشاق  يوم/ ساعات٦/املليون/جزء ٢٥٠-٥٠

 خبار) الفأر(االستنشاق  يوم/ ساعات٦/ل/مغم ١,٠-٠,٢

 دخان/رذاذ/غبار) الفأر( االستنشاق يوم/ ساعات٦/ل/مغم ٠,٢-٠,٠٢

 هي ألغراض ٧-٩-٩-٢-٣ و٦-٩-٩-٢-٣لقيـم والنطق اإلرشـادية املذكـورة يف الفقرتني وا ٨-٩-٢-٩-٣
وال يقصد منها أن تكون قيما      . إرشـادية فقط، أي الستخدامها يف هنج وزن األدلة، وللمساعدة يف البت يف التصنيف             

 .صارمة للتحديد

حيوانية لسمية جرعات متكررة عند     وهكذا قد حيدث أن تشاهد صورة معينة للسمية يف دراسات            ٩-٩-٢-٩-٣
يوميا بطريق الفم، غري أن طبيعة /كغم من وزن اجلسم/ مغم١٠٠تركيز أقل من القيمة اإلرشادية، مثل أقل من        /جـرعة 

التأثري، مثل السمية العصبية ال تشاهد إال يف ذكور الفئران من ساللة معينة معروفة بقابليتها هلذا التأثري، قد تدفع إىل عدم 
وباملقابل، فإن صورة معينة للسمية تالحظ يف دراسات حيوانية عند قيمة أعلى من القيمة اإلرشادية، من قبيل . صنيفالت

يوميا بطريق الفم، عالوة على وجود معلومات إضافية من مصادر /كغم من وزن اجلسم/ مغم١٠٠جرعة تساوي أو فوق 
 البشر، قد تدعم استنتاجاً مبنياً على أساس وزن األدلة بأن أخرى، مثل دراسات تعرض طويل األجل، أو خربة حباالت يف

 .التصنيف هو اإلجراء احلصيف الذي ينبغي اختاذه

 اعتبارات أخرى ١٠-٢-٩-٣

وهو املعتاد بالنسبة للكيمياويات (عـندما ال توصـف مادة كيميائية إال باستخدام بيانات حيوانية       ١-١٠-٢-٩-٣
، فأن عملية التصنيف تتضمن إشارة إىل القيم        )بة لكثري من الكيماويات القائمة    اجلديـدة، ولكـنه صحيح أيضا بالنس      

 .التركيز كعنصر من العناصر اليت تسهم يف هنج وزن األدلة/اإلرشادية للجرعة
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وعند توفر بيانات بشرية تقوم على أسس جيدة تبني وجود تأثري مسية شاملة لعضو مستهدف معني                 ٢-١٠-٢-٩-٣
وتسود البيانات . ة موثوقة إىل تعرض متكرر أو طويل األجل ملادة كيميائية، فإنه ميكن تصنيف املادةميكن إرجاعه بدرج 

وهكذا، يف حالة عدم تصنيف مادة ما بسبب . البشرية اإلجيابية، بصرف النظر عن اجلرعة احملتملة، على البيانات احليوانية
التركيز يف االختبار   /و أدىن من القيمة اإلرشادية للجرعة     عدم مشاهدة تأثري مسي جهازي يف عضو مستهدف معني عند أ          

احليواين، فإنه ينبغي أن تصنف املادة إذا ظهرت يف وقت الحق بيانات عن أحداث بشرية تبني حدوث تأثري مسي جهازي 
 .يف عضو مستهدف معني

معينة كعنصر إضايف لتوفري    ومـن املفهوم أنه ميكن استخدام تركيز البخار املشبع يف لوائح تنظيمية              ٣-١٠-٢-٩-٣
 .محاية خاصة للصحة والسالمة

 معايري تصنيف املخاليط ٣-٩-٣

تصنف املخاليط باستخدام املعايري ذاهتا اليت تستخدم يف حالة املواد، أو كبديل لذلك، الطريقة املبينة  ١-٣-٩-٣
ة الشاملة يف حالة التعرض املفرد أو       للسمي/وعلى غرار املواد، قد تصنف املخاليط للسمية لعضو مستهدف حمدد         . أدنـاه 

 .املتكرر أو كليهما

 تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن املخلوط الكامل ٢-٣-٩-٣

عندما تتوفر عن املخلوط أدلة موثوقة وذات نوعية جيدة من اخلربة البشرية أو دراسات مناسبة يف                 
 باملواد، ميكن تصنيف املخلوط على أساس تقييم البيانات تبعا حيوانات التجارب، على النحو املشروح يف املعايري املتعلقة

وجيب توخي احلرص يف تقييم البيانات املتعلقة باملخاليط، حبيث ال تسبب اجلرعة أو املدة أو املالحظة أو                . لـوزن األدلة  
 .التحليل جعل النتائج غري جازمة

 مبادئ االستكمال: كاملتصنيف املخاليط عند عدم توفر بيانات عن املخلوط ال ٣-٣-٩-٣

للسمية الشاملة، لكن   / لعضو مستهدف حمدد   هعـندما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني مسيت          ١-٣-٣-٩-٣
توجد بيانات كافية عن املكونات املفردة وعن خماليط مشاهبة حبيث ميكن وصف خماطر املخلوط، فإن هذه البيانات ميكن 

وهذا يكفل أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل         .  التالية املتفق عليها   أن تسـتخدم وفقا ملبادئ االستكمال     
 .أقصى حد ممكن يف وصف أخطار املخلوط دون احلاجة إىل إجراء اختبارات إضافية يف احليوانات

 التخفيف ٢-٣-٣-٩-٣

ألصلية مسية أو أقل عندما خيفف خملوط مبادة ختفيف مصنفة يف فئة مسية مساوية لسمية أقل املكونات ا 
مـنها وال يـتوقع أن تؤثر يف مسية املكونات األخرى، عندئذ ميكن تصنيف املخلوط املخفف اجلديد يف فئة معادلة لفئة                     

 .املخلوط األصلي

 دفعات اإلنتاج ٣-٣-٣-٩-٣

ميكن افتراض أن مسية دفعة إنتاج ملخلوط معقد معادلة بصورة رئيسية لسمية دفعة إنتاج أخرى من                 
نـتج التجاري نفسه أنتجها الصانع نفسه أو أشرف على إنتاجها، ما مل يكن هناك ما يدعو إىل االعتقاد بأن تغريا ذا                      امل

 .ويف هذه احلالة يلزم إجراء تصنيف جديد. داللة قد حدث أدى إىل تغري مسية الدفعة
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 تركيز املخاليط العالية السمية ٤-٣-٣-٩-٣

 بدون ١، وجب تصنيف املخلوط املركز يف الفئة      ١ط من الفئة    ز مكون مسي يف خملو    يإذا زيـد ترك    
 .إجراء اختبار إضايف

 االستيفاء داخل فئة مسية واحدة ٥-٣-٣-٩-٣

يف حالـة وجود ثالثة خماليط حتتوي مكونات متطابقة حيث ألف وباء مصنفان يف فئة مسية واحدة                  
مومية، املوجودة يف املخلوطني ألف وباء، حينئذ يفترض أن         واملخلوط جيم حيتوي املكونات النشطة ذاهتا من الناحية الس        
 .تكون مسية املخلوط جيم هي ذاهتا مسية املخلوطني ألف وباء

 املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية ٦-٣-٣-٩-٣

 :يف احلالة التالية 
 باء؛+   ألف `١`وجود خملوطني   )أ( 

 باء؛+   جيم `٢`    

 ه بصورة أساسية تركيزه يف املخلوطني؛ تركيز املكون باء هو نفس )ب( 
 ؛`٢` يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط `١`تركيز املكون ألف يف املخلوط  )ج( 

تتوفر بيانات عن مسية املكونني ألف وجيم ومها متكافئان، أي أهنما يف فئة األخطار ذاهتا وال  )د(
 .يتوقع أن يؤثرا يف مسية املكون باء

 .`٢` مصنفا بالفعل عن طريق االختبار، أمكن تعيني الفئة ذاهتا للمخلوط `١`فإذا كان املخلوط 

 األيروسوالت ٧-٣-٣-٩-٣

قـد يصـنف الشـكل األيروسويل ملخلوط يف فئة اخلطر ذاهتا مثل الشكل غري األيروسويل املخترب                  
وينبغي . افة يف مسية املخلوط لدى رشهللمخلوط فيما يتعلق بالسمية الفموية واجللدية شريطة أال تؤثر املادة الدافعة املض           

 .النظر يف تصنيف املخاليط األيروسولية فيما يتعلق بالسمية باالستنشاق بشكل منفصل

 تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع املكونات أو عن بعض املكونات فقط ٤-٣-٩-٣

فسه، وحيثما ال ميكن استخدام مبادئ      حيـثما ال تتوفر أدلة موثوقة أو بيانات اختبار للمخلوط ن           ١-٤-٣-٩-٣
ويف هذه احلالة، يصنف . االسـتكمال لعمل تصنيف، عندئذ يبىن تصنيف املخاليط على تصنيف املواد املكونة للمخلوط            

 بعد تعرض واحد أو تعرض متكرر أو كليهما ،)حيدد العضو املعين(مسية شاملة /املخلوط كمادة مسية لعضو مستهدف حمدد
ـ     للسمية الشاملة /  للسمية لعضو مستهدف حمدد٢ أو الفئة ١ون واحد على األقل مصنفا يف الفئة عـندما يكـون مك

 ٢ والفئة ١ أدناه للفئة ٣-٩-٣وموجودا بتركيز مساو أو أعلى من قيمة عتبة أو تركيز حدي كما هو مبني يف اجلدول 
 .على التوايل
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ملخلوط املصنفة يف فئة للسمية لعضو مستهدف       التركـيزات احلديـة ملكونات ا     /قـيم العتـبة    :٣-٩-٣اجلدول 
  )١(الشاملة ومن شأهنا أن حتدد تصنيف املخلوطللسمية /حمدد

 :التركيزات احلدية اليت حتدد تصنيف املخلوط يف/قيم العتبة

 ١الفئة  ٢الفئة 

 :مصنف يفاملكون 

 )١امللحوظة ( أو أكثر ٪١,٠ )٣امللحوظة  (٪١٠ <املكون  ≤ ١,٠

 )٢امللحوظة ( أو أكثر ٪١٠ )٣امللحوظة  (٪١٠ <املكون  ≤ ١,٠

 ١الفئة 
 ية شاملة لعضو مستهدفمس

 )٤امللحوظة (  أو أكثر ٪١,٠

 )٥امللحوظة (  أو أكثر ٪١٠

 ٢الفئة  
 مسية شاملة لعضو مستهدف

ط بتركيز من  يف املخلو١شاملة من الفئة مسية /حمدديف حالة وجود مكون ذي مسية لعضو مستهدف  :١امللحوظة 
غري أن  .  يف املائـة، فإن مجيع السلطات التنظيمية تقتضي معلومات يف صحيفة بيانات السالمة عن املنتج               ١٠ إىل   ١,٠

 يف ١٠ إىل ١,٠وقد ختتار بعض السلطات الوسم عند وجود املكون يف املخلوط بتركيز من . الوسم ببطاقة حتذير اختياري
 .أخرى وضع وسم يف هذه احلالةاملائة، بينما قد ال تقتضي سلطات 

 ١٠ يف املخلوط بتركيز ١شاملة من الفئة مسية /حمدديف حالة وجود مكون ذي مسية لعضو مستهدف  :٢امللحوظة 
 .يف املائة أو أكثر، يتوقع عموما اقتضاء صحيفة بيانات السالمة وبطاقة وسم بالتحذير على حد سواء

 يف  ١٠ إىل   ١,٠ يف املخلوط بتركيز من      ١شاملة لعضو مستهدف من الفئة      يف حالة وجود مكون ذي مسية        :٣امللحوظة 
 . للسمية الشاملة لعضو مستهدف، بينما ال تفعل سلطات أخرى ذلك٢املائة، قد ختتار بعض السلطات تصنيف املخلوط يف الفئة 

ملخلوط بتركيز من  يف ا٢شاملة من الفئة مسية /حمدديف حالة وجود مكون ذي مسية لعضو مستهدف  :٤امللحوظة
غري أن  .  يف املائـة، فإن مجيع السلطات التنظيمية تقتضي معلومات يف صحيفة بيانات السالمة عن املنتج               ١٠ إىل   ١,٠

 يف ١٠ إىل ١,٠وقد ختتار بعض السلطات الوسم عند وجود املكون يف املخلوط بتركيز من . الوسم ببطاقة حتذير اختياري
 .لطات أخرى وضع وسم يف هذه احلالةاملائة، بينما قد ال تقتضي س

 يف  ١٠ يف املخلوط بتركيز   ٢شاملة الفئة   مسية  /حمدديف حالة وجود مكون ذي مسية لعضو مستهدف          :٥امللحوظة 
 . املائة أو أكثر، يتوقع عموما اقتضاء صحيفة بيانات السالمة وبطاقة وسم على حد سواء

ترتب عليها من تصنيفات بالتساوي وبطريقة مالئمة على املواد وينبغي أن تطبق قيم العتبة هذه وما ي ٢-٤-٣-٩-٣
 .السمية لعضو هدف نتيجة لكل من التعرض املفرد والتعرض املتكرر

 .وينبغي تصنيف املخاليط بصورة منفصلة فيما يتعلق بالسمية جبرعة مفردة والسمية جبرعات متكررة ٣-٤-٣-٩-٣

                                                        

يـنطوي خمطط التصنيف التوافقي هذا على مراعاة االختالفات يف ممارسات تبليغ املعلومات عن األخطار يف                 )١(
تالفات مقتصرة على حتذيرات بطاقة الوسم؛      ون عدد املخاليط املتأثرة به قليال؛ وستكون االخ       كويـتوقع أن ي   . الـنظم القائمـة   

 .وسيتطور الوضع مع الوقت للتوصل إىل هنج متوائم بدرجة أكرب
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مواد مسية تؤثر يف أكثر من جهاز عضوي واحد حبيث تدرس     وجيـب توخي احلرص عند اجلمع بني         ٤-٤-٣-٩-٣
 ١مسائل تعزيز الفعالية والتفاعالت التآزرية، ألن مواد معينة ميكن أن تسبب مسية للعضو املستهدف عند تركيز أقل من    

 .يف املائة إذا كانت بعض املكونات األخرى يف املخلوط معروفة بأهنا تعزز ذلك التأثري السمي

 يغ معلومات األخطارتبل ٤-٩-٣

 "الوسم: تبليغ معلومات األخطار "ترد اعتبارات عامة وخاصة تتعلق باشتراطات الوسم حتت عنوان           
 أمثلة للبيانات التحذيرية    ٣ويتضمن املرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (

 ؟.مح السلطة املختصة بذلكوالرسوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تس

 الشاملة بعد تعرض مفردحمدد للسمية عناصر الوسم للسمية لعضو مستهدف : ٤-٩-٣اجلدول 

  ١الفئة  ٢الفئة 

 الرمز خطر صحي خطر صحي

 كلمة التنبيه خطر حتذير

تذكر مجيع األعضاء (قد حيدث ضررا ألعضاء 
بالتعرض املتكرر أو الطويل ) املتأثرة إن عرفت

يذكر سبيل التعرض إذا ثبت عدم نشوء (د األم
 )اخلطر نفسه بأي سبيل تعرض آخر

تذكر مجيع األعضاء (حيدث ضررا ألعضاء 
بالتعرض املتكرر أو الطويل ) املتأثرة إن عرفت

يذكر سبيل التعرض إذا ثبت عدم نشوء (األمد 
 )اخلطر نفسه بأي سبيل تعرض آخر

 بيان اخلطر
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تتوفر بيانات عن املادة للسمية الشاملة لعضو مستهدف بعد تعرض هل   :املادة
 متكرر للمادة؟

ال معلومات عن املخلوط ككل أو مكوناته لتقييم/هل تتوفر بيانات  : املخلوط
 الشاملة بعد تعرض متكرر؟السمية / حمددالسمية لعضو مستهدف 

نعم

 بعد تعرض متكرر،
 مسية ملحوظة يف البشر، أوهل ميكن للمخلوط أو املادة إحداث  �
هـل ميكن افتراض وجود قدرة على إحداث مسية ملحوظة يف البشر على              �

 أساس أدلة من دراسات يف حيوانات االختبار؟
يوكل تطبيق املعايري إىل خبري يتبع      . )٢( بشأن املعايري والقيم اإلرشادية    ٢-٩-٣انظـر

 .هنجا لوزن مجيع األدلة املتاحة

ال

نعم

 ٢الفئة 

 حتذير 

 ال يصنف
ال

 بعد تعرض متكرر،
هـل ميكن افتراض أن للمادة أو املخلوط قدرة على إحداث ضرر لصحة              �

 البشر على أساس أدلة من دراسات يف حيوانات االختبار؟
يوكل تطبيق املعايري إىل خبري يتبع      . )٢( بشأن املعايري والقيم اإلرشادية    ٢-٩-٣انظـر

 .تاحةهنجا لوزن مجيع األدلة امل

نعم

 غري التصنيفال
 ممكن

 التصنيف غري
 ممكن

 ١الفئة 

 خطر 

هل تتوفر معلومات عن املخلوط ككل لتقييم السمية لعضو مستهدف         
 الشاملة بعد تعرض متكرر؟السمية /حمدد

نعم

نعم

انظر املخطط ال
٢-٩-٣ 

 السمية الشاملة بعد التعرض املتكرر/شان السمية لعضو مستهدف حمددخمطط اختاذ القرار ب ٥-٩-٣

. ال ميـثل خمطـط اختاذ القرار التايل جزءا من نظام التصنيف املتوائم وإمنا يورد هنا كإرشاد إضايف                 
 .ويوصى بقوة أن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام املخطط

 ١-٩-٣اختاذ القرار خمطط  ١-٥-٩-٣

 يتبع يف الصفحة التالية
 ــــــــــــــــ

يف " التركيزات احلدية/استخدام قيم العتبة" ، وانظر ٢-٩-٣ و١-٩-٣، اجلدولني ٢-٩-٣انظر الفصل  )٢(
 .٢-٣-٣-١، الفقرة ٣-١الفصل 
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 ٢-٩-٣خمطط اختاذ القرار  ٢-٥-٩-٣

 

 ــــــــــــ

 ،٣-١يف الفصل " التركيزات احلدية/استخدام قيم العتبة"، وانظر ٢-٩-٣ و١-٩-٣، اجلدولني ٢-٩-٣انظر  )٢(
 .٢-٣-٣-١الفقرة 

 . على شروح وإرشاداتلالطالع ٣-٩-٣ واجلدول ٤-٩-٣ و ٤-٣-٩-٣انظر  )٣(

ــتكمال ــبادئ االس ــبق م ــل تنط ه
؟)٣-٣-٩-٣انظر (

 نعم

ال

 للسمية الشاملة١توي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً يف الفئةهل حي 
 :)٢(لعضو مستهدف عند تركيز

  أو أكثر؟٪١,٠ �
  أو أكثر؟٪١٠ �

/ هبـذا الفصل بشأن استخدام قيم العتبة       ٣-٩-٣انظـر اجلـدول     
 .)٣(التركيزات احلدية

 

نعم

نعم

ال

للسمية لعضو١هـل حيتوي املخلوط مكونا أو أكثر مصنفا يف الفئة
 :)٢(الشاملة عند تركيزللسمية /حمددمستهدف 

  ؟٪١٠ إىل ١,٠ �
/ هبـذا الفصل بشأن استخدام قيم العتبة       ٣-٩-٣انظـر اجلـدول     
 .)٣(التركيزات احلدية

 ٢الفئة 

 حتذير 

نعم

 للسمية لعضو٢هـل حيتوي املخلوط مكونا أو أكثر مصنفا يف الفئة
 :)٢(د تركيزالشاملة عنللسمية /حمددمستهدف 

  أو أكثر؟٪١,٠ �
  أو أكثر؟٪١٠ �

/ هبـذا الفصل بشأن استخدام قيم العتبة       ٣-٩-٣انظـر اجلـدول     
 .)٣(التركيزات احلدية

 

 ٢الفئة 

 حتذير 

ال

 ال

 ال يصنف

 ١الفئة 

 خطر 

يصنف يف 
الفئة املناسبة
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 ١٠-٣الفصل 

 خطر الشفط يف اجلهاز التنفسي
 تعاريف واعتبارات عامة واعتبارات خاصة ١-١٠-٣

 .فصل توفري وسيلة لتصنيف املواد واملخاليط اليت قد تسبب خطر تسمم بالشفط للبشريستهدف هذا ال ١-١-١٠-٣

 هو دخول منتج كيميائي سائل أو صلب من خالل التجويف الفموي أو             الشفط يف اجلهاز التنفسي    ٢-١-١٠-٣
 .األنفي مباشرة، أو بصورة غري مباشرة من القيء يف املسالك التنفسية واجلهاز التنفسي السفلي

تشمل السمية بالشفط تأثريات حادة شديدة مثل االلتهاب الرئوي الكيميائي، ودرجات خمتلفة من              ٣-١-١٠-٣
 .التلف الرئوي أو املوت بعد الشفط

يبدأ الشفط يف حلظة الشهيق، يف الوقت الذي يستغرقه أخذ نفس واحد، عندما تصل املادة املسببة إىل  ٤-١-١٠-٣
 . البلعومية-العلوي والقناة اهلضمية يف املنطقة احلنجرية التقاطع بني اجلهاز التنفسي 

وقد تترتب على ذلك احتياطات تتعلق . ميكن أن حيدث شفط مادة أو خملوط أثناء التقيؤ بعد الدخول ٥-١-١٠-٣
 أنه إذا غري. ببطاقات الوسم، وخباصة عندما ينظر يف توصية باحلث على التقيؤ بعد دخول املادة بسبب خطر السمية احلادة
 .كان املخلوط أو املادة يشكل أيضا خطر مسية بالشفط، فإن األمر قد يتطلب تعديل توصية احلث على التقيؤ

 اعتبارات خاصة ٦-١-١٠-٣

نواتج تقطري (كشف استعراض للدراسات الطبية عن شفط املواد الكيميائية أن بعض اهلدروكربونات  ١-٦-١-١٠-٣
واتضح أن الكحوالت األولية    . ينة أظهرت أهنا متثل خطرا إذا شفطها اإلنسان       وهدروكـربونات مهلجـنة مع    ) الـنفط 

 .والكيتونات متثل خطر شفط يف الدراسات احليوانية فقط

وال توفر  . وبينما استخدمت منهجية لتقدير خطر الشفط يف احليوانات، فإن هذه املنهجية مل تعاير             ٢-٦-١-١٠-٣
ويتعني توخي احلرص   . ات سوى مؤشر إلمكانية وجود خطر مسية بالشفط يف البشر         األدلـة التجريبية املوجبة يف احليوان     

 .الشديد يف تقييم البيانات احليوانية عند البت يف خطر الشفط

وفيما يلي معادلة التحويل بني . (kinematic viscosity)وتشري معايري التصنيف إىل اللزوجة احلركية  ٣-٦-١-١٠-٣
 :جة احلركيةاللزوجة الدينامية واللزو

 )ث.ملي باسكال(اللزوجة الدينامية 
 )ث/٢مم(اللزوجة احلركية = ــــــــــــــــ      

 )٣سم/غم(الكثافة 

 الرذاذ/تصنيف منتجات األيروسول ٤-٦-١-١٠-٣
توزع منتجات األيروسول والرذاذ عادة يف أوعية من قبيل األوعية املنضغطة، والرشاشات ذات الزناد  

فإذا كان  . تاح تصنيف هذه املنتجات هو ما إذا كان يتكون جتمع للمنتج يف الفم ميكن بعد ذلك شفطه                ومف.أو املضخة 
ومن الناحية األخرى، إذا كان . الرذاذ أو األيروسول الذي ينطلق من الوعاء املنضغط دقيق اجلزيئات، قد ال يتكون جتمع

ويكون الرذاذ الذي ينطلق من     .كن أن يشفط بعد ذلك    الوعاء املنضغط خيرج املنتوج يف شكل سيل، قد ينكون جتمع مي          
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ويف احلالة اليت قد . الرشاشات ذات الزناد أو ذات املضخة كبري اجلزيئات، ولذلك قد يتكون جتمع رمبا يشفط بعد ذلك               
 .ترتع فيها آلية الضخ وتصبح احملتويات متاحة للبلع، عندئذ يلزم النظر يف كيفية تصنيف املنتوج

  تصنيف املوادمعايري ٢-١٠-٣

 فئات خطر السمية بالشفط: ١-١٠-٣اجلدول 

 الفئات املعايري
 :١تصنف مادة ما يف الفئة 

؛ أو)١انظر امللحوظة (على أساس أدلة بشرية موثوقة وجيدة النوعية  )أ(
ث أو أقل،   /٢مم٢٠,٥إذا كانـت هدروكربونات لزوجته احلركية        )ب(

 .س٥٤٠مقيسة عند 

املعروف أهنا  الكيماويات  : ١الفئة  
تسـبب أخطار السمية بالشفط يف      
البشـر أو تعترب كأهنا تسبب خطر       

 السمية بالشفط يف البشر
عـلى أسـاس دراسات حيوانية ورأي خربة قائمة تأخذ يف االعتبار قيم التوتر              
السـطحي، والذوبانـية يف املاء، ودرجة الغليان، والتطايرية، املواد، خبالف ما            

ث أو أقل، مقيسة عند     /٢ مم ١٤ تبلغ لزوجتها احلركية     ، اليت ١يصنف يف الفئة    
 ).٢انظر امللحوظة (س ٥٤٠

الكيماويات اليت تسبب   : ٢الفئة  
قلقـا بسبب افتراض أهنا تسبب      

 خطر السمية بالشفط يف البشر

 . هدروكربونات معينة، وزيت التربنتني وزيت الصنوبر١من أمثلة املواد املدرجة يف الفئة  :١ملحوظة 

: مـع أخذ ذلك يف احلسبان قد تنظر بعض السلطات املختصة يف إدراج املواد التالية يف هذه الفئة                  :٢ظة ملحو
 ذرة ؛ الكحول األيسوبوتيلي؛ ١٣ ذرات كربون على األقل ولكن مما ال يتجاوز ٣ ع اليت تتكون من  -كحوالت أولية 

 . ذرة كربون١٣والكيتونات اليت تتكون مما ال يتجاوز 

 عايري تصنيف املخاليطم ٣-١٠-٣

 التصنيف عندما تتاح بيانات عن املخلوط بأكمله ١-٣-١٠-٣

 . على أساس أدلة بشرية موثوقة وذات نوعية جيدة١يصنف املخلوط يف الفئة  

 مبادئ االستكمال: التصنيف عندما ال تتاح بيانات عن املخلوط بأكمله ٢-٣-١٠-٣

ترب لتعيني مسيته بالشفط، ولكن توجد بيانات كافية عن املكونات          إذا مل يكن املخلوط نفسه قد اخ       ١-٢-٣-١٠-٣
املنفردة وخماليط خمتربة مشاهبة لتحديد خطر املخلوط على حنو مناسب، تستخدم تلك البيانات وفقا ملبادئ االستكمال                

طر املخلوط بدون   وذلك يكفل أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى حد ممكن يف تعيني خما              . التالـية 
 .احلاجة إىل إجراء اختبارات إضافية يف احليوانات

 التخفيف ٢-٢-٣-١٠-٣

إذا خفـف خملوط مبادة ال متثل خطر مسية بالشفط وال يتوقع أن تؤثر يف مسية املكونات األخرى أو                    
ينخفض تركيز املواد   غري أنه ال ينبغي أن      . املخلـوط، فإن املخلوط اجلديد ميكن أن يصنف كمعادل للمخلوط األصلي          

 . يف املائة١٠السمية بالشفط عن 
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 دفعات اإلنتاج ٣-٢-٣-١٠-٣

ميكن افتراض أن السمية بالشفط لدفعة إنتاج من خملوط معقد يف معادلة بشكل أساسي لسمية دفعة         
ما يدعو إىل إنـتاج أخـرى من املنتوج التجاري ذاته، ومنتجة بواسطة أو حتت رقابة الصانع نفسه، ما مل يكون هناك                    
ـّر مسية دفعة اإلنتاج كما يعكسها التركيز أو  اللزوجة                   ويف احلالة  . االعـتقاد بأنـه يوجد اختالف كبري أدى إىل تغي

 .األخرية، يلزم عمل تصنيف جديد

 ١تركيز املخاليط الشديدة السمية من الفئة  ٤-٢-٣-١٠-٣

، فإن املخلوط اجلديد    ١صنفة يف الفئة    ، وزيد تركيز مكوناته امل    ١إذا كـان خملوط مصنفا يف الفئة         
 . دون إجراء مزيد من االختبارات١يصنف يف الفئة 

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

 خماليط هبا مكونات متطابقة، حيث ألف وباء يقعان يف فئة مسية واحدة وجيم به               ٣يف حالة وجود     
وسطية بني تركيزات هذه املكونات يف املخلوطني ألف وباء، عندئذ نفس املكونات الفعالة  من حيث السمية بتركيزات         

 .يفترض أن املخلوط جيم يقع يف نفس فئة السمية مثل ألف وباء

 املخاليط املتشاهبة بصورة أساسية ٦-٢-٣-١٠-٣

 :يف حالة وجود ما يلي 

 باء؛+ ألف  `١`خملوطني     )أ( 
 باء؛+   جيم `٢`      

  واحد تقريبا يف املخلوطني؛تركيز املكون باء )ب( 

 ؛`٢` يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط `١`تركيز املكون ألف يف املخلوط  )ج( 
السمية بالشفط للمكونني ألف وباء متكافئة بصورة أساسية، مبعىن أهنما ينتميان إىل فئة اخلطر  )د( 

 .نفسها، وال يتوقع أن يؤثرا يف السمية بالشفط للمكون باء

، فإنه ١-١٠-٣ قد صنف بالفعل على أساس املعايري املبينة يف اجلدول `١`ذ، إذا كان املخلوط حينئ 
 . يف فئة اخلطر ذاهتا`٢`ميكن تصنيف املخلوط 

 تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع مكوناهتا أو عن بعض املكونات فقط ٣-٣-١٠-٣

 ١الفئة   ١-٣-٣-١٠-٣

 يف املائة أو أكثر من مادة أو مواد         ١٠ حيتوي ما جمموعه      املخلوط الذي  ١يصنف يف الفئة     ١-١-٣-٣-١٠-٣
 .س٥٤٠ث أو أقل، مقيسة عند /٢ مم٢٠,٥، ولزوجته احلركية ١مصنفة يف الفئة 

 يف املائة أو ١٠يف حالة املخلوط الذي ينفصل إىل طبقتني واضحتني أو أكثر، حتتوي إحداها          ٢-١-٣-٣-١٠-٣
س، يصنف املخلوط ٥٤٠ث أو أقل، مقيسة عند /٢مم٢٠,٥ ولزوجتها احلركية ١صنفة يف الفئة أكثر من مادة أو مواد م

 .١الكامل يف الفئة 
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 ٢الفئة   ٢-٣-٣-١٠-٣

 يف املائة أو أكثر من مادة أو مواد         ١٠ حيتوي ما جمموعه      املخلوط الذي  ٢يصنف يف الفئة     ١-٢-٣-٣-١٠-٣
 .س٥٤٠ أو أقل، مقيسة عند ث/٢ مم١٤، ولزوجته احلركية٢مصنفة يف الفئة 

لدى تصنيف املخاليط يف هذه الفئة يكون استخدام رأي اخلربة الذي يأخذ يف احلسبان التوتر  ٢-٢-٣-٣-١٠-٣
 .  خملوطة مع املاء٢السطحي، والذوبانية يف املاء، ودرجة الغليان، والتطايرية، أمرا حامسا وخباصة عندما تكون مواد الفئة 

 يف املائة أو ١٠لة تصنيف خملوط ينفصل إىل طبقتني واضحتني أو أكثر، حتتوي إحداها يف حا ٣-٢-٣-٣-١٠-٣
س، يصنف املخلوط ٥٤٠ث أو أقل، مقيسة عند      /٢مم١٤ ولزوجتها احلركية    ٢أكـثر من مادة أو مواد مصنفة يف الفئة          

 .٢الكامل يف الفئة 

 تبليغ معلومات األخطار ٤-١٠-٣

تبليغ معلومات  " واالعتبارات اخلاصة بشأن متطلبات الوسم حتت عنوان         تـرد االعتـبارات العامة     ١-٤-١٠-٣
 أمثلة  ٣ويتضمن املرفق   . جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم    ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل   ( الوسم: األخطـار 

عرض اجلدول وي. للبيانات والرسوم التخطيطية التحذيرية اليت ميكن استخدامها حيث ما تسمح السلطات املختصة بذلك
 على أساس املعايري ٢ و١التايل عناصر وسم حمددة للمواد واملخاليط اليت تصنف باعتبارها متثل خطر مسية بالشفط بالفئتني 

 .املبينة يف هذا الفصل

 عناصر وسم السمية بالشفط : ٢-١٠-٣اجلدول 

  ١الفئة  ٢الفئة 

 الرمز خطر صحي خطر صحي

 كلمة التنبيه خطر حتذير

 ون ضارا إذا ابتلعقد يك

 ودخل املسالك اهلوائية

 قد يكون مميتا إذا ابتلع
 ودخل املسالك اهلوائية

 بيان اخلطر
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 خمطط اختاذ القرار بشأن السمية بالشفط ٥-١٠-٣

ويوصى . ال ميثل املخطط التايل جزءا من نظام التصنيف املتوائم ن م ع وإمنا يقدم هنا كإرشاد إضايف 
 . املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام خمطط اختاذ القراربشدة بأن يقوم الشخص

 املواد:  بشأن السمية بالشفط١-١٠-٣خمطط اختاذ القرار 

هـل توجد خربة عملية يف البشر من أدلة موثوقة وذات جودة �
ة، على سبيل املثال بعض اهلدروكربونات والتربنتني وزيتعالي

 الصنوبر، أو
ث أو أقل/٢ سم٢٠,٤٥هل املادة هدروكربون لزوجته احلركية  �

 س؟°٤٠مقيسة عند 

 هل تتوفر للمادة بيانات مسية بالشفط؟: املادة

 نعم

نعم

 التصنيف غري ممكن ال

ال

اته هـل تتوفر للمخلوط ككل أو مكون       :املخلـوط
 بيانات مسية بالشفط؟

 نعم

 التصنيف غري ممكن ال

 هل يظهر املخلوط ككل مسية بالشفط على:املخلـوط 
أسـاس اخلـربة العملية يف البشر من أدلة موثوقة وذات

جودة عالية؟
 ال

٢-١٠-٣انظر خمطط اختاذ القرار     
 لالستخدام مع املكونات

ت حيوانية ورأي خربة،هل توجد أدلة تسبب قلقاً على أساس دراسا
 س؟°٤٠ث أو أقل مقيسة عند /٢مم١٤وهل لزوجة املادة احلركية 

 نعم

 ١الفئة 

 
 خطر

 ٢الفئة 

 

 حتذير

ال
 ال يصنف

 نعم
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 املخاليط:  بشأن السمية بالشفط٢-١٠-٣خمطط اختاذ القرار 

 

 يف املائة أو أكثر من مادة أو مواد١٠هـل املخلوط حيتوي     
ث أو أقل،/٢ مم ٢٠,٥ ولزوجتها احلركية    ١مصنفة يف الفئة    

 )١-٣-٣-١٠-٣انظر (س؟ °٤٠مقيسة عند 
 نعم

 ال

 ال

نعم

هل تنطبق مبادئ االستكمال؟
ــر (  إىل١-٢-٣-١٠-٣انظ
٥-٢-٣-١٠-٣( 

ال

 نعم

يصنف يف الفئة 
 املناسبة

 ١الفئة 

 

 خطر

 ٢الفئة 

 

 حتذير

 ال يصنف

 يف املائة أو أكثر من مادة أو مواد١٠هـل املخلوط حيتوي     
ث أو أقل،/٢ مم ١٤ية   ولزوجتها احلرك  ٢مصـنفة يف الفئة     

 )٢-٣-٣-١٠-٣انظر (س؟ °٤٠مقيسة عند 


