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 ٢املرفق 
 جداول تلخيصية للتصنيف

 والوسم



 

 



 

-267- 

 ٢املرفق 

 جداول تلخيصية للتصنيف والوسم
 )١-٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (املتفجرات ١-٢م 

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 
 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
 بيان األخطار متفجر غري مستقر

تـبعا لنتائج االختبار الوارد يف اجلزء
عايري،دليل االختبارات وامل  "األول من   

توصـيات األمـم املتحدة بشأن نقل
 "البضائع اخلطرة

متفجرات غري 
 مستقرة

 الرمز 

 كلمة التنبيه خطر
 بيان األخطار متفجر، خطر االنفجار الشامل

تـبعا لنتائج االختبار الوارد يف اجلزء
دليل االختبارات واملعايري،"األول من   

توصـيات األمـم املتحدة بشأن نقل
 ".البضائع اخلطرة

 ١-١لشعبة ا

 الرمز 

 كلمة التنبيه خطر

 بيان األخطار لعنيفمتفجر، خطر االنتثار ا

تـبعا لنتائج االختبار الوارد يف اجلزء
دليل االختبارات واملعايري،"األول من   

توصـيات األمـم املتحدة بشأن نقل
 ".البضائع اخلطرة

 ٢-١الشعبة 

 الرمز 

 كلمة التنبيه خطر

متفجر، خطر االنفجار أو احلريق أو 
 العصف أو االنتثار

 بيان األخطار

تـبعا لنتائج االختبار الوارد يف اجلزء
دليل االختبارات واملعايري،"األول من   

توصـيات األمـم املتحدة بشأن نقل
 ".البضائع اخلطرة

٣-١الشعبة 
 

 مزالر 

 كلمة التنبيه حتذير

 بيان األخطار خطر احلريق أو االنتثار

تـبعا لنتائج االختبار الوارد يف اجلزء
دليل االختبارات واملعايري،"األول من   

توصـيات األمـم املتحدة بشأن نقل
 ".البضائع اخلطرة

 ٤-١الشعبة 

 الرمز ٥-١

 كلمة التنبيه خطر

يف حالة احلريقانفجارا شامال قد ينفجر   بيان األخطار

تـبعا لنتائج االختبار الوارد يف اجلزء
يل االختبارات واملعايري،دل"األول من   

توصـيات األمـم املتحدة بشأن نقل
 ".البضائع اخلطرة

 ٥-١الشعبة 

 الرمز ٦-١

 كلمة التنبيه بدون كلمة تنبيه

 بيان األخطار بدون بيان أخطار

تـبعا لنتائج االختبار الوارد يف اجلزء
دليل االختبارات واملعايري،"األول من   

ملتحدة بشأن نقلتوصـيات األمـم ا    
 ".البضائع اخلطرة

 ٦-١الشعبة 
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 )٢-٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (الغازات اللهوبة ٢-٢م 

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
 بيان األخطار لغايةغاز هلوب ل

س وضغــط معياري  ٥٢٠الغازات أو خماليطها اليت تكون عند       
 ): كيلوباسكال١٠١,٣(

 يف١٣قابلة لالشتعال يف املخلوط مع اهلواء بنسبة حجمية  )أ(
 املائة أو أقل؛ أو

١٢هلـا نطاق اشتعال يف املخلوط مع اهلواء ال يقل عن             )ب(
 .نقطة مئوية بغض النظر عن احلد األدىن لقابلية االشتعال

١ 

 الرمز بدون رمز

 كلمة التنبيه حتذير
 بيان األخطار غاز هلوب

، اليت يكون هلا١الغازات أو خماليطها، خبالف ما ورد يف الفئة 
س وضغط٥٢٠نطـاق اشـتعال يف املخلوط مع اهلواء عند          

 . كيلوباسكال١٠١,٣معياري 

٢ 

 

 )٣-٢لى التفاصيل، انظر الفصل لالطالع ع(األيروسوالت اللهوبة  ٢�٣م 

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر

أيروسول هلوب 
 للغاية

 بيان األخطار

تبعا للمكونات، واحلرارة الكيميائية لالحتراق، ونتائج اختبار
الـرغوة يف حالة االنطباق على أيروسوالت الرغوة، واختبار
مسـافة االشـتعال واختبار احليز املغلق يف أيروسوالت الرذاذ

 ).٣-٢ بالفصل ١-٤-٣-٢طط اختاذ القرار يف انظر خم(

١ 

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
 بيان األخطار أيروسول هلوب

تبعا للمكونات، واحلرارة الكيميائية لالحتراق، ونتائج اختبار
الـرغوة يف حالة االنطباق على أيروسوالت الرغوة، واختبار

يف أيروسوالت الرذاذمسـافة االشـتعال واختبار احليز املغلق       
 ) .٣-٢ بالفصل ١-٤-٣-٢انظر خمطط اختاذ القرار يف (

٢ 
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 )٤-٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (الغازات املؤكسدة ٤-٢م 

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
قد يسبب حريقا 

أو يؤججه؛ 
 مؤكِسد

 بيان األخطار

احتراق مادة أخرى أكثر مما يفعلأي غـاز يسبب أو يعزز       
 اهلواء، عن طريق إتاحة األكسجني عموماً

١ 
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 )٥-٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (الغازات املضغوطة ٥-٢م 

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
حيتوي غازا 

مضغوطا؛ ميكن 
أن ينفجر حتت 
 تأثري احلرارة

 بيان األخطار

يكون يف احلالة الغازية متاما عند تعبئته تـحت ضغط         غاز  
س، مبا يف ذلك مجيع الغازات اليت تكون درجة         °٥٠-عند  

 .س أو أقل°٥٠-حرارهتا احلرجة 

 غاز مضغوط

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
حيتوي غازا 

مضغوطا؛ ميكن 
ينفجر حتت أن 

 تأثري احلرارة

 بيان األخطار

لغازية جزئيا عند درجات حرارة أعلى غاز يكون يف احلالة ا
 :وهناك نوعان. س°٥٠-من 

غاز تقع درجة   : غـاز مسـيل حتت ضغط عال       `١`
 س؛°٦٥+ س و°٥٠-حرارته احلرجة بني 

غاز درجة  : غـاز مسـيل حتت ضغط منخفض       `٢`
 . س°٦٥+ حرارته احلرجة أعلى من 

 غاز مسيل

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
حيتوي غازا مربدا، 
قد يسبب حروقا 
أو إصابات ِقّرية 

 )كريوجينية(

 بيان األخطار

 .غاز يسيل جزئيا عند تعبئته بسبب اخنفاض درجة حرارته
غاز مسيل 

 مربد

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
حيتوي غازا 
مضغوطا؛ قد 

ينفجر حتت تأثري 
 احلرارة

 بيان األخطار

 مذيب يف الطور    غاز يكون عند تعبئته حتت ضغط ذائبا يف       
 .السائل

 غاز مذاب
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 )٦-٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (السوائل اللهوبة ٦-٢م 

 األخطار فئة املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
 بيان األخطار سائل وأخبرة هلوبة للغاية

 س°٢٣نقطة الوميض أقل من 
 .س°٣٥قطة بدء الغليان تساوي أو أقل من ون

١ 

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
 بيان األخطار سائل وأخبرة هلوبة بشدة

 س°٢٣نقطة الوميض أقل من 
 .س°٣٥ونقطة بدء الغليان أعلى من 

٢ 

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
 بيان األخطار سائل وأخبرة هلوبة

س، °٢٣ أعلى من    نقطـة الومـيض تسـاوي أو      
 .س°٦٠وتساوي أو أقل من 

٣ 

 الرمز بدون رمز

 كلمة التنبيه حتذير
 بيان األخطار سائل قابل لالشتعال

 س،°٦٠نقطة الوميض أعلى من 
 .س°٩٣وتساوي أو أقل من 

٤ 
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 )٧-٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (الاملواد الصلبة القابلة لالشتع ٧-٢م 

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر

 بيان األخطار مادة صلبة هلوبة

 :اختبار معدل االحتراق
 :خبالف مساحيق الفلزاتواملخاليط املواد  
 املنطقة املرطبة توقف عن االشتعال، و - 
  ث أو ٤٥ < مدة االحتراق - 
 ث/ مم٢,٢ > معدل االحتراق  
 :لفلزاتمساحيق ا 
 . دقائق٥ ≤ مدة االحتراق - 

١ 

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير

 بيان األخطار مادة صلبة هلوبة

 :اختبار معدل االحتراق
 :خبالف مساحيق الفلزات املواد واملخاليط 
٤املنطقة املرطبة توقف عن االشتعال خالل  - 

 دقائق على األقل، و
  ث أو٤٥ < مدة االحتراق  - 
 ث/ مم٢,٢ > االحتراقمعدل   
 :مساحيق الفلزات 
  دقائق٥ > مدة االحتراق - 
 . دقائق١٠ ≤و   

٢ 
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 )٨-٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (الذاتية التفاعلواملخاليط املواد  ٨-٢م 

 األخطار فئة املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
السخونة قد تسبب 

 االنفجار
 بيان األخطار

توصيات األمم"تبعا لنتائج االختبارات الواردة يف      
دليل االختبارات(املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة 

، اجلزء الثاين وتطبيق خمطط اختاذ القرار)"واملعايري
 .٨-٢ بالفصل ١-٤-٨-٢املبني يف 

 النوع ألف

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
السخونة قد تسبب احلريق 

 أو االنفجار
 يان األخطارب

توصيات األمم"تبعا لنتائج االختبارات الواردة يف      
دليل االختبارات(املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة 

، اجلزء الثاين وتطبيق خمطط اختاذ القرار)"واملعايري
 .٨-٢ بالفصل ١-٤-٨-٢املبني يف 

 النوع باء

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
حلريقالسخونة قد تسبب ا  بيان األخطار

توصيات األمم" يف   الواردةتبعا لنتائج االختبارات    
دليل االختبارات(املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة 

، اجلزء الثاين وتطبيق خمطط اختاذ القرار)"واملعايري
 .٨-٢ بالفصل ١-٤-٨-٢املبني يف 

النوعان جيم 
 ودال

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
السخونة قد تسبب احلريق  بيان األخطار

توصيات األمم"تبعا لنتائج االختبارات الواردة يف      
دليل االختبارات(املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة 

، اجلزء الثاين وتطبيق خمطط اختاذ القرار)"واملعايري
 . ٨-٢ بالفصل ١-٤-٨-٢املبني يف الفقرة 

النوعان هاء 
 وواو

 الرمز

ال توجد عناصر وسم  كلمة التنبيه
خمصصة لفئة األخطار هذه  بيان األخطار

توصيات األمم"تبعا لنتائج االختبارات الواردة يف      
دليل االختبارات( اخلطرة البضائعاملتحدة بشأن نقل 

، اجلزء الثاين وتطبيق خمطط اختاذ القرار)"واملعايري
 .٨-٢صل  بالف١-٤-٨-٢املبني يف 

 النوع زاي
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 )٩-٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (السوائل التلقائية االشتعال ٩-٢م 

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
يشتعل تلقائيا مبالمسة 

 اهلواء
 بيان األخطار

 دقائق عندما يضاف إىل٥يشـتعل السائل خالل     
مـادة حاملـة خاملة ويعرض للهواء، أو يسبب        
اشتعال أو تفحم ورقة ترشيح مبالمسة اهلواء خالل

 . دقائق٥

١ 

 )١٠-٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (املواد الصلبة التلقائية االشتعال ١٠-٢م 

 األخطار فئة املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
يشتعل تلقائيا مبالمسة اهلواء  بيان األخطار

ـ   دقائق بعد٥ادة الصلبة تشتعل يف أقل من       امل
 .مالمسة اهلواء

١ 
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 )١١-٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (الذاتية التسخنيواملخاليط املواد  ١١-٢م 

فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
 بيان األخطار ذايت التسخني؛ قد يشتعل

ا مت احلصـول عـلى نتيجة موجبة يف اختبارإذ
 مم٢٥تسـتخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها        

 .س°١٤٠عند 

١ 

 

 الرمز 

 كلمة التنبيه حتذير

ذايت التسخني يف الكميات 
 الكبرية؛ قد يشتعل

 بيان األخطار

إذا مت احلصـول عـلى نتيجة موجبة يف )أ(
اختـبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول

س وعلى°١٤٠ مم عند    ١٠٠ضـلعها   
نتيجة سالبة على عينة مكعبة طول ضلعها

 إذا كانتوكذلكس، °١٤٠مم عند ٢٥
املادة ستعبأ يف عبوات يزيد حجمها على

 ؛ أو ٣م٣
إذا مت احلصـول عـلى نتيجة موجبة يف )ب(

اختـبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول
س ونتيجة°١٤٠ مم عند    ١٠٠ضـلعها   

٢٥سالبة على عينة مكعبة طول ضلعها       
س،°١٤٠مـم املتحدة عند     مؤمتـر األ  

ونتـيجة موجبة يف اختبار يستخدم عينة
س°١٢٠مم عند   ١٠٠مكعبة طول ضلعها    

 إذا كانت املادة ستعبأ يف عبواتوكذلك
  ل؛ أو٤٥٠يزيد حجمها على 

إذا مت احلصول على نتيجة موجبة يف اختبار )ج(
تسـتخدم فـيه عينة مكعبة طول ضلعها

س وعلى نتيجة°١٤٠ مـم عـند      ١٠٠
ـ  ٢٥البة على عينة مكعبة طول ضلعها     س

 على نتيجةوكذلكس،  °١٤٠مـم عند    
موجـبة يف اختـبار يستخدم عينة مكعبة

 .س°١٠٠مم عند ١٠٠طول ضلعها 

٢ 
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 )١٢-٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل (لتالمس مع املاء اليت تطلق غازات هلوبة باواملخاليط املواد  ١٢-٢م 

فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
تطلق بالتالمس مع املاء 
غازات هلوبة قد تشتعل 

 تلقائيا

 بيان األخطار

أية مادة تتفاعل بشدة مع املاء يف درجات احلرارة
السـائدة مـع إطالق غاز قد يشتعل تلقائيا، أو
تتفاعل مع املاء بسهولة يف درجات احلرارة السائدة

هلوب مبعدل يساوي أو يزيد علىمع إطالق غاز    
 . لترات لكل كيلوغرام من املادة يف الدقيقة١٠

١ 

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
تطلق بالتالمس مع املاء 

 غازات هلوبة
 بيان األخطار

أية مادة تتفاعل مع املاء بسهولة يف درجات احلرارة
وي أوالسـائدة مع إطالق غاز هلوب مبعدل يسا       

 لتراً لكل كيلوغرام من املادة يف٢٠يـزيد عـلى     
 .١الساعة، وال تستويف معايري تصنيف الفئة 

٢ 

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
تطلق بالتالمس مع املاء 

 غازات هلوبة
 بيان األخطار

أية مادة تتفاعل مع املاء بسهولة يف درجات احلرارة
اوي أوالسـائدة مع إطالق غاز هلوب مبعدل يس       

يـزيد على لتر واحد لكل كيلوغرام من املادة يف
 .٢ و١الساعة، وال تستويف معايري تصنيف الفئتني 

٣ 
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 )١٣-٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل (السوائل املؤكِسدة  ١٣-٢م 

 فئة األخطار املعايري ارعناصر تبليغ األخط

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
قد يسبب احلريق أو 
االنفجار، مؤكِسد قوي  بيان األخطار

أي سائل يشتعل تلقائيا أثناء اختباره يف خملوط بنسبة
 مـع السليلوز، أو يقل املعدل املتوسط١:١وزنـية   

١:١الرتفاع ضغط خملوطه مع السليلوز بنسبة وزنية     
 من محض١:١عن املعدل املناظر ملخلوط بنسبة وزنية 

 .ع السليلوز يف املائة م٥٠البريكلوريك بنسبة 

١ 

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
 قد يؤجج احلريق،

 بيان األخطار مؤكِسد

أي سائل يكون املعدل املتوسط الرتفاع ضغط خملوطه
 املعدل≥ يف االختبار    ١:١مع السليلوز بنسبة وزنية     

 من حملول مائي١:١املـناظر ملخلـوط بنسبة وزنية      
ئـة مـن كلـورات الصوديوم يف املا  ٤٠تركـيزه   

 .١والسليلوز، وال يستويف معايري تصنيف الفئة 

٢ 

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
 قد يؤجج احلريق،

 بيان األخطار مؤكِسد

أي سائل يكون املعدل املتوسط الرتفاع ضغط خملوطه
 املعدل≤ يف االختبار    ١:١مع السليلوز بنسبة وزنية     

 من حملول مائي١:١ية املـناظر ملخلـوط بنسبة وزن     
 يف املائة من محض النتريك مع السليلوز،٦٥بتركيز  

 .٢ و١وال يستويف معايري تصنيف الفئتني 

٣ 
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 )١٤-٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (املواد الصلبة املؤكِسدة ١٤-٢م 

فئة األخطار املعايري ألخطارعناصر تبليغ ا

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
قد تسبب احلريق أو 

 كِسد قوياالنفجار، مؤ
 بيان األخطار

أيـة مـادة يكون املعدل املتوسط لالحتراق يف
 مع١:١ أو ١:٤االختبار ملخلوطها بنسبة وزنية 

 املعدل املناظر ملخلوط بنسبة وزنية<السليلوز  
 . من برومات البوتاسيوم والسليلوز٢:٣

١ 

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
 د تؤجج احلريق،ق

 بيان األخطار مادة مؤكِسدة

أيـة مـادة يكون املعدل املتوسط لالحتراق يف
 مع١:١ أو ١:٤االختبار ملخلوطها بنسبة وزنية 

 املعدل املناظر ملخلوط بنسبة وزنية≤السـليلوز   
 مـن برومات البوتاسيوم والسليلوز، وال٣:٢

 .١تستويف معايري تصنيف الفئة 

٢ 

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
 قد تؤجج احلريق،
 بيان األخطار مادة مؤكِسدة

أيـة مـادة يكون املعدل املتوسط لالحتراق يف
 مع١:١ أو ١:٤االختبار ملخلوطها بنسبة وزنية 

 املعدل املناظر ملخلوط بنسبة وزنية≥السـليلوز   
 مـن برومات البوتاسيوم والسليلوز، وال٧:٣

 .٢ و١تستويف معايري تصنيف الفئتني 

٣ 
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 )١٥-٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (العضوية )األكاسيد الفوقية(البريوكسيدات  ١٥-٢م 

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
قد تنفجر حتت تأثري 

 احلرارة
 بيان األخطار

تبعا لنتائج جمموعة االختبارات من ألف إىل حاء،
توصـيات األمـم املتحدة بشأن نقل البضائع"يف

، اجلزء الثاين،"اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري   
١-٤-١٥-٢وتطبيق خمطط اختاذ القرارات املبني يف       

 .١٥-٢من الفصل 

 النوع ألف

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
السخونة قد تسبب 
 احلريق أو االنفجار

 بيان األخطار

بارات من ألف إىل حاء،تبعا لنتائج جمموعة االخت   
توصـيات األمـم املتحدة بشأن نقل البضائع"يف  

، اجلزء الثاين،"اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري   
١-٤-١٥-٢وتطبيق خمطط اختاذ القرارات املبني يف       

 .١٥-٢من الفصل 

 النوع باء

 
 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
 تسبب السخونة قد
 احلريق

 بيان األخطار

تبعا لنتائج جمموعة االختبارات من ألف إىل حاء،
توصـيات األمـم املتحدة بشأن نقل البضائع"يف  

، اجلزء الثاين،"اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري   
١-٤-١٥-٢وتطبـيق خمطط اختاذ القرارات املبني يف        

 .١٥-٢من الفصل 

النوعان جيم 
 ودال

 

 الرمز

 كلمة التنبيه ذيرحت
السخونة قد تسبب 

 احلريق
 بيان األخطار

تبعا لنتائج جمموعة االختبارات من ألف إىل حاء،
توصـيات األمـم املتحدة بشأن نقل البضائع"يف  

، اجلزء الثاين،"اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري   
١-٤-١٥-٢وتطبيق خمطط اختاذ القرارات املبني يف 

 .١٥-٢من الفصل 

النوعان هاء 
 وواو

 كلمة التنبيه
ال ختصص عناصر وسم  الرمز

 بيان األخطار لفئة األخطار هذه

تبعا لنتائج جمموعة االختبارات من ألف إىل حاء،
توصـيات األمـم املتحدة بشأن نقل البضائع"يف  

، اجلزء الثاين،"اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري   
١-٤-١٥-٢يف  اختاذ القرارات املبني وتطبيق خمطط

 .١٥-٢من الفصل 

 النوع زاي
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ـّالة للفلزات ١٦-٢م   )١٦-٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (املواد األك

 فئة األخطار املعايري راألخطاتبليغ عناصر 

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
ـّالة للفلزات قد تكون أك  بيان األخطار

ـّل على أسطح الصلب واأللومنيوم معدل التأك
سنة عند درجة حرارة/ مـم٦,٢٥ من أكرب

 .س°٥٥اختبار 

١ 
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 )١-٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (السمية احلادة ١٧-٢م 

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
 )فموي(قاتل إذا ابتلع 

 قاتل إذا المس اجللد
 )جلدي(

غاز، (قاتل إذا استنشق 
 )أخبرة، أغربة، رذاذ

 اربيان األخط

 )يفمو(كغم من وزن اجلسم / مغم٥ ≤ ٥٠ج ق
 )جلدي(كغم من وزن اجلسم / مغم٥٠ ≤ ٥٠ج ق 
 )غاز(مليون / ج١٠٠ ≤ ٥٠ت ق 
 )أخبرة(ل /مغم٠,٥ ≤  ٥٠ت ق 
 ) أغربة ورذاذ(ل / مغم٠,٠٥ ≤ ٥٠ت ق 

١ 

 

 الرمز

 لتنبيهكلمة ا خطر
 )فموي(قاتل إذا ابتلع 

 قاتل إذا المس اجللد
 )جلدي(

غاز، (قاتل إذا استنشق 
 )أخبرة، أغربة، رذاذ

 بيان األخطار

كغم من وزن اجلسم    / مغم ٥٠ وأقل من    ٥بني   ٥٠ج ق 
 )فموي(

كغم من وزن   / مغم ٢٠٠ وأقـل من   ٥٠بـني    ٥٠ج ق 
 )جلدي(اجلسم 
 )غاز(مليون / ج٥٠٠ وأقل من ١٠٠بني  ٥٠ت ق
 )أخبرة(ل / مغم٢,٠ وأقل من ٠,٥بني  ٥٠ت ق
 )أغربة ورذاذ(ل /مغم٠,٥وأقل من ٠,٠٥بني  ٥٠ت ق

 

٢ 

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
 )فموي(مسي إذا ابتلع 

 مسي إذا المس اجللد
 )جلدي(

غاز، (مسي إذا استنشق 
 )أخبرة، أغربة، رذاذ

 بيان األخطار

كغم من وزن   / مغم ٣٠٠ وأقل من    ٥٠بـني    ٥٠ج ق 
 )فموي(اجلسم 

كغم من وزن   / مغم ١٠٠٠ وأقل من    ٢٠٠بني   ٥٠ج ق 
 )جلدي(اجلسم 
 )غاز(مليون / ج٢٥٠٠ وأقل من ٥٠٠بني  ٥٠ت ق
 )أخبرة(ل / مغم١٠,٠ وأقل من ٢,٠بني  ٥٠ت ق
)أغربة ورذاذ(ل / مغم١,٠ وأقل من ٠,٥بني  ٥٠ت ق

٣ 

 يتبع يف الصفحة التالية
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 املعايري عناصر تبليغ األخطار

 فئة األخطار
 )تابع(

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
 )فموي(مضر إذا ابتلع 

مضر إذا المس اجللد 
 )جلدي(

غاز، (مضر إذا استنشق 
 )أخبرة، أغربة، رذاذ

 بيان األخطار

كغم من وزن   / مغم ٢٠٠٠ وأقل من    ٣٠٠ بني   ٥٠ج ق 
 )فموي(اجلسم 

كغم من  / مغم ٢ ٠٠٠ وأقل من    ١ ٠٠٠ بـني    ٥٠ج ق 
 )جلدي(وزن اجلسم 

)غاز(مليون / ج٥ ٠٠٠ وأقل من ٢ ٥٠٠ بني ٥٠ت ق
 )أخبرة(ل / مغم٢٠,٠ وأقل من ١٠,٠ بني ٥٠ت ق
 )أغربة ورذاذ(ل / مغم٥,٠ وأقل من ١,٠ بني ٥٠ت ق

٤ 

 الرمز بدون رمز

 كلمة التنبيه حتذير
قد يكون مضرا إذا 

 )فموي(ابتلع 
قد يكون مضرا إذا 

 )جلدي(المس اجللد 
قد يكون مضرا إذا 

 استنشق
غاز، أخبرة، أغربة، (

 )رذاذ

 بيان األخطار

كغم من وزن اجلسم / مغم٥ ٠٠٠ و٢ ٠٠٠بني  ٥٠ج ق
 )جلدي/فموي(

تقع  ٥٠ت ق: لغازات واألخبرة واألغربة والرذاذ يف حالة ا  
أي بني (الفموية أو اجللدية     ٥٠يف النطاق املعادل ل  ج ق      

 كغم من وزن اجلسم/ مغم٥ ٠٠٠ و٢ ٠٠٠

 :انظر أيضا املعايري اإلضافية
البـيانات الـيت تدل على تأثريات ملحوظة يف          �

 اإلنسان
 ٤أي بيانات عن الوفيات على مستوى الفئة  �
٤ أعراض إكلينيكية ملحوظة على مستوى الفئة أي �
 .أي بيانات من دراسات أخرى �

٥ 



 

-283- 

ـّل ١٨-٢م   )٢-٣طالع على التفاصيل، انظر الفصل لال (هتيج اجللد/تأك

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر

تسبب حروقا 
جلدية شديدة 
 وتلفا للعني

 بيان األخطار

 : واملخاليط املختربةللمواد -١

خربة على اإلنسان تبني إصابات جلدية ال عكوسة؛ �
نشاط أو خواص مع مادة أو خملوط       /عالقة تركيب  �

 مواد مصنفة فعال كمادة أكّالة؛

، مبا يف   ١١,٥ ≥ و ٢ ≤ع بني   األس اهلدروجيين يق   �
 ؛)buffering capacity(ذلك قدرة الوسط املنظم 

نتائج موجبة يف اختبار صحيح ومقبول يف غري احلي  �
 لتأكّل اجللد؛ أو

خـربة عـلى احلـيوان أو بيانات اختبار تبني أن            �
املخلوط يسبب تلفا غري عكوس للجلد بعد       /املادة

 ).١-٢-٣انظر اجلدول ( ساعات ٤تعرض ملدة 

، تستخدم إذا مل تكـن البـيانات متاحة عن خملوط ما     -٢
 .٢-٣-٢-٣مبادئ االستكمال املبينة يف  

 إذا مل تنطبق مبادئ االستيفاء، -٣

: للمخالـيط اليت ميكن فيها مجع تأثريات املكونات        )أ(
تصـّنـف كمواد أكالة إذا كان جمموع تركيزات        

؛ )ثري مجعي للمواد اليت هلا تأ    (٪ ٥ ≥املواد األكالة   
 أو

 : ليس هلا تأثري مجعياليتللمخاليط  )ب(

 .٤-٣-٣-٢-٣ انظر  ٪ ١ ≥ 

١ 
 

 مواد أكّالة،
مبا يف ذلك 

الفئات الفرعية 
ألف وباء 

وجيم؛ انظر 
 الفصل

، اجلدول ٢-٣
١-٢-٣ 

 يتبع يف الصفحة التالية
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 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 )تابع(

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير

يسبب هتيج 
 اجللد

 بيان األخطار

 :للمواد واملخاليط املختربة -١
خربة على اإلنسان تبني تلفا للجلد قابال للشفاء بعد  �

  ساعات؛٤تعّرض تصل مدته إىل 
نشاط أو خصائص مع مادة أو      /عالقـة تركيـب    �

 خملوط مواد مصنفة بالفعل كمادة مهيجة؛

جبة يف اختبار صحيح ومقبول يف غري احلي نتائج مو �
 لتهيج اجللد؛ أو

خـربة أو بـيانات اختـبار على احليوان تبني أن            �
املخلوط يسبب تلفا قابال للشفاء للجلد بعد       /املادة

 ساعات، قيمة متوسطة٤تعـرض ملـدة تصل إىل    
تقّشر اجللد أو   / ألعراض احلُماَمى  ٤,٠ < ٢,٣ ≥

ا يدوم طوا  من ٢ل مدة املالحظة يف الوذمة أو التهاًب
 ).٢-٢-٣اجلدول ( من حيوانات االختبار ٣كل 

إذا كانت بيانات خملوط ما غري متاحة، تستخدم مبادئ  -٢
 .٢-٣-٢-٣ االستكمال املبينة يف

، تصنف كمادة مهيجة    إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال     -٣
 :إذا

يف حالـة املخاليط اليت ميكن فيها مجع تأثربات          )أ(
تصـّنـف كمواد أكالة إذا كان      : تاملكونـا 

 ٥ ≤ ولكن ٪١ ≥جمموع تركيزات املواد األكالة 
يف املائـة؛ أو جممـوع تركيزات املواد املهيجة        

تركيزات  × ١٠( يف املائـة؛ أو جمموع       ١٠ ≤
تركيزات املكونات  ) + (املكونـات األكّالـة   

  يف املائة؛ أو١٠ ≥) املهيجة
 ٣ ≥: تأثري مجعي يف حالة املخاليط اليت ليس هلا        )ب(

 .)٤-٣-٣-٢-٣انظر  . (يف املائة

٢ 

 مادة مهيجة

تتعلق جبميع (
 )السلطات

 يتبع يف الصفحة التالية



 

-285- 

 

 املعايري عناصر تبليغ األخطار

 فئة األخطار
 )تابع(

 الرمز بدون رمز
  التنبيهكلمة حتذير

 هتيجا حيدث
 ا خفيفاجلدي

  اخلطربيان

 :للمواد واملخاليط املختربة -١

 أو بيانات اختبار على احليوانات تبني أن        خـربة  �
 إصابات جلدية قابلة    يسبباملـادة أو املخلـوط      

 ساعات، قيمة ٤للشفاء عند التعرض ملدة تصل إىل 
تقشر /ي ألعراض احلمام  ٢,٣ < ١,٥ ≥ متوسطة

 االختبار  حيوانات من   ٣ مـن كل     ٢اجللـد يف    
 ).٢-٢-٣اجلدول (

ط ما، تطبق مبادئ    إذا مل تـتوفر بـيانات عـن خملو         -٢
 .٢-٣-٢-٣ يف  املبينة االستكمال

 املادة كمادة   تصنف،  مل تنطبق مبادئ االستكمال    إذا -٣
 :مهيجة بدرجة خفيفة إذا كان

جمموع :  حالـة املخالـيط اليت هلا تأثري مجعي        يف �
 يف املائة   ١ ≥ املهيجة يف املخلوط     املوادتركيزات  

 ؛ يف املائة١٠ ≤ولكن 
 جمموع :ليط اليت ليس هلا تأثري مجعي      حالة املخا  يف �

 ةـ     خفيف   ة    ــ            املهيجة بدرج  املـواد    تركـيزات 
  ؛         يف املائة  ١٠  ≥

) + تركيزات املكونات األكالة  ×  ١٠ (جممـوع   �
 ١٠≤ يف املائة ولكن ١ ≥) املهيجةتركيزات املواد (

 ؛يف املائة

) + تركيزات املكونات األكالة   × ١٠ (جممـوع  �
تركيزات ) + (ةاملهـيج تركـيزات املكونـات     (

 . يف املائة١٠ ≥) املكونات املهيجة بدرجة خفيفة

٣ 

 مهيجة مواد
 بدرجة خفيفة

تتعلق ببعض (
 )السلطات
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 )٣-٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل (هتيج العني /تلف العني الشديد ١٩-٢م 

 فئة األخطار املعايري خطارعناصر تبليغ األ

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر

تسبب تلفا 
شديدا يف العني

بيان 
 األخطار

 :للمواد الكيميائية واملخاليط املختربة -١
 التصنيف كمواد أكالة للعني؛ �
خربة أو بيانات على اإلنسان تبني تلفا للعني ال يزول متاما  �

  يوما؛٢١يف خالل 
النشاط أو اخلواص تضاهي مادة أو خملوط /عالقة التركيب �

 ة أكالة؛مواد مصنفة بالفعل كماد
، مبا يف   ١١,٥ > و ٢ <حدود اُألّس اهلدروجيين القصوى      �

 ؛)buffering capacity(ذلك سعة الوسط املنظم 
نتائج موجبة يف اختبار صحيح ومقبول يف غري احلي لتقدير  �

 تلف العني الشديد؛ أو
خـربة أو بيانات اختبار على احليوانات تبني أن املادة أو            �

حيوان واحد على األقل، تأثريات     يف  ) ١(املخلوط تسبب   
يف القرنية أو القزحية أو امللتحمة ال يتوقع عكسها أو مل           

 حيوانات خمتربة،   ٣ على األقل من     ٢يف  ) ٢(تنعكس؛ أو   
 ١,٥> أو القزحية   / و ٣ ≥استجابة موجبة لعتمة القرنية     

 ).١-٣-٣انظر اجلدول (

االستكمال إذا مل تتوفر بيانات عن خملوط ما، تستخدم مبادئ  -٢
 .٢-٣-٣-٣املبينة يف 

 :إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال -٣
 إذا  ١تصنف يف الفئة    : للمخالـيط اليت جتمع موادها     )أ(

أو /كانـت املكونات املصنفة كمواد أكالة للجلد و       
  يف املائة؛ أو٣ ≥ يف املخلوط ١العني بالفئة 

 ١ ≥: للمخاليط اليت ال جتمع موادها )ب(
 ).٤-٣-٣-٣-٣انظر ( 

١ 

تلف ال 
عكوس يف 

 العني

 يتبع يف الصفحة التالية
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 املعايري عناصر تبليغ األخطار
 فئة األخطار

 )تابع(

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير

يسبب هتيجا 
 عنيشديدا لل

 بيان األخطار

 :للمواد الكيميائية واملخاليط املختربة -١
 التصنيف كمواد مهيجة للجلد بشدة؛ �
بيانات عن اإلنسان تبني إحداث تغريات يف العني   خربة أو    �

  يوما؛٢١تزول متاما خالل 
النشاط أو اخلواص تضاهي مادة أو خملوط /عالقة التركيب �

 مواد مصنفة بالفعل كمادة مهيجة للعني؛ 
نتائج موجبة يف اختبار صحيح ومقبول لتهيج العني يف غري  �

 احلي؛ أو
ـ           � يوانات تبني أن   خـربة أو بـيانات اختـبار عـلى احل

 على األقل من    ٢املخلوط حتدث استجابة موجبة يف      /املادة
، ١ ≥، القزحيـة ١ ≥عتامة القرنية  :  حيوانات خمتربة ل٣

 ).٢-٣-٣اجلدول  (٢ ≥أو وذمة امللتحمة 
، تستخدم مبادئ االستكمال إذا مل تتوفر بيانات عن خملوط ما -٢

 .٢-٣-٣-٣املبينة يف  
ادئ االستكمال، تصنف املواد كمواد مهيجة     إذا مل تنطبق مب    -٣

 : إذا)  ألف٢(
جمموع تركيزات مكونات   : للمخاليط اليت جتمع موادها    )أ(

املخلوط املصنفة كمواد مهيجة للجلد أو العني من الفئة        
 يف املائة؛ جمموع تركيزات     ٣ ≤ يف املائة ولكن     ١ ≥ ١

أو :  يف املائة  ١٠≥ مكونـات املخلـوط املهيجة للعني     
تركيزات مهيجات اجللد أو العني من       × ١٠(مـوع   جم

  يف املائة؛١٠≥) تركيزات مهيجات العني) + (١الفئة 
جمموع تركيزات املكونات   : للمخاليط اليت ال جتمع موادها     )ب(

  ).٤-٣-٣-٣-٣انظر  ( يف املائة ٣ ≥املهيجة للعني 

  ألف٢

 مهيج للعني

 الرمز بدون رمز

 كلمة التنبيه حتذير

يسبب هتيج 
 العني

 بيان األخطار

 للمواد واملخاليط املختربة -١
 خربة أو بيانات على اإلنسان تبني إحداث هتيج خفيف للعني؛ �
خربة أو بيانات اختبار على احليوانات تبني أن اإلصابات تزول  �

 ).٢-٣-٣انظر اجلدول ( أيام ٧متاما خالل 
تستخدم مبادئ االستكمال ،  إذا مل تـتوفر بـيانات عن خملوط ما         -٢

 .٢-٣-٣-٣املبينة يف  
، يصنف املخلوط كمهيج للعني    إذا مل تنطـبق مبادئ االستكمال      -٣

 :إذا)  باء٢(
جمموع تركيزات مكونات   : للمخالـيط الـيت جتمع موادها      )أ(

 يف املائة   ١ ≥ ١املخلـوط املهيجة للجلد أو العني من الفئة         
زات املكونات املهيجة    يف املائة؛ أو جمموع تركي     ٣ ≤ولكـن   

تركيزات مهيجات   × ١٠( أو جمموع    : يف املائة  ١٠ ≥للعني  
) تركيزات مهيجـات العني  ) + (١اجللد أو العني من الفئة      

  يف املائة؛١٠≤
جمموع تركيزات املكونات   : للمخاليط اليت ال جتمع موادها     )ب(

 ).٤-٣-٣-٣-٣انظر ( يف املائة ٣ ≥املهيجة للعني 

  باء٢
 

 خفيفمهيج 
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 )٤-٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل (احملّسسات التنفسية  ٢٠-٢م 

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر

قد يسبب إذا 
استنشق 

أعراضا أرجية 
أو ربوية أو 
صعوبات 
 تنفسية

 بيان األخطار

 :للمواد واملخاليط املختربة -١
نفردة حتدث إذا كانت هناك خربة على اإلنسان تبني أن املادة امل 

أو حيثما توجد نتائج موجبة من /فرط حساسية تنفسية نوعية و
 .اختبار مناسب على احليوان

 من  إذا استوفت املخاليط املعايري احملددة يف مبادئ االستكمال        -٢
 :حيث إحدى النواحي التالية

 التخفيف؛ )أ( 
 دفعات اإلنتاج؛ )ب( 
 .خملوط مشابه بدرجة كبرية )ج( 

، يصنف يف هذه الفئة أي خملوط طبق مبادئ االستكمالإذا مل تن -٣
 :يساوي تركيز أي حمسس تنفسي فيه

  يف املائة للمادة الصلبة أو السائل١,٠ ≥ 
 . يف املائة للغاز٠,٢ ≥ 

١ 
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 )٤-٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  ( اجللدحمّسسات ٢١-٢م 

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير

قد يسبب 
استجابة 
أرجية يف 
 اجللد

 بيان األخطار

 :للمواد واملخاليط املختربة -١
إذا توفـر دليل عن اإلنسان يبني أن املادة املنفردة ميكن أن تثري              

 حتسسا مبالمسة اجللد يف عدد كبري من األشخاص، أو
 .جبة من اختبار مناسب على احليوانحيثما توجد نتائج مو 

إذا كان املخلوط يستويف املعايري املبينة يف مبادئ االستكمال من           -٢
 :إحدى النواحي التالية

 التخفيف؛ )أ( 
 دفعات اإلنتاج؛ )ب( 
 .خملوط مشابه بدرجة كبرية )ج( 

إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال، يصنف يف هذه الفئة أي خملوط            -٣
 :ي حمسس جلدي منفرد فيهيكون تركيز أ

 ).غاز/سائل/مادة صلبة( يف املائة ١ ≥ 

١ 
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 )٥-٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل (اخلاليا اجلنسية إطفار  ٢٢-٢م 

 فئة األخطار  التصنيفمعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
قد تسبب عيوبا 

يذكر (جينية  
رض إذا سبيل التع

ثبت بصورة قاطعة 
أنه ال يوجد سبيل 
تعرض آخر يتسم 

 )باخلطر نفسه

 بيان األخطار

مـادة معـروف أهنـا حتدث طفرات ُتَوّرث أو قادرة على           
انظر (إحـداث طفرات تورث يف اخلاليا اجلنسية لإلنسان         

 )٢-٥-٣املعايري املبينة يف 
 . يف املائة٠,١ ≥أو خماليط حتتوي مثل هذه املادة بتركيز 

١ 
  ألف،١(
 ) باء١و

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
يشتبه أن تسبب 

يذكر (عيوبا جينية 
سبيل التعرض إذا 
ثبت بصورة قاطعة 
أنه ال يوجد سبيل 
تعرض آخر يتسم 

 )باخلطر نفسه

 بيان األخطار

مـادة تسـبب قلقا بسبب اعتبار أهنا قد تكون قادرة على            
انظر املعايري املبينة (إحداث طفرات تورث يف اخلاليا اجلنسية   

 )٢-٥-٣يف 
 .ادة يف املائة من مثل هذه امل١,٠ ≥أو خماليط حتتوي 

٢ 
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 )٦-٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (املسرطنات ٢٣-٢م 

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 لرمزا

 كلمة التنبيه خطر
قد حتدث السرطان 

يذكر سبيل (
التعرض إذا ثبت 

بصورة قاطعة أنه ال 
توجد سبل تعرض 
أخرى تتسم باخلطر 

 )نفسه

 خطاربيان األ

مادة معروف أو يفترض أهنا مسرطنة لإلنسان، مبا يف ذلك          
 . يف املائة من مثل هذه املادة٠,١ ≥املخاليط اليت حتتوي 

١ 

  ألف،١(
 ) باء١و

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
يشتبه أهنا حتدث 

يذكر (السرطان
سبيل التعرض إذا 

 بصورة قاطعة ثبت
أنه ال توجد سبل 

تعرض أخرى تتسم 
 *)باخلطر نفسه

 بيان األخطار

يشـتبه أن املـادة حتدث السرطان يف اإلنسان مبا يف ذلك            
 يف املائة من مثل     ١,٠ ≥ أو   ٪٠,١ ≥املخاليط اليت حتتوي    

 ١-٦-٣ يف اجلدول    ٢ و ١انظر امللحوظتني   (هـذه املادة    
 ).٦-٣بالفصل 

٢ 

 .قد ختتار بعض السلطات الوسم وفقا هلذا البيان، بينما قد ال تفعل سلطات أخرى ذلك * 
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 )٦-٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (السمية للتناسل )أ(٢٤-٢م 

 خطارفئة األ املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
قد يضر اخلصوبة أو 

يذكر التأثري (اجلنني 
احملدد إذا كان 

يذكر سبيل ) (معروفا
التعرض إذا ثبت 

بصورة قاطعة أنه ال 
توجد سبل تعرض 
أخرى تتسم باخلطر 

 )نفسه

 بيان األخطار

انظر املعايري (مادة مسية معروفة أو مفترضة لإلنسال البشري 
 )٧-٣ بالفصل ٢-٧-٣القسم املبينة يف 

 يف املائة أو٠,١ ≥أو خماليط حتتوي مثل هذه املادة بتركيز 
 ٢ و ١امللحوظتني   و ٣-٧-٣القسم  انظر  ( يف املائة    ٠,٣ ≥

 ).٧-٣ بالفصل ١-٧-٣ اجلدول حتت

١ 
  ألف،١(
 ) باء١و

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
يشتبه أنه يضر 

اخلصوبة أو اجلنني 
يذكر التأثري احملدد (

) إذا كان معروفا
يذكر سبيل التعرض (

إذا ثبت بصورة 
قاطعة أنه ال توجد 
سبل تعرض أخرى 
 )تتسم باخلطر نفسه

 بيان األخطار

 انظر املعايري املبينة يف(مادة يشتبه أهنا مسية لإلنسال البشري 
 )٧-٣ بالفصل ٢-٧-٣القسم 

 يف املائة أو٠,١ ≥أو خماليط حتتوي مثل هذه املادة بتركيز   
 ٤ و ٣امللحوظتني   و ٣-٧-٣القسم  انظر  ( يف املائة    ٣,٠ ≥

 .)٧-٣ بالفصل ١-٧-٣يف اجلدول 

٢ 

 يتبع يف الصفحة التالية
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 )٧-٣انظر الفصل  (التأثري يف اإلرضاع أو من خالله  )ب(٢٤-٢م 

 املعايري عناصر تبليغ األخطار

 فئة األخطار
 )تابع(

 الرمز بدون رمز

 كلمة التنبيه بدون كلمة تنبيه
قد يضر أطفال 
الرضاعة الطبيعية  بيان األخطار

لقا على صحة األطفال الذين يتغذون بلنب األم مواد تسبب ق
خماليط أو ؛ )٧-٣ بالفصل ٢-٧-٣القسم انظر املعايري املبينة يف (

 يف املائة من مثل هذه املادة ٠,٣ ≥ يف املائة أو ٠,١ ≥حتتوي 
 حتت اجلدول ٢ و١ وامللحوظتني ٣-٧-٣انظر املعايري يف القسم (
 ).٧-٣ بالفصل ١-٧-٣

 فئة خاصة
ات للتأثري

يف اإلرضاع 
أو من خالله
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 )٨-٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  ()تعرض مفرد(حمددة السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة  ٢٥-٢م 

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
يسبب تلفا لألعضاء 

تذكر مجيع أو (
األعضاء املتأثرة إذا 

كر يذ) (عرفت
سبيل التعرض إذا 
ثبت بصورة قاطعة 
أنه ال توجد سبل 

تعرض أخرى تتسم 
 )باخلطر نفسه

 بيان األخطار

مبا فيها ما يدرج    (وثوقـة على أن للمادة أو املخلوط        أدلـة م  
أجهزة حمددة أو مسية    /تأثريا ضارا يف عضو حمدد    ) باالستكمال

ميكن استخدام القيم اإلرشادية    . شاملة يف اإلنسان أو احليوان    
ميكن .  كعنصر للتقييم١-٨-٣ باجلدول ١املناظرة ملعايري الفئة 

 .االسمبيان األعضاء أو األجهزة املتأثرة ب
املخاليط اليت ال تتوفر بيانات عنها، ولكنها حتتوي مكونا من          

 يف املائة بالنسبة لبعض     ١٠,٠≤ يف املائة إىل     ١,٠ ≥ ١الفـئة   
 . يف املائة بالنسبة جلميع السلطات١٠,٠≥السلطات؛ و

١ 

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
قد يسبب تلفا 

تذكر أو (لألعضاء 
مجيع األعضاء 
) املتأثرة إذا عرفت

يذكر سبيل (
 التعرض إذا ثبت

بصورة قاطعة أنه ال 
توجد سبل تعرض 
أخرى تتسم باخلطر 

 )نفسه

 بيان األخطار

بيانات من دراسات على اإلنسان أو احليوان تفيد بأن للمادة          
تأثريا ضارا يف   ) مبا فيها ما يدرج باالستكمال    (أو املخلـوط    

اعاة البيانات  أجهزة حمددة أو مسية شاملة، مع مر      /عضـو حمدد  
 يف اجلدول  ٢املعـروفة والقيم اإلرشادية املناظرة ملعايري الفئة        

 .ميكن بيان األعضاء أو األجهزة املتأثرة باالسم. ١-٨-٣

املخاليط اليت ال تتوفر بيانات عنها، ولكنها حتتوي مكونا من          
 يف املائة ١٠,٠ ≤ يف املائة و١,٠ ≥ بتركيز يتراوح بني ١الفئة 

 بتركيز يتراوح ٢عض السلطات، أو مكونا من الفئة      بالنسبة لب 
 يف املائة بالنسبة لبعض السلطات ١٠,٠≤ يف املائة و١,٠ ≥بني 
 . يف املائة بالنسبة جلميع السلطات١٠,٠≥و

٢ 

 يتبع يف الصفحة التالية
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 املعايري عناصر تبليغ األخطار

 فئة األخطار
 )تابع(

 
 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
هتيج السبيل (

 )التنفسي
قد يسبب هتيج 
 السبيل التنفسي

 أو
 )تأثريات خمدرة(

قد يسبب الدوار أو 
 الدوخة

 بيان األخطار

 )هتيج السبيل التنفسي) (أ(

أدلـة عـلى أن للمادة أو املخلوط تأثريات هتيج مؤقتة يف            
 وأالسبيل التنفسي للبشر؛ 

 )تأثريات خمدرة) ( ب(

أدلـة على أن للمادة أو املخلوط تأثريات خمدرة مؤقتة من           
 .دراسات يف احليوانات ويف البشر

٣ 
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 )٩-٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل () عرض متكرر(حمددة  الشاملة ألعضاء مستهدفة السمية ٢٦-٢م 

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر
يسبب تلفا لألعضاء 

تذكر مجيع األعضاء (
) املتأثرة إذا عرفت

نتيجة لتعرض طويل 
األمد أو متكرر 

يذكر سبيل التعرض (
إذا ثبت بصورة قاطعة 

أنه ال توجد سبل 
تعرض أخرى تتسم 

 )باخلطر نفسه

 بيان األخطار

مبا فيها ما يدرج (أدلة موثوقة على أن للمادة أو املخلوط 
أجهزة حمددة أو   /تأثريا ضارا يف عضو حمدد    ) باالستكمال

ميكن كعنصر للتقييم   . ان أو احليوان  مسية شاملة يف اإلنس   
ميكن . ١-٩-٣استخدام القيم اإلرشادية املبينة يف اجلدول 
 .بيان األعضاء أو األجهزة املتأثرة باالسم

املخاليط اليت ال تتوفر بيانات عنها، ولكنها حتتوي مكونا         
 يف  ١٠ ≤ يف املائة و     ١ ≥ بتركيز يتراوح بني     ١من الفئة   

 يف املائة بالنسبة    ١٠ ≥ السلطات، و  املائـة بالنسبة لبعض   
 .جلميع السلطات

١ 

 

 الرمز

 تنبيهكلمة ال حتذير
قد يسبب تلفا 

تذكر مجيع (لألعضاء 
األعضاء املتأثرة إذا 

نتيجة لتعرض ) عرفت
طويل األمد أو متكرر 

يذكر سبيل التعرض (
إذا ثبت بصورة قاطعة 

أنه ال توجد سبل 
تعرض أخرى تتسم 

 )باخلطر نفسه

 بيان األخطار

 عن أن ات أو يف البشربـيانات من دراسات على احليوان     
تأثريا ) مبا فيها ما يدرج باالستكمال    (للمادة أو املخلوط    

أجهزة معينة أو مسية شاملة، مع مراعاة       /عضو معني ضارا يف   
ميكن بيان . ٢-٩-٣والقيم اإلرشادية يف اجلدول وزن األدلة 

 .ماألعضاء أو األجهزة املتأثرة باالس

املخاليط اليت ال تتوفر بيانات عنها، ولكنها حتتوي مكونا         
 يف ١٠ ≤ يف املائة و١,٠ ≥ بتركيز يتراوح بني ١من الفئة 

 باجلدول ٣انظر امللحوظة   (املائة بالنسبة لبعض السلطات     
٣-٩-٣( 

 أو/و
 يف  ١٠ ≥ أو   ١,٠ ≥ بتركيز يتراوح    ٢حتتوي مكوًنا من الفئة     

 .املائة

٢ 
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 )١٠-٣ انظر الفصل لالطالع على التفاصيل،( خطر الشفط يف اجلهاز التنفسي ٢٧-٢م 

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه خطر

 قد يكون مميتا
 إذا

ابتلع ودخل 
 املسالك اهلوائية

 بيان األخطار

 :للمواد واملخاليط املختربة -١
خـربة عملـية من أدلة بشرية موثوقة عالية          �

اجلودة توضح مسية بشرية بالشفط يف اجلهاز       
التنفسـي تشمل االلتهاب الرئوي ودرجات      
خمتلفة من الضر الرئوي أو املوت بعد الشفط        

  اجلهاز التنفسي؛يف
 ث/٢مم٢٠,٥هدروكربونات ذات لزوجة حركية      �

 .س°٤٠أو أقل، مقيسة عند 
، تستخدم مبادئ   إذا مل تتوفر بيانات عن املخلوط      -٢

 .٢-٣-١-٤االستكمال يف 
 يصنف حتت خطر إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال، -٣

 :١السمية بالشفط، الفئة 
 أو أكثر من     يف املائة  ١٠املخاليط اليت حتتوي     �

 وذات لزوجة   ١مادة أو مواد مصنفة يف الفئة       
ث أو أقل مقيسة عند/ ٢مـم ٢٠,٥حركـية   

 س؛°٤٠
املخاليط اليت تنفصل إىل طبقتني متميزتني أو أكثر، حتتوي         

 يف املائة أو أكثر من مادة أو مواد مصنفة يف           ١٠إحداهـا   
 ٢٠,٥ خلطر السمية بالشفط وذات لزوجة حركية        ١الفئة  
 .س°٤٠أو أقل مقيسة عند ث /٢مم

١ 

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير
 
 
 
 
 

 ا قد يكون مميت
 إذا 

ابتلع ودخل 
 املسالك اهلوائية

 بيان األخطار

 اليت يفترض ،١املواد، خبالف تلك املصنفة يف الفئة  -١
عـلى أسـاس دراسات حيوانية ورأي خربة أهنا         
تسبب مسية بالشفط لإلنسان وذات لزوجة حركية       

 .س°٤٠ أو أقل مقيسة عند ث/٢مم١٤
 تستخدم مبادئ   إذا مل تـتوفر بـيانات للمخلوط،       -٢

 .٢-٣-١-٤االستكمال يف 
 يصنف حتت خطر إذا مل تنطـبق مبادئ االستكمال،    -٣

 :٢السمية بالشفط، الفئة 
 يف املائة أو أكثر من      ١٠املخاليط اليت حتتوي     �

 وذات لزوجة   ٢مادة أو مواد مصنفة يف الفئة       
ث أو أقـل مقيسة عند     /٢مـم ١٤حركـية   

 س؛°٤٠
املخاليط اليت تنفصل إىل طبقتني متميزتني أو        �

 يف املائة أو أكثر من    ١٠أكثر، حتتوي إحداها    
 خلطر السمية   ٢مادة أو مواد مصنفة يف الفئة       

ث أو  /٢مم١٤بالشفط وذات لزوجة مركبة     
 .س°٤٠أقل مقيسة عند 

٢ 
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 )١-٤لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (األخطار احلادة على البيئة املائية)  أ (٢٨-٢م 

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير

مسي جدا لألحياء 
 املائية

 بيان األخطار

 :للمواد واملخاليط املختربة -١
  ل /     مغم ١   ≥    ٥٠ ق ) ف ( ت � 
ساعة٩٦ ٥٠ت ق :  إمـا  ٥٠ق)ف(حيـث تكـون ت     

 ٥٠أو ت ف ن) قشريات( ساعة ٤٨ ٥٠أو ت ف) أمساك(
 ).نباتات مائية( ساعة ٩٦ أو ٧٢

إذا مل تـتوفر بـيانات عـن خملوط ما، تطبق مبادئ -٢
 ).٤-٣-١-٤انظر   (االستكمال

 :إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال -٣
تعطي: للمخالـيط اليت حتتوي مكونات مصنفة      )أ(

 ):٥-٥-٣-١-٤انظر الفقرة  (طريقة اجلمع
٢٥>  M× ] ١تركيز املكون السمي احلاد     [ � 

انظر( عـامل مضـاعفة      Mحيـث   يف املائـة    
٥-٥-٥-٣-١-٤(. 

 :للمخاليط اليت حتتوي مواد خمتربة )ب(
٢-٥-٣-١-٤انظر   (الصيغة اجلمعية تعطـي    
 ):٣-٥-٣-١-٤و
 .ل/ مغم١ ≤ ٥٠ق)ف(ت � 

د معا مكوناتللمخاليط اليت حتتوي يف آن واح      )ج(
 :مصنفة ومكونات خمتربة

اجلمع وطريقة   اجلمعية للصيغة   املزدوجالتطبيق   
)٣-٥-٥-٣-١-٤ إىل٢-٥-٣-١-٤انظـــر (

 :يعطي
M× ) ١تركـيز املكون السمي احلاد      ( �

 . يف املائة٢٥> 

املخاليط اليت ال تتوفر عنها معلومات مفيدة عن مكون -٤
حة مع إضافة، تصنف تبعا للمعلومات املتا    أو أكـثر  

 من املخلوط من مكونات ال٪تتكون نسبة س    "عبارة  
 ".تعرف األخطار اليت تتسم هبا على البيئة املائية

١ 

 يتبع يف الصفحة التالية
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 املعايري عناصر تبليغ األخطار

 فئة األخطار
 )تابع(

 رمزال بدون رمز

 كلمة التنبيه بدون كلمة تنبيه

مسي لألحياء املائية  بيان األخطار

 :للمواد واملخاليط املختربة -١

 ل/مغم١٠ ≤ ٥٠ق)ف( ت<ل/مغم١ �
 ساعة٩٦ ٥٠ت ق :  إما ٥٠ق)ف(حيث تكون ت   

أو) قشريات( ساعة   ٤٨ ٥٠أو ت ف  ) أمسـاك (
 ).نباتات مائية( ساعة ٩٦ أو ٧٢ ٥٠ت ف ن

للمخالـيط الـيت ال تتوفر بيانات عنها، تطبق مبادئ -٢
 ).٤-٣-١-٤انظر (االستكمال 

 : مل تنطبق مبادئ االستكمالإذا -٣

 :املخاليط اليت حتتوي مكونات مصنفة )أ(
 ):٥-٥-٣-١-٤انظر  (اجلمعتعطي طريقة  

١٠ × M× ] ١تركيز املكون السمي احلاد [�  
 ٪٢٥ >] ٢تركيز املكون السمي احلاد +  [
).٥-٥-٥-٣-١-٤انظر ( عامل مضاعفة Mحيث 

 :للمخاليط اليت حتتوي مكونات خمتربة )ب(
٢-٥-٣-١-٤انظر  (تعطـي الصيغة اجلمعية      
 ):٣-٥ -٣ -١-٤و

 .ل/ مغم١٠ ≤ ٥٠ق)ف( ت<ل / مغم�١  

للمخاليط اليت حتتوي يف آن واحد معا مكونات )ج(
 :مصنفة ومكونات خمتربة

يعطـي التطبيق املزدوج للصيغة اجلمعية وطريقة 
  إىل ٢-٥-٣-١-٤انظر  (اجلمع

 ٣-٥-٥-٣-١-٤:( 
١٠ × M× ] ١ السمي احلاد تركيز املكون[�  

 .٪٢٥ >] ٢تركيز املكون السمي احلاد +  [

املخاليط اليت ال تتوفر عنها معلومات مفيدة عن مكون -٤
، تصنف تبعا للمعلومات املتاحة مع إضافةأو أكـثر  
تـتكون نسـبة س يف املائة من املخلوط من"عـبارة   

مكونـات ال تعرف األخطار اليت تتسم هبا على البيئة
 ".ملائيةا

٢ 

 يتبع يف الصفحة التالية
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 املعايري عناصر تبليغ األخطار

 فئة األخطار
 )تابع(

 الرمز بدون رمز

كلمة تنبيهبدون   كلمة التنبيه

مضر لألحياء 
 املائية

 بيان األخطار

 :للمواد واملخاليط املختربة -١

 ل/مغم١٠٠ ≥ ٥٠ق)ف( ت<ل /مغم�١٠   
 ساعة٩٦ ٥٠ قت:  إما٥٠ق)ف(حيث تكون ت 

٥٠أو ت ف ن) قشريات( ساعة ٤٨ ٥٠أو ت ف) أمساك(
 ).نباتات مائية( ساعة ٩٦ أو ٧٢

إذا مل تتوفر بيانات خملوط ما، تطبق مبادئ االستكمال -٢
 ).٤-٣-١-٤انظر (

 :إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال -٣

 :للمخاليط اليت حتتوي مكونات مصنفة )د(
 :)٥-٥-٣-١-٤انظر  (اجلمعتعطي طريقة  
 ١٠٠ × M× ] ١تركيز املكون السمي احلاد [�   
 ١٠× ] ٢تركيز املكون السمي احلاد +  [ 
 ٪٢٥> ] ٣تركيز املكون السمي احلاد +  [ 
).٥-٥-٥-٣-١-٤انظر ( عامل مضاعفة   Mحيث  

 :للمخاليط اليت حتتوي مكونات خمتربة  )ه(
٢-٥-٣-١-٤انظر  (تعطـي الصيغة اجلمعية      
 ):٣-٥-٣-١-٤و
 .ل/ مغم١٠٠ ≤ ٥٠ق)ف( ت<ل /مغم�١٠   

للمخاليط اليت حتتوي يف آن واحد معا مكونات )و(
 :مصنفة ومكونات خمتربة

 اجلمع وطريقة   اجلمعيةيعطـي التطبيق املزدوج للصيغة       
 ):٣-٥-٥-٣-١-٤  إىل ٢-٥-٣-١-٤انظر (
 ١٠٠ × M× ] ١تركيز املكون السمي احلاد [�   
 ١٠× ] ٢ي احلاد تركيز املكون السم+  [ 
 .٢٥ >] ٣تركيز املكون السمي احلاد +  [ 

املخاليط اليت ال تتوفر عنها معلومات مفيدة عن مكون -٤
، تصنف تبعا للمعلومات املتاحة مع إضافةأو أكثر

 من املخلوط من مكونات ال٪تتكون نسبة س "عبارة 
 ".تعرف األخطار اليت تتسم هبا على البيئة املائية

٣ 
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 )١-٤طالع على التفاصيل، انظر الفصل لال(األخطار املزمنة على البيئة املائية  ) ب(٢٨-٢م 

 فئة األخطار املعايري عناصر تبليغ األخطار

 

 الرمز

 كلمة التنبيه حتذير

مسية جدا لألحياء 
املائية، مع آثار 
ضارة طويلة 

 األمد

 بيان األخطار

 :للمواد -١
 ل؛ و/ مغم١ ≤ ٥٠ق)ف(إذا كان قيمة ت �
 املـادة غري سريعة االحنالل احليـوي      إذا كانـت   �

)biodegradation (أو إذا كانـت قابلة للتراكم
٥٠٠ ≥ BCFقيمة  ) (bioaccumulation(احليوي  

 )٤ ≥ log Kowأو يف حالة عدم وجودها قيمة 

 ساعة٩٦ ٥٠ت ق :  إما ٥٠ق)ف(حيث تكون قيمة ت    
٥٠أو ت ف ن   ) قشريات( ساعة   ٤٨ ٥٠أو ت ف  ) أمساك(

 ).نباتات مائية(ساعة  ٩٦ أو ٧٢
انظر القسم (، تطـبق مبادئ االستكمال      للمخالـيط  -٢

٤-٣-١-٤.( 
 :إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال -٣

 ٪٢٥ > M× ] ١تركيز املكون السمي املزمن [ �
 ).٥-٥-٥-٣-١-٤انظر ( عامل مضاعفة Mحيث  

املخاليط اليت ال تتوفر عنها معلومات مفيدة عن مكون أو -٤
ف تبعا للمعلومات املتاحة مع إضافة عبارةأكـثر، تصـن   

تـتكون نسـبة س يف املائة من املخلوط من مكونات ال"
 " تعرف األخطار اليت تتسم هبا على البيئة املائية

١ 

 

 الرمز

بدون كلمة تنبيه  كلمة التنبيه

مسية لألحياء 
املائية، مع آثار 
ضارة طويلة 

 األمد

 بيان األخطار

 :للمواد -١
 ل؛/ مغم١٠ ≤ ٥٠ق)ف( ت< ل/ مغم١ �
كانت وأإذا مل تكن املادة سريعة االحنالل احليوي         �

، أو يف٥٠٠≥ BCF قيمة(قابلـة للتراكم احليوي    
 ؛)٤ ≥ log Kowحالة عدم وجودها 

 .ل/مغم١ > للسمية املزمنة NOECما مل تكن قيم  �

انظر القسم (، تطـبق مبادئ االستكمال      للمخالـيط  -٢
٤-٣-١-٤.( 

 : تنطبق مبادئ االستكمالإذا مل -٣
 ١٠ × M× ] ١تركيز املكون السمي املزمن [�   

 .٪٢٥ >] ٢تركيز املكون السمي املزمن+   [
 ).٥-٥-٥-٣-١-٤انظر ( عامل مضاعفة Mحيث 

، تصنفاملخالـيط اليت ال تتوفر معلومات مفيدة عنها        -٤
تتكون"باسـتخدام املعلومات املتاحة مع إضافة عبارة     

املائة من املخلوط من مكونات ال تعرفنسـبة س يف     
 ".األخطار اليت تتسم هبا على البيئة املائية

٢ 

 يتبع يف الصفحة التالية
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 املعايري عناصر تبليغ األخطار

 فئة األخطار
 )تابع(

 الرمز رمزبدون 

بدون كلمة تنبيه  كلمة التنبيه

مضرة لألحياء 
املائية، مع آثار 
ضارة طويلة 

 األمد

 طاربيان األخ

 :للمواد -١
ل؛/مغم١٠٠ ≤ ٥٠ق)ف( ت<ل /مغم١٠إذا كان  �
وإذا مل تكـن املادة سريعة االحنالل احليوي أو إذا �

، أو يف٥٠٠ ≥ BCF(كانت قابلة للتراكم احليوي 
 ؛)٤ ≥ log Kowحالة عدم وجودها 

 .ل/مغم١ > للسمية املزمنة NOECما مل تكن قيم  �

انظر القسم (الستكمال   تطـبق مبادئ ا    للمخالـيط،  -٢
٤-٣-١-٤.( 

 :إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال، حيسب -٣
 ١٠٠ × M× ] ١تركيز املكون السمي املزمن [�   

 ١٠× ] ٢تركيز املكون السمي املزمن +   [
 .٪٢٥>] ٣تركيز املكون السمي املزمن +   [

 ).٥-٥-٥-٣-١-٤انظر ( عامل مضاعفة Mحيث  

، تصنفر معلومات مفيدة عنها   املخالـيط اليت ال تتوف     -٤
تتكون"باسـتخدام املعلومات املتاحة مع إضافة عبارة     

نسـبة س يف املائة من املخلوط من مكونات ال تعرف
 ".األخطار اليت تتسم هبا على البيئة املائية

٣ 

 الرمز بدون رمز

بدون كلمة تنبيه  كلمة التنبيه

قد تسبب 
تأثريات ضارة 
طويلة األمد 
 لألحياء املائية

 بيان األخطار

 :للمواد -١
القليلة الذوبان واليت ال تالحظ هلا مسية حادة حىت �

 يف التركيزات املناظرة لدرجة ذوباهنا يف املاء
غـري السـريعة االحنالل احليوي والقابلة للتراكم �

 أو يف حالة عدم وجودها٥٠٠ ≥ BCF(احليوي  
 ؛)٤ ≥ Kow logقيمة 

 .ل/مغم١ >للسمية املزمنة  NOECما مل تكن قيم  �

انظر القسم ( تطـبق مبادئ االستكمال      للمخالـيط،  -٢
٤-٣-١-٤.( 

 :إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال -٣
جممـوع تركيزات املواد املصنفة كمواد ذات مسية �

 .٪٢٥ > ٤ أو ٣ أو ٢ أو ١مزمنة من الفئات 

، تصنفاملخالـيط اليت ال تتوفر معلومات مفيدة عنها        -٤
تتكون"دام املعلومات املتاحة مع إضافة عبارة    باسـتخ 

نسـبة س يف املائة من املخلوط من مكونات ال تعرف
 ".األخطار اليت تتسم هبا على البيئة املائية

 

٤ 


