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 1-3الفصل 

 السمية الحادة
 تعريف 3-1-1
تشري إىل التأثريات السلبية اليت حتدث بعد تعاطي جرعة مفردة من مادة عن طريـق الفـم أو اجللـد، أو  السمية احلادة 

 ساعات. 4ساعة، أو بعد تعرض لالستنشاق ملدة  24بعد تعاطي عدة جرعات موزعة على مدى 
 معايير تصنيف المواد 3-1-2
أساس حـدة السـمية بطريـق الفـم أو اجللـد أو االستنشـاق  على للخطورةميكن توزيع املواد يف واحدة من مخس فئات  3-1-2-1

بقـيم (تقريبيـة) للجرعـة القاتلـة  )ATE(وفقاً ملعايري حدية رقمية كما هـو مبـني يف اجلـدول التـايل. ويعـرب عـن قـيم السـمية احلـادة (ت س ح) 
(باالستنشــــاق) أو كتقــــديرات للســــمية احلــــادة. وتــــرد املالحظــــات  50(فمويــــة، جلديــــة) أو الرتكيــــز القاتــــل النصــــفي ت ق 50النصــــفية ج ق

 .1-1-3التفسريية بعد اجلدول 

 قابلةالتي تعين الفئات الموقيم تقديرات السمية الحادة السمية الحادة  خطورة: فئات 1-1-3الجدول 

 5الفئة  4الفئة  3الفئة  2الفئة  1الفئة  سبيل التعرض
 (مغ/كغ من وزن اجلسم) فموي

 (ب)و) انظر: املالحظتني (أ
5 50 300 000 2 

000 5 
انظر املعايري التفصيلية 

 (مغ/كغ من وزن اجلسم) جلدي ز)يف املالحظة (
 (ب)و) انظر: املالحظتني (أ

50 200 000 1 000 2 

 (جزء/مليون حجم) غازات
  (ج)و (ب)و) املالحظات (أانظر: 

100 500 500 2 000 20 

التفصيلية انظر املعايري 
 ز)يف املالحظة (

 (مغ/ل) أبخرة
 (ه)و(ج) و(د) و انظر: املالحظات (أ) و(ب)

0.5 2.0 10 20 

 (مغ/ل) أغبرة ورذاذ
 و(ج) و(و) املالحظات (أ) و(ب)انظر: 

0.05 0.5 1.0 5 

 حلجم (جزء/مليون حجم).با باألجزاء يف املليون اتيعرب عن تركيز الغاز  :مالحظة
 :1-1-3 الجدولعلى مالحظات 

 أمكن؛ كلما 50ق ت/50ق ج باستخدام مادةيشتق تقدير السمية احلادة لغرض تصنيف  (أ)
   :باستخدام خملوط أو ادةيشتق تقدير السمية احلادة مل (ب)

 كلما أمكن، وخبالف ذلك؛  50/ت ق50ج ق '1'
 ؛ املتعلقة بنتائج اختبار نطاق 2-1-3قيمة التحويل املالئمة من اجلدول  '2'
 بفئة تصنيف؛ املتعلقة 2-1-3قيمة التحويل املالئمة من اجلدول أو  '3'

ســـاعات. ولتحويـــل البيانـــات املوجـــودة للســـمية  4القـــيم احلديـــة لالستنشـــاق املبينـــة يف اجلــدول علـــى أســـاس التعـــرض لالختبـــار ملــدة  توضــع (ج)
 لألغربة والرذاذ؛ 4 للغازات واألخبرة وعلى 2قسمتها على معامل  ينبغيباالستنشاق اليت استنتجت من التعرض ملدة ساعة واحدة، 
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مــن املســّلم بــه أنــه يســتخدم يف بعــض اللــوائح التنظيميــة تركيــز البخــار املشــبع كعنصــر إضــايف لتــوفري احلمايــة احملــددة للصــحة  (د)
 والسالمة (مثال: توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة)؛

ملواد ال يكون جو االختبار يف حالة خبار فقط ولكنه يكـون مكونـاً مـن خلـيط مـن األطـوار السـائلة والغازيـة. يف حالة بعض ا (ه)
أما يف حاالت مواد أخرى، فإنه ميكن أن يتألف جو االختبار من خبـار قريـب مـن احلالـة الغازيـة. ويف هـذه احلـاالت األخـرية 

 500؛ 1 جزء/مليــــون حجــــم للفئــــة 100ون للحجــــم كالتــــايل: ينبغــــي أن يكــــون التصــــنيف علــــى أســــاس األجــــزاء يف املليــــ
 .4جزء/مليون حجم للفئة  20 000؛ 3جزء/مليون حجم للفئة  2 500؛ 2جزء/مليون حجم للفئة 

 وتعّرف املصطلحات "غبار"، "رذاذ"، "خبار" كما يلي: 
 : جسيمات صلبة من مادة أو خملوط عالقة يف غاز (هواء عادة)؛الغبار '1'
 : قطريات سائلة من مادة أو خملوط عالقة يف غاز (هواء عادة)؛الرذاذ '2'
 : الشكل الغازي ملادة أو خملوط، املنطلق من حالة املادة أو املخلوط السائلة أو الصلبة.البخار '3'

الفيزيــائي للســوائل. ويتكــون الغبــار عــادة بعمليــات ميكانيكيــة. ويتكــون الــرذاذ عــادة بتكثــف األخبــرة فــوق املشــبعة أو بــالقص 
 ميكرومرت؛ 100إىل حنو  1وترتاوح أحجام األغربة والرذاذ عموماً بني أقل من 

ينبغــي النظــر يف القــيم املتعلقــة بــاألغربة والــرذاذ لتعــديلها يف ضــوء مــا يســتجد مــن التعــديالت احملتملــة يف توجيهــات منظمـــة  (و)
رات فيمـا يتعلــق باحلـدود التقنيــة لتوليـد ومداومــة وقيـاس تركيــزات الغبــار التعـاون والتنميــة يف امليـدان االقتصــادي بشـأن االختبــا

 والرذاذ يف شكل قابل لالستنشاق؛
الســــمية احلــــادة املنخفضــــة نســــبياً لكنهــــا ميكــــن أن تكــــون  اخلطــــورةالــــتمكن مــــن تعيــــني املــــواد ذات  5تســــتهدف معــــايري الفئــــة  (ز)

ـــــات الســـــكانية الضـــــعيفة.  يف الفمويـــــة واجللديـــــة هلـــــذه املـــــواد يف  50ويتوقـــــع أن تكـــــون ج قظـــــروف معينـــــة خطـــــرة علـــــى الفئ
 :5مغ/كغ من وزن اجلسم، أو باالستنشاق، يف اجلرعات املناظرة. وفيما يلي املعايري احملددة للفئة  5 000-2 000 نطاق

تــدخل يف ) 50(أو ت ق 50تصــنَّف املــادة يف هــذه الفئــة إذا أشــارت أدلــة موثــوق هبــا متاحــة بالفعــل إىل أن ج ق '1'
علــى احليوانــات أو التــأثريات الســمية يف اإلنســان تثــري قلقــاً  األخــرى ، أو أن نتــائج الدراســات5نطــاق قــيم الفئــة 

 .حاد الطابع بالنسبة لصحة اإلنسان
ـــة عـــدم وجـــود مـــربر  تكمالاســـتصـــنف املـــادة يف هـــذه الفئـــة مـــن خـــالل  '2' البيانـــات أو تقـــديرها أو قياســـها يف حال

 ية أشد، و:للتصنيف يف فئة مس
 يف حالة وجود معلومات موثوق هبا تشري إىل تأثريات مسية ملحوظة يف اإلنسان؛ •
يف حالة مالحظة حاالت وفـاة يف االختبـارات الفمويـة أو اجللديـة أو باالستنشـاق لـإلدراج يف قـيم أو  •

 ؛ 4الفئة 
جيـرى لـإلدراج يف قـيم الفئـة  عندما يؤكد رأي خبري وجود عالمات سريرية ملحوظـة للسـمية يف اختبـارأو  •

 ، باستثناء اإلسهال أو انتصاب الشعر أو اإلعياء؛4
عنــدما يؤكــد رأي خبــري معلومــات موثــوق هبــا تشــري إىل احتمــال حــدوث تــأثريات مسيــة ملحوظــة علــى أو  •

 احليوانات. علىأساس دراسات أخرى أجريت 
تسـليماً بضـرورة محايـة احليوانـات. وال جتـرى هـذه  5املصنفة يف الفئة جيب عدم تشجيع إجراء اختبارات على احليوانات للمواد 

 االختبارات إال عند وجود احتمال قوي ألن تعطي النتائج عناصر معلومات مهمة حلماية صحة اإلنسان.

ســية الــيت وضــع نظــام التصــنيف املنســق للســمية احلــادة حبيــث يــتالءم مــع متطلبــات الــنظم القائمــة. ومــن املبــادئ األسا 3-1-2-2
أن "التنسيق هو وضع أساس مشرتك ومتسق لتصنيف  (IOMC-CG/HCCS)وضعتها جلنة التنسيق ملوائمة نظم تصنيف املنتجات الكيميائية 

ايـة خطورة املواد الكيميائية وتبليغ املعلومات عن هذه اخلطورة ميكن أن ختتار منه العناصر املناسبة الـيت تنطبـق علـى وسـائط النقـل وعلـى مح
 وهلذا الغرض يتضمن خمطط تصنيف السمية احلادة مخس فئات. ".ستهلكني، والعاملني، والبيئةامل
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يُفضَّـل الفـأر أو ، بينمـا والفأر هو النوع احليـواين املفضـل لالختبـار لتقيـيم السـمية احلـادة بطريـق الفـم أو باالستنشـاق 3-1-2-3
غـي قبـول بيانـات االختبـار الـيت اسـتنبطت بالفعـل عمومـاً لتصـنيف املـواد الكيميائيـة بالنسبة لتقييم السـمية احلـادة بطريـق اجللـد. وينب األرنب

القائمة عند إعادة تصنيف هذه املواد مبوجب النظام املنسق. وعند توفر بيانات جتريبية للسمية احلادة يف أنواع حيوانية كثرية، النظم مبوجب 
 من بني نتائج اختبارات صحيحة أجريت بعناية. 50ج ق  لينبغي استخدام رأي خبري يف اختيار أنسب قيمة 

) تسـتخدم يف الوقـت احلاضـر يف قطـاع 1-1-3، ذات قـيم حديـة (انظـر اجلـدول خطـورة، وهي أعلى فئـة 1والفئة  3-1-2-4
 النقل بالدرجة األوىل لتصنيف جمموعات التعبئة.

علـى الفئـات  خطـورةللمواد ذات السمية احلادة املنخفضـة نسـبياً ولكنهـا قـد متثـل، يف ظـروف معينـة،  5وتعني الفئة  3-1-2-5
 50. ويتوقع أن تكون هلذه املواد مسية فموية أو جلدية ج ق5يف إضافة إىل اجلدول معايري لتعيني املواد يف الفئة  تتوفرو السكانية الضعيفة. 

. وبــالنظر إىل اعتبــارات محايــة )1(مغ/كــغ مــن وزن اجلســم واجلرعــات املنــاظرة بالنســبة للتعــرض باالستنشــاق 5 000-2 000يف النطــاق 
، وال يتوخى إجراء مثل هذه االختبارات إال عندما يُرجَّح أن تعطي 5احليوانات، ينبغي عدم تشجيع االختبارات يف احليوان يف نطاق الفئة 

 ان مباشرة.نتائج مهمة بالنسبة حلماية صحة اإلنس

 بشأن السمية باالستنشاق اعتبارات محددة 3-1-2-6

ساعات يف حيوانات االختبار. وعندما تستخلص القيم  4عرض ملدة تتوضع قيم السمية باالستنشاق على أساس ال 3-1-2-6-1
سـاعات بقسـمة قيمـة مسيـة  4ملـدة التجريبية من اختبارات استخدم فيها تعرض ملـدة سـاعة واحـدة، ميكـن حتويلهـا إىل قـيم منـاظرة للتعـرض 

 للغبار والرذاذ. 4للغازات واألخبرة وعلى  2الساعة الواحدة على معامل 

وتوضع وحدات السمية باالستنشاق على أسـاس شـكل املـادة املستنشـقة. ويعـربَّ عـن القـيم لألغـربة والـرذاذ بوحـدات  3-1-2-6-2
حجم. ونظراً لصعوبات اختبـار األخبـرة، الـيت يتكـون بعضـها مـن خمـاليط مـن األطـوار مغ/ل. ويعربَّ عن القيم للغازات بوحـدات جزء/مليون 

غــري أنــه يف حالــة األخبــرة الــيت تكـون قريبــة مــن احلالــة الغازيــة، ينبغــي أن يوضــع  .السـائلة والبخاريــة، فــإن اجلــدول يبــني القــيم بوحـدات مــغ/ل
بار االستنشاق سيتطلب األمر وضع حتديد أوضح ملعىن مصطلح خبار التصنيف على وحدات جزء/مليون باحلجم. ومع حتديث طرائق اخت

غـريه باملقارنة مبصطلح الرذاذ يف سياق تنقيح اختبارات السمية باالستنشاق يف إطار برنامج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي و 
 من برامج وضع توجيهات االختبارات.

الستنشاق ألغراض تصـنيف السـمية احلـادة يف مجيـع القطاعـات. كمـا أنـه مـن املسـّلم بـه وتستخدم بيانات السمية با 3-1-2-6-3
 ز البخار املشبع للمادة الكيميائية يستخدم يف قطاع النقل كعنصر إضايف لتصنيف املواد الكيمائية يف جمموعات التعبئة.يأن ترك

الشـــديدة لألغــــربة والــــرذاذ. فاجلســــيمات  اخلطــــورةومـــن املهــــم بشــــكل خـــاص اســــتخدام قــــيم حمــــّددة جيـــداً يف فئــــات  3-1-2-6-4
ميكرونــات ترتســب يف مجيــع منــاطق اجلهــاز التنفســي للفئــران. ويقابــل  4و 1يــرتاوح بــني  (MMAD)املستنشــقة مبتوســط قطــر دينــامي هــوائي 

تعرض البشري من الناحية مغ/لرت. ويلزم لتحقيق انطباق التجارب يف احليوان على ال 2نطاق حجم اجلسيمات هذا جرعة قصوى تبلغ حنو 
لواضـح للمـواد املثلى أن ختترب األغربة والرذاذ يف الفئران يف حدود هذا النطاق. وتتيح القيم احلدية املبينـة يف اجلـدول لألغـربة والـرذاذ التمييـز ا

األغربة والـــرذاذ يف املســـتقبل الـــيت تتســـم بنطـــاق واســـع مـــن الســـميات املقيســـة يف ظـــروف اختبـــار متباينـــة. وينبغـــي اســـتعراض القـــيم املتعلقـــة بـــ

____________________ 

عــــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، املعنيــة بتنســيق التصــنيف مل تــدرج فرقــة العمــل التابعــة ملنظمــة الت :5توجيــه بشــأن قــيم الســمية باالستنشــاق، الفئــة  )1(
، ولكنهــا أدخلــت بــدالً مــن ذلــك مفهــوم اجلرعــات احملــددة 5أعــاله للســمية احلــادة باالستنشــاق، الفئــة  1-1-3قيمــاً رقمـــية يف اجلــدول  (HCL)والوســم 

). ويف بعــض الــنظم، 1-1-3جللــد (انظــر املالحظــة (ز) حتــت اجلــدول مغ/كــغ مــن وزن اجلســم بطريــق الفــم أو ا 5 000-2 000"املنــاظرة" للنطــاق 
 قد توصي السلطة املختصة بقيم رقمية.

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

136 

لتعـديلها بنــاء علــى أي تغيـريات يف توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميـة يف امليــدان االقتصــادي أو توجيهــات اختبـار أخــرى يف املســتقبل فيمــا 
 سها.يتعلق باحلدود التقنية يف توليد تركيزات األغربة والرذاذ يف شكل قابل لالستنشاق، ومتابعة هذه الرتكيزات وقيا

وباإلضافة إىل التصنيف يف فئات السمية باالستنشاق، وإذا كانت تتوفر بيانات تدل على أن آلية السمية هي قدرة  3-1-2-6-5
ويعـّرف تأكُّـل اجلهـاز كمـواد أكالـة للجهـاز التنفسـي. املادة أو املخلوط على إحداث التأكُّـل، فـإن بعـض السـلطات قـد ختتـار أيضـاً ومسهـا 

تدمري لنسيج اجلهاز التنفسي بعد تعرُّض مفرد ملدة حمدودة يناظر تأكُّل اجللد؛ ويتضمن ذلك تدمري النسيج املخاطي. وميكن التنفسي بأنه 
مليــة أن حيــدد تقيــيم القــدرة علــى إحــداث التأكُّــل اســتناداً إىل رأي اخلــرباء باســتخدام أدلــة مثــل اخلــربة يف البشــر واحليوانــات، والبيانــات املع

 دروجيين، واملعلومات املستقاة من مواد مشاهبة أو أية بيانات أخرى ذات صلة.يم األس اهلاملتاحة، وقي

 معايير تصنيف المخاليط 3-1-3

توضـــع معـــايري تصـــنيف املـــواد وفقـــاً لســـميتها احلـــادة باســـتخدام بيانـــات اجلرعـــة القاتلـــة (املختـــربة عمليـــاً أو املشـــتقة).  3-1-3-1
علـى معلومـات أو اشـتقاق معلومـات تتـيح تطبيـق املعـايري علـى املخلـوط ألغـراض التصـنيف. ويتبـع �ـج  وبالنسـبة للمخـاليط، يلـزم احلصـول

مرحلي للتصنيف تبعاً حلدة السمية، ويعتمد النهج على كمية املعلومات املتاحة عن املخلوط نفسـه وعـن مكوناتـه. وحيـدد الرسـم البيـاين يف 
 العملية اليت تتبع هلذا الغرض: 1-1-3الشكل 

 : النهج المرحلي لتصنيف المخاليط من حيث السمية الحادة1-1-3الشكل 

 
 

 

لتقدير قيم  رىـتتوفر بيانات أخ
 حتويل ألغراض التصنيف

 نعم

 ةـتتوفر بيانات كافي
 عن خماليط مماثلة لتقدير

 تصنيف األخطار

 مجيعتتوفر بيانات عن 
 املكونات

 

 5-3-1-3 تطـبق مبادئ االستكمال الواردة يف

 1-6-3-1-3تطبـق املعادلة الواردة يف 

 1-6-3-1-3 تطبق املعادلة الواردة يف
 يف املائة)؛ أو 10 ≤(املكونات غري املعروفة 
 3-2-6-3-1-3تطبق املعادلة الواردة يف 

 يف املائة) 10(املكونات غري املعروفة > 

 نعم

 1-6-3-1-3تطبق املعادلة الواردة يف 

 أخطار املكوناتجتمع 
 املعروفة

 ال

 يصنف 
 

 يصنف 

 يصنف 

 يصنف 
 نعم

 نعم

 بيانات اختبار عن المخلوط ككل

 ال

 ال
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وميكن إجراء تصنيف املخاليط لتعيني السمية احلادة لكل من سبل التعرض، لكنه ال يطلب إال لسبيل تعـرض واحـد  3-1-3-2
 تعــرض ســبل طريـق عــن حـادة مسيــة وجـود إىل يشــري صـلة ذو دليــل يوجـد وال أو خمتــرباً) يف مجيـع املكونــات اً مـا دام هــذا السـبيل يتبــع (مقـدر 

. املالئمــة التعــرض ســبل جلميــع التصــنيف جيــرى ،متعــددة تعــرض ســبل طريــق عــن مسيــة إىل يشــري صــلة ذي دليــل وجــود حالــة ويف. متعــددة
 اســتخدام وينبغـي مسيـة األكثـر الفئــة املسـتخدمة التنبيـه وكلمـة التخطيطــي الرسـم يعكـس أن وينبغـي. املتاحــة املعلومـات مجيـع مراعـاة وينبغـي

 .الصلة ذات اخلطورة بيانات مجيع

ولالســـتفادة مـــن مجيـــع البيانـــات املتاحـــة ألغـــراض تصـــنيف خطـــورة املخـــاليط، وضـــعت افرتاضـــات معينـــة تطبـــق عنـــد  3-1-3-3
 االقتضاء يف النهج املرحلي:

يف املائـــة (نســـبة وزنيـــة للمـــواد  1 ≥"املكونـــات ذات الصـــلة" يف املخلـــوط هـــي املكونـــات املوجـــودة برتكيـــز  (أ)
الصلبة، واألغربة، والرذاذ واألخبرة، ونسبة حجمية للغازات)، ما مل يوجد سبب للشك يف أن يكون مكّون 

هذه النقطة ذات أمهية خاصة يف املائة ذا صلة بتصنيف املخلوط يف فئة مسية حادة. و  1موجود برتكيز < 
 ؛2و 1مكونات مصنفة يف الفئتني على عند تصنيف خماليط مل ختترب وحتتوي 

حيثمــا يســتخدم خملــوط مصــنف كمكــون يف خملــوط آخــر، ميكــن اســتخدام التقــدير الفعلــي أو املشــتق للســمية  (ب)
-6-3-1-3املبينــة يف  احلادة لذلك املخلوط عند حساب تصنيف املخلـوط اجلديـد باستخــدام املعــادالت

 ؛3-2-6-3-1-3و 1
 ينبغــي الفئــة، نفــس يف تقــع مــا خملــوط مكونــات جلميــع احملولــة احلــادة للســمية احملــددة التقــديرات كانــت إذا )ج(

 ؛الفئة هذه يف املخلوط هذا تصنيف
 خملـوط يف ملكونـات) احلـادة السـمية خطـورة فئـات معلومـات أو( النطـاق بيانـات سوى توافر عدم حالة يف )د(

 اجلديـــد املخلـــوط تصـــنيف حســـاب عنـــد 2-1-3 للجــدول وفقـــاً  حمـــددة تقـــديرات إىل حتويلهـــا ميكـــن مــا،
 .3-2-6-3-1-3و 1-6-3-1-3 يف الواردة املعادالت باستخدام

(أو فئات خطورة السمية الحادة)  التجاربالتحويل من نطاق لقيم السمية الحادة الناتجة من  :2-1-3الجدول 
 المخاليط تصنيف معادالت في لالستخداملسمية الحادة لمحددة ات تقدير  إلى

 سبل التعرض
تقدير نطاقات تصنيف السمية الحادة أو قيمها 

 )1(انظر املالحظة  المستمدة من التجارب
 التحويل إلى قيم تقديرية

 )2(انظر املالحظة  للسمية الحادة
 فموي

 (مغ/كغ من وزن اجلسم)
 5 ≤ 1< الفئة  صفر

 50 ≤ 2الفئة <  5
 300 ≤ 3< الفئة  50
 2 000 ≤ 4< الفئة   300
 5 000 ≤ 5الفئة  < 2 000

0.5 
5 

100 
500 
500 2 

 جلدي
 (مغ/كغ من وزن اجلسم)

 50 ≤ 1< الفئة  صفر
 200 ≤  2< الفئة   50
 1 000 ≤  3< الفئة   200
 2 000 ≤  4< الفئة   1 000
 5 000 ≤ 5< الفئة  2 000

5 
50 
300 
100 1 
500 2 
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 سبل التعرض
تقدير نطاقات تصنيف السمية الحادة أو قيمها 

 )1(انظر املالحظة  المستمدة من التجارب
 التحويل إلى قيم تقديرية

 )2(انظر املالحظة  للسمية الحادة
 غازات

 (جزء/مليون حجم)
 100 ≤ 1< الفئة  صفر 
 500 ≤  2< الفئة   100
 2 500 ≤  3< الفئة   500
 20 000 ≤  4< الفئة  2 500

 .5-2-1-3: انظر حاشية الفقرة 5الفئة 

10 
100 
700 
500 4 

 أبخرة
 (مغ/ل)

 0.5 ≤  1< الفئة  صفر 
 2.0 ≤  2< الفئة   0.5
 10.0 ≤  3< الفئة   2.0

 20.0 ≤ 4< الفئة  10.0
 .5-2-1-3: انظر حاشية الفقرة 5الفئة 

0.05 
0.5 
3 
11 

 أغبرة/ضباب
 (مغ/ل)

 0.05 ≤  1< الفئة  صفر 
 0.5 ≤  2< الفئة   0.05

 1.0 ≤  3< الفئة   0.5
 5.0 ≤  4< الفئة   1.0

 .5-2-1-3: انظر حاشية الفقرة 5الفئة 

0.005 
0.05 
0.5 
1.5 

 تركيز الغازات باألجزاء يف املليون باحلجم.يعّرب عن   مالحظة:
حتت ظروف معينة على الفئات  خطورةللمخاليط ذات السمية احلادة املنخفضة نسبياً ولكنها قد متثل  5تعني الفئة  :1المالحظة 

مغ/كـــغ مـــن وزن  5 000-2 000الفمويـــة أو اجللديـــة هلـــذه املخـــاليط يف النطـــاق  50الســـكانية الضـــعيفة. ويتوقـــع أن تكـــون قيمـــة ج ق
 اجلسم أو اجلرعات املناظرة بالنسبة لسبل التعرض األخرى. وبالنظر العتبارات صحة احليوان، ينبغي عدم تشجيع االختبار يف احليوانات يف

 اإلنسان. ماية صحةحب ذات صلة مباشرةح أن تعطي نتائج يرجّ  عندما هذه االختبارات إال إجراء مثل توخىي، وال 5نطاقات الفئة 
متثـل  خملـوط علـى أسـاس مكوناتـه واللتصـنيف صممت هذه القيم الستخدامها يف حساب تقديرات السمية احلادة  :2المالحظة 

د مبقـدار الُعشـر تقريبـاً مـن ، وعند نقطـة تبعـ2و 1نتائج اختبار. وقد وضعت القيم على أساس متحفظ عند الطرف األدىن لنطاق الفئتني 
  .5-3الطرف األدىن من نطاق الفئات 

 المخاليط التي تتوفر بشأنها بيانات السمية الحادة للمخلوط بأكملهتصنيف  3-1-3-4
حيثما يكون املخلوط قد اخترب لتعيني مسيته احلادة، يصّنف وفقاً للمعايري ذاهتا اليت استخدمت للمواد كما هو مبني  

 . أما يف حالة عدم توفر بيانات عن اختبار املخلوط، ينبغي اتباع اإلجراءات املبينة أدناه.1-1-3 يف اجلدول

 االستكمالتصنيف المخاليط التي ال تتوفر بشأنها بيانات عن اختبار السمية الحادة للمخلوط بأكمله: مبادئ  3-1-3-5
عندما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني مسيته احلـادة، لكـن تتـوفر بيانـات كافيـة عـن كـل مـن مكوناتـه املفـردة  3-1-3-5-1

املتفــق عليهــا التاليــة.  االســتكمالاواملخــاليط املشــاهبة الــيت تتــيح تعيــني خطــورة املخلــوط، ميكــن اســتخدام هــذه البيانــات باالســتعانة مببــادئ 
ة التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى مدى ممكن يف تعيني خطورة املخلوط دون احلاجة إىل إجراء اختبار ويضمن ذلك أن تستخدم عملي

 إضايف على احليوانات.
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 التخفيف 3-1-3-5-2

يتوقـع  ذات تصنيف مسية معـادل أو أدىن مـن املكـون األصـلي األدىن مسيــة والختفيف عند ختفيف خملوط خمترب مبادة 
املكونــات األخــرى، عندئــذ ميكــن تصــنيف املخلــوط املخفــف اجلديــد باعتبــاره معــادًال للمخلــوط األصــلي املختــرب. وكبــديل أن تــؤثر يف مسيــة 

 .1-6-3-1-3لذلك، ميكن تطبيق املعادلة املشروحة يف 

 دفعات اإلنتاج 3-1-3-5-3

نتاج أخرى غري خمتربة من املنـتج معادلة بصورة أساسية لدفعة إما ميكن افرتاض أن مسية دفعة إنتاج خمتربة من خملوط 
التجــاري نفســه، عنــدما يكــون قــد أنتجهــا أو أشــرف علــى إنتاجهــا الصــانع نفســه، مــا مل يكــن هنــاك ســبب لالعتقــاد بوجــود اخــتالف كبــري 

 حبيث تكون مسية الدفعة غري املختربة قد تغريت. فإذا كان احلال كذلك، لزم إجراء تصنيف جديد.

 ط ذات السمية العاليةتركيز املخالي 3-1-3-5-4

، فـإن 1 ، وعندما يزيد تركيز مكونات املخلوط املختـرب املصـنفة يف الفئـة1يف حالة تصنيف خملوط خمترب ما يف الفئة 
 بدون إجراء اختبار إضايف. 1املخلوط غرب املخترب الناتج يصنف يف الفئة 

 واحدة خطورةاالستكمال داخل فئة  3-1-3-5-5

 االختبـار إىل وبـاء ألـف املخلوطـان وخضـع متطابقـة، مكونـات ذات) وجـيم وبـاء ألـف( خماليط ثالثة وجود حالة يف
 ولكن وباء ألف كاملخلوطني السمية حيث من النشطة ذاهتا املكوناتعلى  حيتوي املخترب غري جيم واملخلوط ذاهتا، اخلطورة فئة يف ويقعان

 .وباء ألف مثل ذاهتا اخلطورة فئة يف جيم املخلوط يقع أن يفرتض وباء، ألف املخلوطني يف املكونات تلك بني متوسطة برتكيزات

 املخاليط املتشاهبة بصورة أساسية 3-1-3-5-6

 يف حالة ما يلي:

 باء؛ألف+ ‘1‘ د خملوطني:وجو  (أ)

 باء؛جيم+ ‘2‘

 تركيز املكون باء هو نفسه بصورة أساسية يف املخلوطني؛ (ب)

 ؛‘2‘يساوى تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘ 1‘املخلوط تركيز املكون ألف يف  (ج)

توافر بيانـات عـن مسيـة املكـونني ألـف وجـيم وتعـادل السـمية بصـورة أساسـية يف املكـونني، أي أ�مـا يف فئـة  (د)
 .ذاهتا وال يتوقع أن يؤثرا يف مسية املكون باء اخلطورة

ذاهتا  اخلطورةاس بيانات اختبار، فإنه ميكن حتديد فئة قد سبق تصنيفهما على أس‘ 2‘أو ‘ 1‘فإذا كان املخلوطان 
 للمخلوط اآلخر.
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 األيروسوالت 3-1-3-5-7

ذاهتـا الـيت صـنف فيهـا شـكل غـري أيروسـويل خمتـرب  اخلطـورةخملوط مـا يكـون يف شـكل أيروسـول يف فئـة  صنيفميكن ت
شــريطة أال تــؤثر املــادة الدافعــة املضــافة يف مسيــة املخلــوط لــدى رشــه. وينظــر يف تصــنيف  ،للمخلــوط فيمــا يتعلــق بالســمية الفمويــة واجللديــة

 املخاليط األيروسولية لتعيني السمية باالستنشاق بشكل منفصل.

 ف المخاليط على أساس مكونات المخلوط (المعادلة الجمعية)يتصن 3-1-3-6

 البيانات متاحة عن مجيع املكونات 3-1-3-6-1

دقة التصنيف، ونظراً لضرورة إجراء احلساب مرة واحدة فقط لكل الـنظم، والقطاعـات، والفئـات، ينبغـي للتأكد من 
 دراسة تقدير السمية احلادة للمكونات على النحو التايل:

احلادة يف النظام املنسق  اخلطورةإدراج املكونات ذات السمية احلادة املعروفة، اليت تقع يف أية فئة من فئات  (أ)
 اً؛عاملي

 جتاهل املكونات املعروف أ�ا غري ذات مسية حادة (مثل املاء والسكر)؛ (ب)

 4 للفئــة العليــا العتبــة عنــد( احلديــة اجلرعــة اختبــار مــن واردة املتاحــة البيانــات كانــت إذاجتاهــل املكونــات  (ج)
 .حادة مسية إىل تشري وال) 1-1-3 اجلدول يف مبني هو حسبما املالئم التعرض لسبيل

 انظـــــروتعتـــــرب املكونـــــات الـــــيت تقـــــع يف نطـــــاق هـــــذه الفقـــــرة مكونـــــات ذات تقـــــدير معـــــروف للســـــمية احلـــــادة. 
 الــواردة املعادلـة يف مالئمـة بصــورة املتاحـة البيانـات الســتخدام 3-3-1-3 والفقـرة 1-1-3 اجلـدول حتــت الـواردة) ب( املالحظـة

 .3-2-6-3-1-3 والفقرة ،أدناه

 تقدير السمية احلادة للمخلوط حبساب قيم تقدير السمية احلـادة جلميـع املكونـات ذات الصـلة وفقـاً للمعادلـة ويعّني 
 التالية بالنسبة للسمية احلادة الفموية أو اجللدية أو باالستنشاق:

 حيث:
Ci =  تركيز املكونi ؛
n = عدد املكونات، وi  و 1يقع بنيn؛ 

ATEi =  تقدير السمية احلادة للمكونi. 

 البيانات غري متاحة بشأن مكون واحد أو أكثر من مكونات املخلوط 3-1-3-6-2

حيثما ال تتوفر قـيم لتقـدير السـمية احلـادة ملكـون بعينـه يف املخلـوط، لكـن املعلومـات املتاحـة املبينـة أدنـاه ميكـن أن 3-1-3-6-2-1
 .1-6-3-1-3ل مشتقة، ميكن تطبيق املعادلة املبينة يف الفقرة توفر قيمة حتوي

i
ATE

i
C

nATEmix

100
∑=
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 وقد يتضمن ذلك تقييماً ملا يلي:

. وميكن أن يتطلب مثل )2(بني تقديرات السمية احلادة الفموية واجللدية وباالستنشاقكمال اخلارجي االست (أ)
 يف جمال فعل العقاقري وجمال حركية العقاقري؛ مناسبة هذا التقييم بيانات

 األدلة املستقاة من التعرض البشري اليت تشري إىل تأثريات مسية لكنها ال توفر بيانات عن اجلرعة القاتلة؛أو  (ب)

أي أدلة متاحة عـن املـادة مـن أي اختبارات/حتاليـل أخـرى للسـمية تشـري إىل تـأثريات مسيـة حـادة لكنهـا أو  (ج)
بالضرورة بيانات عن اجلرعة القاتلة؛  توفر ال

 النشاط. -بيانات من اختبار مواد قريبة الشبه باستخدام عالقات الرتكيب أو  (د)

ويتطلب هذا النهج بصفة عامة معلومات تقنية أساسية إضافية، ووجـود خبري رفيع التدريب واحلنكة لوضـع تقـدير 
 .3-2-6-3-1-3مثل هذه املعلومات، ينبغي االنتقال إىل أحكام الفقرة موثوق به للسمية احلادة. ويف حالة عدم توفر 

معلومــات مفيــدة للتصــنيف ويكــون تركيــز هــذا املكــون يف ةعنــدما يســتخدم يف خملــوط مــا مّكــون ال تتــوفر بشــأنه أيــ 3-1-3-6-2-2
ويف هــذه احلالـة، ينبغــي تصـنيف املخلــوط  .احلـادةيف املائـة، يســتنتج أنـه ال ميكــن أن يعـني هلــذا املخلـوط تقــدير قـاطع للســمية  1 ≥املخلـوط 

ســـــــمية يف املائـــــــة مـــــــن املخلـــــــوط تتكـــــــون مـــــــن مكـــــــون ب xعلـــــــى أســـــــاس املكونـــــــات املعروفـــــــة فقـــــــط، مـــــــع ذكـــــــر بيـــــــان إضـــــــايف أن نســـــــبة 
بطاقة الوسم أو بإمكان السلطة املختصة أن تقرر حتديد اإلبالغ عن البيانات اإلضافية على . و (فموية/جلدية/استنشاق) حادة غري معروفة

 .على صحيفة بيانات السالمة أو على كليهما، أو ترك اختيار موضع البيان للصانع/املوّرد

يف املائـــــة، وجـــــب اســــــتخدام 10 ≤وإذا كـــــان الرتكيـــــز الكلـــــي للمكونـــــات ذات الصـــــلة اجملهولـــــة الســـــمية احلـــــادة  3-1-3-6-2-3
ـــة  10لـــي هلـــذه املكونـــات ذات الصـــلة > . أمـــا إذا كـــان الرتكيـــز الك1-6-3-1-3املبينـــة يف  املعادلـــة يف املائـــة، وجـــب تصـــحيح املعادل

 لتتالءم مع النسبة املئوية للمكونات اجملهولة على النحو التايل: 1-6-3-1-3يف الفقرة  املبينة

تبليغ معلومات الخطورة 3-1-4

 ).4-1 (الفصـليف تبليـغ معلومـات اخلطـورة: الوسـم ترد االعتبارات العامة واالعتبارات احملـددة املتعلقـة باشـرتاطات الوسـم  3-1-4-1
والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن التحذيريـــة أمثلـــة للبيانـــات  3جـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  1ويتضـــمن املرفـــق 

استخدامها حيثما تسمح هبـا السـلطة املختصـة. ويتضـمن اجلـدول الـوارد أدنـاه عناصـر وسـم حمـددة للمـواد واملخـاليط الـيت تصـنف يف فئـات 
  على أساس املعايري املبينة يف هذا الفصل. 5إىل  1احلادة من  اخلطورة

____________________ 

على مكونات ال تتوفر عنها بيانات مسية حادة لكـل سـبيل مـن سـبل التعـرض، ميكـن اسـتكمال تقـديرات السـمية احلـادة مـن  عندما حتتوي املخاليط )2(
). بيد أن السلطات املختصة ميكـن أن تشـرتط إجـراء اختبـار لسـبيل حمـدد 2-3-1-3البيانات املتاحة وتطبيقها على سبل التعرض املالئمة (انظر 

 حلاالت، ينبغي إجراء التصنيف لسبيل التعرض هذا استناداً إىل اشرتاطات السلطة املختصة.من سبل التعرض. ويف تلك ا
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 : عناصر وسم السمية الحادة3-1-3الجدول 

 5الفئة  4الفئة  3الفئة  2الفئة  1الفئة 

مججمة فوق الرمز
 متقاطعني عظمني

مججمة فوق 
 عظمني متقاطعني

مججمة فوق 
 بدون رمز عالمة تعجب عظمني متقاطعني

 حتذير حتذير خطر خطر خطر كلمة التنبيه
 بيان الخطورة:

 قد يضر إذا ابتلع ابتلعضار إذا  مسي إذا ابتلع مميت إذا ابتلع مميت إذا ابتلع فموي

مميت إذا تالمس  جلدي
 مع اجللد

مميت إذا تالمس 
 مع اجللد

مسي إذا تالمس 
 مع اجللد

ضار إذا تالمس 
 مع اجللد

قد يضر إذا تالمس مع 
 اجللد

 االستنشاق
قد يضر إذا استنشق ضار إذا استنشق مسي إذا استنشق مميت إذا استنشق مميت إذا استنشق انظر املالحظة

يف حالة التوصل إىل أن مادة/خملوطاً ما له القدرة على إحداث تأكُّل (على أساس بيانات عن العني أو اجللد)، فإن  مالحظة: 
ــل أيضــاً كرمــز و/أو بيــان حتــذيري. مبعــىن أنــه ميكــن، باإلضافـــة إىل رمـــز مناســـب للســمية  خطــورةبعــض الســلطات قــد تبلــغ معلومــات  التأكُّ

ـــل اجللـــد والعـــني) إىل جانـــب رمـــز بيـــان احلـــادة، إضـــافة رمـــز ال ـــل (املســـتخدم يف تأكُّ ـــل، مثـــل "أكــــاّل" أو "أّكـــال للجهـــاز  خطـــورةتأكُّ التأكُّ
 التنفسي".

. وينبغـي أيضـاً اإلبـالغ عـن تصـنيفهلـا متيز بيانات خطر السمية احلادة بني األخطار باالسـتناد إىل سـبيل التعـرضو  3-1-4-2
، ومسيــة 1، والســمية اجللديــة احلــادة مــن الفئــة 1الســمية احلــادة للتعبــري عــن هــذا التمييــز. ومــن ذلــك مــثال الســمية الفمويــة احلــادة مــن الفئــة 

لتصـنيفات ذات الصـلة . فإذا صنفت مادة أو خملوط عن أكثر مـن سـبيل تعـرض، ينبغـي اإلبـالغ عـن مجيـع ا1االستنشاق احلادة من الفئة 
وإدراج عناصــر اإلبــالغ عــن اخلطــورة ذات الصــلة علــى بطاقــة الوســم كمــا هــو  4يف صــحيفة بيانــات الســالمة علــى النحــو املبــني يف املرفــق 

يف املائة من املخلوط مـن مكونـات ذات مسيـة  x. فإذا مت اإلبالغ عن بيان نصه "تتألف نسبة 2-3-1-3منصوص على ذلك يف الفقرة 
، فـيمكن أيضـاً متييزهـا اسـتناداً 2-2-6-3-1-3ية/جلدية/استنشاق) حادة غري معروفة"، كما هـو منصـوص علـى ذلـك يف الفقـرة (فمو 

يف املائـــة مـــن املخلـــوط مـــن مكونــات ذات مسيـــة فمويـــة حـــادة غـــري معروفـــة"  xإىل ســبيل التعـــريض. ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك "تتــألف نســـبة 
 لوط من مكونات ذات مسية جلدية حادة غري معروفة".يف املائة من املخ xو"تتألف نسبة 

منطق القرار 3-1-5

القرار التايل جزءاً مـن نظـام التصـنيف املنسـق، لكنـه يـرد هنـا كتوجيـه إضـايف. ويوصـى بشـدة بـأن يقـوم  منطق ال ميثل
 .الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار
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 بشأن السمية الحادة 1-1-3منطق القرار  3-1-5-1

 (تابع يف الصفحة التالية)

معلومات لتقييم السمية احلادة؟و/أو  : هل توجد بياناتالمادة 

نعم

ال

ال

نعم

1الفئة  

خطر

معلومـات عـن املخلـوط ككـل و/أو  : هل توجد بيانـاتالمخلوط
 أو مكوناته لتقييم السمية احلادة؟

نعم

التصنيف غري ممكن ال

، هل له:4-3-1-3إىل  2-1-3وفقاً للمعايري الواردة يف 
 مغ/كغ من وزن اجلسم،  50 ≤ولكن  5 >فموي  50ج ق (أ)

مغ/كغ من وزن اجلسم،  200  ≤ولكن  50>جلدي  50ج قأو  (ب)
 ج/مليون،  500  ≤ولكن  100 >استنشاق (غاز)  50ت قأو  (ج)
 ملغ/ل،  2.0  ≤ولكن  0.5 >استنشاق (خبار)  50ت قأو  (د)

مغ/ل؟ 0.5 ≤ولكن  0.05 >استنشاق (غبار/رذاذ)  50ت قأو  )ه(

نعم

2الفئة 

خطر

التصنيف غري ممكن

، هل له:4-3-1-3إىل  2-1-3وفقاً للمعايري الواردة يف 
 مغ/كغ من وزن اجلسم؛  5 ≤فموي  50ج ق (أ)

 مغ/كغ من وزن اجلسم؛  50 ≤جلدي  50ج قأو  (ب)
 ج/مليون؛  100 ≤استنشاق (غاز)  50ت قأو  (ج)
 مغ/ل؛  0.5 ≤استنشاق (خبار)  50ت قأو  (د)

مغ/ل؟ 0.05 ≤استنشاق (غبار/رذاذ)  50ت قأو  )ه(

2-1-3انظر منطق القرار 
حلساب تقدير السمية احلادة على 

 أساس املكونات
معلومـــات عـــن املخلـــوط  و/أو  : هـــل توجـــد بيانـــاتالمخلـــوط

 ككل لتقييم السمية احلادة؟
ال

نعم

2-1-3تقدير السمية احلادة من منطق القرار 
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، هل له:4-3-1-3إىل  2-1-3وفقاً للمعايري الواردة يف 
مغ/كغ من وزن اجلسم؛  2000≤ 300 >فموي  50ج ق (أ)

مغ/كغ من وزن اجلسم؛  2 000≤ 1 000 >جلدي  50ج قأو  (ب)
ج/مليون؛  20 000≤ 2 500 >استنشاق (غاز)  50ت قأو  (ج)
مغ/ل؛  20 ≤ 10 >استنشاق (خبار)  50ت قأو  (د)

مغ/ل؟ 5.0  ≤ 1.0 >استنشاق (غبار/رذاذ)  50ت قأو  )ه(

نعم

4الفئة 

حتذير

، هل له:4-3-1-3إىل  2-1-3وفقاً للمعايري الواردة يف 
مغ/كغ من وزن اجلسم؛  300≤ 50 >فموي  50ج ق (أ)

مغ/كغ من وزن اجلسم؛  1 000≤ 200 >جلدي  50ج قأو  (ب)
ج/مليون؛  2 500≤ 500>استنشاق (غاز)  50ت قأو  (ج)
مغ/ل؛  10 ≤ 2> استنشاق (خبار)  50ق تأو  (د)

مغ/ل؟ 1.0≤ 0.5>استنشاق (غبار/رذاذ)  50ت قأو  )ه(

نعم

3الفئة 

خطر

ال

هل له: 4-3-1-3إىل  2-1-3وفقاً للمعايري الواردة يف 
مغ/كغ من وزن اجلسم،  5 000≤ 2 000 > فموي 50ج ق (أ)

مغ/كغ من وزن اجلسم،  5 000≤ 2 000 >جلدي  50ج قأو  (ب)
ج  استنشــــاق (غــــاز، خبــــار، أيروســــول) يف النطــــاق املكــــافئ ل 50ت قأو  (ج)

ــــــــــدي ( 50ق مغ/كــــــــــغ مــــــــــن وزن  5 000إىل 2 000أيفمــــــــــوي وجل
اجلسم)؟

نعم

5الفئة 
 بدون رمز

حتذير

ال

ال

ال يصنف

 تأثريات مسية بارزة يف البشر؟؛هل تشري معلومات موثوق هبا إىل  (أ)
لســبل  4ة فئــهـل لوحظــت أي حــاالت وفـاة يف االختبــار عنــد قـيم الأو  (ب)

 بطريق الفم أو االستنشاق أو اجللد؟؛  التعرض
هـــل يوجـــد حكـــم خـــربة يؤكـــد عالمـــات ســـريرية واضـــحة للســـمية يف أو  (ج)

، باسـتثناء اإلسـهال أو وقـوف الشـعر أو مظهـر 4ة فئـعند قيم الاالختبار 
 اإلعياء؟؛ 

هــــل يوجــــد حكــــم خــــربة يؤكــــد معلومــــات موثوقــــة عــــن القــــدرة علــــى أو  (د)
إحداث تأثريات مسية حادة وملحوظة يف أنواع حيوانات أخرى؟

يصنف يف
5الفئة 

 بدون رمز
(حتذير)

إذا مل يوجد مربر للتصنيف 
 يف رتبة أخطر

ال

نعم

 ال
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 )6-3-1-3و 5-3-1-3(انظر املعايري يف الفقرتني  بشأن السمية الحادة 2-1-3منطق القرار  3-1-5-2

____________ 
يف املائــة، ينبغــي إقامــة التصــنيف علــى املكونــات ذات  1 ≥يف حالــة اســتخدام مكــون ال تتــوفر بشــأنه أي معلومــات مفيــدة يف خملــوط بنســبة تركــز  )3(

يف املائــــــة مــــــن اخللـــــيط تتــــــألف مــــــن مكونــــــات ذات مسيــــــة  xالســـــمية احلــــــادة املعروفــــــة فقــــــط، وينبغـــــي أن حتــــــدد بيانــــــات إضــــــافية حقيقـــــة أن نســــــبة 
لـى (فموية/جلدية/استنشاق) حادة غـري معروفـة. وبإمكـان السـلطة املختصـة أن تقـرر حتديـد اإلبـالغ عـن البيانـات اإلضـافية علـى بطاقـة الوسـم أو ع

 صحيفة بيانات السالمة أو على كليهما، أو ترك اختيار موضع البيان للصانع/املوّرد. 

هــــل تتــــوفر بيانــــات للســــمية احلــــادة عــــن 
نعم ؟مكونات املخلوط مجيع

 هــــــــل ميكــــــــن عمــــــــل تقــــــــديرات للســــــــمية
) للمكونـاتللمكون ( احلادة (للسميات)

 قيمـــــة هـــــل ميكـــــن اشـــــتقاق، أي الناقصـــــة
حتويل؟  )قيم(

ة اجملهولــــ هـــل الرتكيــــز الكلـــي للمكونــــات
 يف املائة؟ 10من  السمية احلادة أعلى

ال

ال

ـــــــق حســـــــاب تقـــــــدير الســـــــمية احلـــــــادة لتعيـــــــني  يطب
 للمخلوط )ATEتقديرات السمية احلادة (

حيث:
Ci  تركيز املكون =i

nو 1تقع بني  i، وnاملكونات   

ATEi  ت س ح للمكون =i.

نعم

)3(ال

السـمية احلـادة (أي عنـدما يكـون الرتكيـز  اتيطبق حساب تقدير 
يضاف تقدير يف املائة) 10 >الكلي للمكونات اجملهولة السمية احلادة 

السمية احلادة
إىل منطق القرار 

3-1-1

؟االستكمالهل تنطبق مبادئ 

ال

نعم
يصنف يف الفئة 

املناسبة

يضاف تقدير 
السمية احلادة 

إىل منطق القرار 
3-1-1

)3(نعم
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 2-3الفصل 

 تأكُّل/تهيُّج الجلد

 واعتبارات عامة تعاريف 3-2-1

هو حدوث تلف ال يزول للجلد؛ وعلى وجـه التحديـد، خنـر واضـح ينفـذ مـن البشـرة إىل األدمـة، بعـد  تأكُّل اجللد 3-2-1-1
. وتتمثـل التفـاعالت التأكُّليـة يف التقرحـات، والنـزف، والقشـور الدمويــة، )6(سـاعات 4وضـع مـادة اختبـار علـى اجللـد طـوال مـدة تصـل إىل 

البشرة بسبب ابيضاض اجللد، ومساحات كاملة من فقـدان الشـعر، والنـدوب. وينبغـي يوماً يتغري لون  14ولدى انتهاء مدة املالحظة بعد 
 إجراء فحص باثولوجي لألنسجة لتقييم األضرار اجللدية املشكوك فيها.

 .)1(ساعات 4للجلد قابل للزوال بعد وضع مادة اختبار طوال مدة تصل إىل  هو حدوث تلف هتيُّج اجللد 

البيانــات فلــي، ينبغـي التأكيــد علـى البيانــات البشـرية املتاحـة، تليهــا البيانـات احليوانيــة املتاحـة، يف إطـار الـنهج املرح 3-2-1-2
البيانات املعايري املطلوبة. ويف بعض احلاالت، يوضع تصنيف  املعملية، مث مصادر املعلومات األخرى. وينتج التصنيف مباشرة عندما تستويف 

املعلومــات املتاحــة فــإن كافــة لألدلــة،  الكلــي. ويف إطــار �ــج يعتمــد الــوزن ةواحــد مرحلــة يف إطــارة املــادة أو املخلــوط علــى أســاس وزن األدلــ
ــــل/هتيُّج اجللــــد  تعيــــنيتــــؤثر يف  الــــيت املناســــبة، والبيانــــات احليوانيــــة ذات و  احملقَّقــــة، مبــــا فيهــــا نتــــائج االختبــــارات املعمليــــة تُــــدرس جمتمعــــةً تأكُّ

، 3-1الدراســات الوبائيــة والســريرية وتقــارير احلــاالت واملالحظــات املثبتــة بشــكل جيــد (انظــر الفصــل  مــن قبيــلوالبيانــات البشــرية  الصــلة،
 ).9-4-2-3-1 الفقرة

 معايير تصنيف المواد 3-2-2

 اخلطورة هذه: رتبةداخل الثالث التالية فئات المن  ةميكن توزيع املواد يف واحد 

 (تأكُّل اجللد) 1الفئة  أ)( 
أن تســـــتطيع جــــيم)، 1بـــــاء، و1ألــــف، و1ميكــــن تقســـــيم هــــذه الفئـــــة كــــذلك إىل ثـــــالث فئــــات فرعيـــــة (

 )؛1-2-3ط أكثر من تسمية واحدة للتأكُّل (انظر اجلدول رت تستخدمها السلطات اليت تش
 )؛2-2-3(هتيُّج اجللد) (انظر اجلدول  2الفئة  (ب) 
 .فيف)اخللدي اجلتهيُّج ال( 3الفئة  (ج) 

 مـن فئـة مـن أكثـر اسـتخداماليت ترغـب يف ) يف حالة مبيدات اآلفات (كماتاحة للسلطات وهذه الفئة م
 )؛2-2-3 اجلدولانظر ( اجللد هتيُّج فئات

 التصنيف القائم على البيانات القياسية المستمدة من االختبارات الحيوانية 3-2-2-1

 الجلد تأكل 3-2-2-1-1

من البشـرة ينفـذ إىل األدمـة، يف  اً واضح اً حتدث تدمرياً يف النسيج اجللدي، أي خنر تكون املادة أكالة للجلد حني  3-2-2-1-1-1
 ساعات. 4حيوان خمترب واحد على األقل بعد تعرض ملدة تصل إىل 

____________________ 

 هذا تعريف عملي ألغراض هذه الوثيقة. )6(
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تكـن مل إذا أو فرعيـة فئـات يف التصـنيف املختصـة السـلطة تشرتط مل إذا 1 الفئة يفتصنف املواد املسببة للتأكُّل  3-2-2-1-1-2
 فرعية. فئات يف للتصنيف كافية البيانات

ومــىت اشــرتطت ســلطة خمتصــة ذلــك، جيــوز تصــنيف املــواد يف واحــدة مــن الفئــات ،تكــون البيانــات كافيــة عنــدما 3-2-2-1-1-3
 .1-2-3جيم، وفقاً للمعايري الواردة يف اجلدول 1باء، أو 1 ألف، أو1الفرعية 

يف إطـار كـل ، حـىت ثـالث فئـات فرعيـةلتأكُّـل اجللـدكثر من تصنيف واحـد تستخدم السلطات اليت ترغب يف أو  3-2-2-1-1-4
 3تعرض ملـدة تصـل إىل البعد  يةتأكُّلاستجابات ُتالحظ ألف، حيث 1 ): الفئة الفرعية1-2-3انظر اجلدول  1(الفئة للجلد فئة تأكُّل 

 3تزيـد علـى  ملـدةبعـد تعـرض  يـةتأكُّلاسـتجابات حـظ ُتالبـاء، حيـث 1مالحظـة تصـل إىل سـاعة واحـدة؛ والفئـة الفرعيـة خـالل فـرتة دقائق 
بعــد  يــةلتأكُّلاجــيم، حيــث حتــدث االســتجابات 1يومــاً؛ والفئــة الفرعيــة  14مالحظــة تصــل إىل خــالل فــرتة  دقـائق وتصــل إىل ســاعة واحــدة

 يوماً. 14مالحظة تصل إىل فرتة خالل  ساعات 4ملدة تزيد على ساعة واحدة وتصل إىل تعرض 

 (أ): فئة التأكُّل الجلدي والفئات الفرعية1-2-3الجدول 

 المعايير
بعـــد  واحـــد خمتـــرب حيـــوان يف األدمـــة، إىل ينفـــذ البشـــرة مـــن واضـــح خنـــر أي اجللـــدي، النســـيج يف تـــدمري 1الفئة 

 ساعات 4 ≤ ملدة تعرض
 ≤ دقــائق خــالل فــرتة مالحظــة 3 ≤يف حيــوان واحــد علــى األقــل بعــد تعــرض ملــدة  يــةاســتجابات تأكُّل ألف1الفئة الفرعية 

 ساعة واحدة
ســــاعة واحــــدة  ≤دقــــائق و 3 > ملــــدة يف حيــــوان واحــــد علــــى األقــــل بعــــد تعــــرض يــــةاســــتجابات تأكُّل باء1الفئة الفرعية 

 يوماً  14 ≤ومالحظات 
ســاعات  4 ≤ســاعة واحــدة و > يف حيــوان واحــد علــى األقــل بعــد تعرضــات ملــدة يــةاســتجابات تأكُّل جيم1الفئة الفرعية 

 يوماً  14 ≤ ومالحظات

 ).7-4-2-3-1الفقرة ( 3-1(ج))، و 5-2-1-1(الفقرة  1-1ويف الفصلني  2-2-2-3يناقش استخدام البيانات البشرية يف الفقرة  (أ)

 اجللد هتيُّج 3-2-2-1-2

ساعات. 4ملدة تصل إىل للزوال بعد وضعها    جة للجلد عندما ُحتدث تلفاً للجلد قابالً تكون املادة مهيّ  3-2-2-1-2-1

 :)2 ر فئة هتيُّج (الفئةتوفَّ 3-2-2-1-2-2

 حتدث أضراراً جلدية تستمر طوال مدة االختبار؛االختبار أن بعض مواد تقر ب )أ(

 قد ختتلف. يف االختبار أن استجابات احليوانات بتسلِّم و  )ب(

هــي فئـــة التهــيُّج اجللـــدي وتتــاح للســلطات الـــيت ترغــب يف اســـتخدام أكثــر مـــن فئــة للتهــيُّج اجللـــدي فئــة إضـــافية 
 .)3(الفئة  اخلفيف

وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار قابلية األضرار اجللدية للزوال عند تقييم استجابات التهيُّج. وعندما يبقى االلتهاب 3-2-2-1-2-3
ن اجللـد، وفـرط يف مسـاحة حمـدودة)، وفـرط تقـرّ (ة يف اثنني أو أكثر من حيوانات االختبار، مع مراعاة فقدان الشـعر املالحظ فرتةحىت �اية 

 التنّسج، والتقشر، فإنه ينبغي اعتبار أن املادة مهيجة للجلد.
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ــل. ويســتخدماالختبــار، كمــا هــو احلــال يف اختبــاأثنــاء ميكــن أن تتبــاين اســتجابات احليــوان للتهــيُّج يف  3-2-2-1-2-4 رات التأكُّ
يتيح معاجلة احلاالت اليت توجد فيها استجابة هتيُّج ملحوظة وإن كانت أقل من متوسط معيار االستجابة اإلجيابيـة يف  للتهّيج معيار خاص

متوســط حيوانــات  3علــى األقــل مــن واحــد االختبــار. وعلــى ســبيل املثــال، ميكــن تصــنيف مــادة مــا كمــادة مهيجــة للجلــد إذا أظهــر حيــوان 
يومـاً يف املعتـاد. وميكـن أن  14 مدهتا مالحظة فرتةتقدير مرتفع جداً طوال مدة الدراسة، مبا يف ذلك ظهور أضرار جلدية تبقى حىت �اية 

تستويف استجابات أخرى هذا املعيار. غري أنه ينبغي التأكد مـن أن االسـتجابات هـي نتيجـة للتعـرض الكيميـائي. وتزيـد إضـافة هـذا املعيـار 
 ن حساسية نظام التصنيف.م

) باســتخدام نتــائج اختبــار يف احليوانــات. كمــا أنــه متــاح للســلطات 2فئــة هتــيُّج (الفئــة  2-2-3يعــرض اجلــدول  3-2-2-1-2-5
ومهــا  ).2-2-3وهنــاك عــدة معــايري متيــز بــني الفئتــني (اجلــدول ). 3(الفئــة  أقــل شــدة خفيــف ) فئــة هتــيُّجيف حالــة مبيــدات اآلفــات(كمــا 

يُظهــران  خمتـربةحيوانـات  3أن حيـوانني علـى األقــل مـن  وهـ التهـيُّجاجللـدي. واملعيـار الرئيسـي لفئــة  التفاعــلختتلفـان بصـورة رئيسـية يف شـدة 
 <و 1.5 ≥اجللــدي اخلفيــف، تكــون القيمــة احلديــة ملتوســطات االســتجابة  التهــيُّج. وبالنســبة لفئــة 4.0 ≤و 2.3 ≥اســتجابة متوســطة 

 اجللدي اخلفيف. التهيُّجمن التصنيف يف فئة  التهيُّجيف فئة  املختربة املصنفة. وتستبعد املواد خمتربةحيوانات  3لى األقل من ع 2يف  2.3

 (ب)(ج)(أ): فئات المهيجات الجلدية2-2-3الجدول 

 المعايير الفئات
 التهيُّج
 )2(الفئة 

 (ينطبق على مجيع
 السلطات)

على األقل  2اللتهاب/تقشر اجللد أو االرتشاح يف  4.0 ≤و 2.3 ≥متوسط استجابة  )1(
ســاعة مــن نــزع لصــوق املــادة املختــربة أو،  72و 48و 24حيوانــات اختبــار بعــد  3مــن 

يف حالــة تــأخر االســتجابات، أثنــاء املالحظــات الــيت جتــرى يف األيــام الثالثــة املتتاليــة بعــد 
 ظهور أول ثأثريات جلدية؛ 

على األقل من حيوانات  2يوماً عادة يف  14اية فرتة مالحظة التهاب يستمر حىت �أو  )2(
حمدودة)، وفرط  مساحةاالختبار، على أن يؤخذ يف االعتبار بوجه خاص فقدان الشعر (

 التقرن، وفرط التنسج، والتقشر؛ 
ظهور تأثريات أضعف مما ذكـر أعـاله علـى حيـوان واحـد، عنـدما تتبـاين االسـتجابات أو  )3(

آلخــر، ولكنهـــا تبــني مــع ذلــك تـــأثريات إجيابيــة بشــكل حاســم تـــرتبط بشــدة مــن حيــوان 
 بتعرض كيميائي.

 الخفيف التهيُّج
 )3(الفئة 

 (ينطبق على بعض
 السلطات فقط)

علــى األقــل مــن  2يف  االرتشــاحاللتهاب/تقشــر اجللــد أو  2.3 <و 1.5 ≥متوســط اســتجابة 
ساعة أو، إذا تأخرت االسـتجابات، أثنـاء املالحظـات  72و 48و 24حيوانات االختبار بعد 

تـدرج يف  دامـت املـادة مل اليت جترى يف األيام الثالثـة املتتاليـة بعـد ظهـور أول تـأثريات جلديـة (مـا
 ).أعاله 2الفئة 

 .)7-4-2-3-1(الفقرة  3-1(ج)) و 5-2-1-1(الفقـرة  1-1 نيويف الفصل 2-2-2-3استخدام البيانات البشرية يف الفقرة  يُعاجل (أ)
 .الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 404تُفهم معايري الرتتيب على النحو املبني يف توجيه االختبار  (ب)
 .3-5-2-3حيوانات املعايري املبينة يف  6أو  5أو  4الدراسة اليت جترى على ينبغي أن يتبع تقييم  (ج)
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 التصنيف باتباع نهج مرحلي 3-2-2-2

ــــاع  3-2-2-2-1 ــــد االنطبــــاق (الشــــكل  �ــــج مرحلــــيينبغــــي اتب )، مــــع إدراك أن عناصــــر 1-2-3لتقيــــيم املعلومــــات األوليــــة، عن
 ذات صلة.مجيعها املعلومات قد ال تكون 

املسـتمدة مـن التعـرض املفـرد أو البيانـات مبـا يف ذلـك  املتعلقـة باإلنسـان واحليـوان،املتوفرة  تشكل املعلوماتوجيب أن  3-2-2-2-2
 بالتأثريات على اجللد.ألن هذه املصادر تعطي معلومات ذات صلة مباشرة ، نظراً للتقييماخلط األول املتكرر، 

وعنــدما تكـــون مــادة مــا عاليـــة ألغــراض التصــنيف.  مية احلــادة بطريــق اجللـــدالســوميكــن اســتخدام البيانــات املتعلقـــة ب 3-2-2-2-3
اجللد نظراً ألن مقدار مادة االختبار اليت تُعَطى تفوق اجلرعة السمية لتأكُّل/هتيُّج السمية عن طريق اجللد، فقد ال يكون عملياً إجراء دراسة 

ــويرتتــب عليهــا نفــوق حيوانــات االختبــار. وعنــدما يالحــظ أن  اجللــد يف دراســات الســمية احلــادة الــيت جتــرى حــىت اجلرعــة احلديــة، ل/هتيُّج تأكُّ
وقــد تصــبح املــواد الصــلبة  دامــت التخفيفــات وأنــواع الكائنــات املســتخدمة متكافئـــة. مــا ميكــن اســتخدام هــذه البيانــات ألغــراض التصــنيف

 شية خماطية.(املساحيق) أكالة أو مهيجة عندما تكون رطبة أو تتالمس مع جلد مرطب أو أغ

 االستعـانة يف اختاذ قرارات التصنيف بطرائق معملية بديلة، تكون حمققة ومقبولة.وينبغي  3-2-2-2-4

رتافـق مــع عنـدما تإىل وجـود تـأثريات جلديـة،  11.5 ≥و 2 ≤القصـوى مثـل  يـةدروجينيوباملثـل، قـد تشـري اآلسـاس اهل 3-2-2-2-5
ويف حالـة  .تـأثريات واضـحة يف اجللـد املـوادوبصـفة عامـة، يتوقـع أن حتـدث هـذه  .(قـدرة حجـز) احلمـض أو القلـوي قدر كبري مـن احتيـاطي

غري أنه إذا كان تقـدير  .11.5 ≥أو  2 ≤دروجيين ياهل ا) إذا كان أسه1(الفئة اجللدية أي معلومات أخرى، تعترب املادة أكالة  عدم وجود
دروجيين أو ارتفاعهـا، فيتعـني يـتكون أكالـة بصـرف النظـر عـن اخنفـاض قيمـة األس اهل احتياطي احلمض أو القلوي يشري إىل أن املادة قد ال

 .اختبار معملي حمقق ومناسبتأكيد ذلك بواسطة بيانات أخرى، من األفضل أن تكون بيانات مستمدة من 

 اتتتـــيح اختـــاذ قـــرار  ،قريبـــة مـــن حيـــث الرتكيـــب الكيميـــائي مـــوادوقـــد تتـــوفر يف بعـــض احلـــاالت معلومـــات كافيـــة مـــن  3-2-2-2-6
 التصنيف.

واختـاذ قـرار علـى أسـاس وزن األدلـة  مـاكيفيـة تنظـيم املعلومـات املتـوفرة عـن مـادة ويقدم النهج املرحلي توجيهـات عـن   3-2-2-2-7
علومـات مـن وبالرغم من أنه ميكن احلصول علـى امل (مثالياً، بدون إجراء اختبارات جديدة على احليوانات). هابشأن تقدير اخلطورة وتصنيف

الكلـي الـوزن  تعيـنياملعلومـات املتـوفرة و ينبغي إيالء االعتبـار جلميـع  )،1-2-2-2-3�ج مرحلي (انظر بارامرتات أحادية يف إطار تقييم 
 وينطبق هذا بصفة خاصة عندما يكون هناك تضارب يف املعلومات املتاحة عن بعض البارامرتات. .لألدلة
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 لتأكُّل والتهيُّج في الجلدلاالختبار المرحلي تقييم  :1-2-3الشكل 

 االستنتاج  النتيجة  البارامتر الخطوة

ــــــل/هتيُّج اجللـــــد، تتعلــــــق  أ:1 وجـــــود بيانــــــات عـــــن تأكُّ
 (أ)باإلنسان أو احليوان

 (ب)أكالة للجلدتصنف كمادة   أكالة للجلد 

      
     غري أكالة/ال توجد بيانات 
      
ــــــل/هتيُّج اجللـــــد، تتعلــــــق وجـــــود  ب:1 بيانــــــات عـــــن تأكُّ

 (أ)باإلنسان أو احليوان
 (ب)مهيجة للجلدتصنف كمادة   مهيجة للجلد 

      
     غري أكالة/ال توجد بيانات 
      
ــــــل/هتيُّج اجللـــــد، تتعلــــــق  ج:1 وجـــــود بيانــــــات عـــــن تأكُّ

 (أ)باإلنسان أو احليوان
ليســــت أكالـــــة للجلـــــد أو مهيجـــــة  

 للجلد
 ال تصنف 

      
     ال توجد بيانات/البيانات غري كافية 
      
بـــــــارامرت آخـــــــر، وجــــــــود بيانـــــــات عـــــــن اجللــــــــد يف  :2

 احليوانات
نعــم؛ وجـــود بيانـــات أخـــرى تظهـــر  

تــأكُّالً للجلــد تســبب أن املــادة قــد 
 أو هتيُّجاً للجلد

ــة للجلــدقــد تعتــرب مــادة    (ب)أكال
 (ب)مهيجة للجلدأو مادة 

      
     ال توجد بيانات/البيانات غري كافية 
      
 (ب)أكالة للجلدتصنف كمادة   إجيابية: أكالة للجلد  خارج اجلسم/معمليةوجود بيانات من  :3
 (ب)مهيجة للجلدتصنف كمادة   إجيابية: مهيجة للجلد   
/البيانــــات غــــري كافية/االســــتجابة جــــد بياناتال تو  

 سلبية
    

      
دروجيين (مــع تقــدير يــالتقيــيم القــائم علــى األس اهل :4

 احتياطي احلمض/القلوي للمادة الكيميائية)
 11.5 ≥ أو 2 ≤دروجيين يــــــــأس ه 

 مـــع احتيـــاطي مرتفـــع مـــن احلمــــض/
ــــــوي أو ال توجــــــد بيانــــــات عــــــن  القل

 احتياطي احلمض/القلوي

 أكالة للجلديصنف كمادة  

      
ــــــيس حــــــداً أقصــــــىيــــــأس ه  أو ال توجــــــد  ،دروجيين ل

دروجيين ذو حــد أقصــى مــع يــعنــه، أو أس ه بيانــات
بيانـــات تظهـــر احتيـــاطي محض/قلـــوي منخفض/غـــري 

 موجود
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 االستنتاج  النتيجة  البارامتر الخطوة

 النشــــــاطو لرتكيــــــب بــــــني اعالقــــــة حمققــــــة للق ائــــــطر  :5
)SAR( 

 (ب)أكالة للجلدتعترب مادة   مادة أكالة للجلد 

 (ب)مهيجة للجلدتعترب ماد   مادة مهيجة للجلد   
     ال توجد بيانات/البيانات غري كافية 
      
 (ب)أكالة للجلدتعترب مادة   مادة أكالة للجلد  تقدير الوزن الكلي لألدلة :6
 (ب)مهيجة للجلد ةتعترب ماد  مادة مهيجة للجلد   
     غري مصنفة :7

مـــن عمليـــة تعـــرض واحـــدة أو حـــاالت متكـــررة منهـــا، وذلـــك مـــثالً يف ســـيناريوهات ميكـــن أن تســـتمد البيانـــات املتاحـــة عـــن اإلنســـان أو احليـــوان  (أ)
علــى  االســتجابة الوظيفيــة أو االســتهالكية أو املتعلقــة بالنقــل أو حــاالت الطــوارئ، أو مــن البيانــات املتعمــد اســتنتاجها مــن الدراســات الــيت جتــرى

رغم مـــن أن البيانـــات املتعلقـــة باإلنســـان واملســـتمدة مـــن قواعـــد البيانـــات املتعلقـــة احليوانـــات وفقـــاً لطرائـــق اختبـــار حمققـــة ومقبولـــة دوليـــاً. وعلـــى الـــ
باحلوادث أو اخلاصة مبراكز السميات ميكنها أن توفر أدلة على التصنيف، فإن عدم وجود حاالت ليس يف حد ذاته دليالً علـى عـدم التصـنيف، 

 ن عامًة غري معروفة أو غري أكيدة؛حيث إن حاالت التعرض تكو 
 تصنف يف الفئة/الفئة الفرعية املناسبة، حسب االقتضاء؛ ب)(

لتحديـد مـا إذا كانـت توجـد أدلـة علـى تأكُّـل/هتيُّج اجللـد. ومـع ذلـك،  لبيانات املتوفرة فعلياً بشـأن احليوانـاتميع اينبغي إجراء استعراض دقيق جل (ج)
قــد ال يكــون كــامًال، وأن االختبــار اره أن اإلبــالغ عــن األضــرار اجللديــة فعنــد تقيــيم هــذه البيانــات، ينبغــي للقــائم باالســتعراض أن يضــع يف اعتبــ

 للحساسية؛ نب، وأن األنواع قد ختتلف يف استجاباهتاايف نوع حيواين غري األر واملالحظة ميكن إجراؤمها 
بشــرية/حيوانية منعزلــة، أو بروتوكــوالت ال تعتمــد علــى ينبغــي تقيــيم األدلــة املســتمدة مــن الدراســات بواســطة بروتوكــوالت حمققــة تســتخدم فيهــا أنســجة  (د)

ــل اجللــد طرائــق اختبــار علــى مثلــة األمــن األنســجة وإن كانــت حمققــة. و   Transcutaneous( 430االختبــار  تاملقبولــة دوليــاً توجيهــاو احملققــة تأكُّ

Electrical Resistance Test (TER) ،(اختبار املقاومة الكهربائية عرب اجللد) (431و )Human Skin Model Test االختبار النمـوذجي جللـد) (
. ويوجـد ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي) (طريقـة اختبـار الغشـاء احملكـم) Membrane Barrier Test Method( 435اإلنسـان) و

 Reconstructed Human Epidermis Test( 439 ، هــو توجيـه االختبــارحمققــة ومقبولـة دوليــاً  ،تهـيُّج اجللــدل معملــي اختبــار مثـال علــى طريقـة

Method(طريقة اختبار بشرة اإلنسان املستبناة) ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ ( 
(قـدرة احلجـز). وال توجـد حاليـا طريقـة حمققـة ومقبولـة  لكن يفضل تقدير احتياطي احلمض أو القلـوي ،دروجيين وحدهيقد يكفي قياس األس اهل (ه)

 دولياً لتقييم هذا البارامرت؛
ما يكون هنـاك ويصُدق ذلك بصفة خاصة عندينبغي وضع مجيع املعلومات املتاحة يف االعتبار، وإجراء تعيني شامل بشأن الوزن الكلي لألدلة.  (و)

قبـل إجـراء هـذا التعيـني. وتراعـى النتـائج السـلبية املسـتمدة مـن  االسـتعانة بـرأي خبـريوينبغي تضارب يف املعلومات املتاحة عن بعض البارامرتات. 
 االختبارات املعملية احملققة واملطبقة لتأكُّل/هتيُّج اجللد يف تقييم الوزن الكلي لألدلة.

 معايير تصنيف المخاليط 3-2-3

 لهتصنيف المخاليط عند توفر بيانات بشأن المخلوط بأكم 3-2-3-1

ينبغي تصنيف املخلوط باستخدام معايري تصنيف املواد، مع مراعـاة الـنهج املرحلـي لتقيـيم البيانـات عـن رتبـة اخلطـورة  3-2-3-1-1
 .)1-2-3هذه (كما هو مبني يف الشكل 
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وزن  قـوم علـىيمرحلـي  �ـجوعند النظر يف اختبار املخلـوط، ينبغـي تشـجيع املسـؤولني عـن التصـنيف علـى اسـتخدام  3-2-3-1-2
إجراء  جتنُّبفضًال عن للمساعدة يف التوصُّل إىل تصنيف دقيق،  ،األدلة على النحو الوارد يف معايري تصنيف املواد بشأن تأكُّل وهتيُّج اجللد

ه ) إذا كــان أســ1املخلــوط أكــاًال (الفئــة اجللديــة ويف حالــة عــدم وجــود أي معلومــات أخــرى، يعتــرب اختبــارات غــري ضــرورية يف احليوانــات. 
يكـون أكـاًال  إىل أن املادة أو املخلوط قـد الومع ذلك، فإذا كان تقدير احتياطي احلمض أو القلوي يشري . 11.5 ≥أو  2 ≤دروجيين ياهل

يتعــني تأكيــد ذلــك ببيانــات أخــرى، ويفضــل أن تكــون بيانــات مســتمدة مــن  ،ارتفاعهــادروجيين أو يــاألس اهلقيمــة  علــى الــرغم مــن اخنفــاض
 اختبار معملي حمقق ومناسب.

 االستكمالتصنيف المخاليط التي ال تتوفر بشأنها بيانات عن المخلوط بأكمله: مبادئ  3-2-3-2

 للجلد، لكن توجد بيانات كافية عن كل /مهيجأكالكعندما ال يكون املخلوط نفسه قد سبق اختباره لتعيني قدرته   3-2-3-2-1
مــن مكوناتــه املفــردة واملخــاليط املشــاهبة املختــربة الــيت تتــيح وصــف خطــورة املخلــوط علــى حنــو واف، تســتخدم هــذه البيانــات وفقــاً ملبــادئ 

رجة ممكنـة يف وصـف خطـورة املتفق عليها املبينة أدناه. ويكفل ذلك أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى د االستكمال
 املخلوط دون احلاجة إىل إجراء اختبار إضايف يف احليوانات.

 التخفيف  3-2-3-2-2

/هتيُّج للجلــد معــادل أو أدىن مــن املكـــون األصــلي تأكُّــلعنــد ختفيــف خملــوط خمتــرب مبــادة ختفيــف ُعــّني لـــها تصــنيف  
الـذي تتسـم بـه املكونـات اجللدي ، وال يتوقع أن تؤثر مادة التخفيف على التأكُّل/التهيُّج يف اجللد األدىن من حيث إحداث تأكُّل أو هتيُّج

األخرى، ميكن تصنيف املخلوط املخفف اجلديد باعتباره معادًال للمخلوط األصلي املخترب. وكبديل لذلك، ميكن تطبيق الطريقة الواردة يف 
3-2-3-3.  

 دفعـات اإلنتاج 3-2-3-2-3

ما تعادل بصورة رئيسية قدرة دفعة إنتاج ط لدفعة إنتاج خمتربة يف خملو  للجلد أن القدرة األكالة/املهيجة ميكن افرتاض 
أخرى غري خمتربة من املنـتج التجـاري ذاتـه عنـدما يكـون قـد أنتجهـا أو أشـرف علـى إنتاجهـا الصـانع نفسـه، مـا مل يوجـد مـربر لالعتقـاد بـأن 

 لدفعة غري املختربة. ويف احلالة األخرية، يلزم إجراء تصنيف جديد.ل درة التأكُّل/التهيُّج اجللديقهناك اختالفاً واضحاً أدى إىل تغري 

 تركيز املخاليط اليت تندرج يف أعلى فئة للتأكُّل/التهيُّج 3-2-3-2-4

ختــرب ، ينبغــي تصــنيف املخلــوط غــري املاجللــدي عنــدما يصــّنف خملــوط خمتــرب ســبق تصــنيفه يف أعلــى فئــة فرعيــة للتأكُّــل 
) مركزاً 2 (الفئةلجلد كمهيج لخملوط خمترب سبق تصنيفه  يكون األعلى تركيزاً يف أعلى فئة فرعية للتأكُّل بدون إجراء اختبار إضايف. وعندما 

 إضايف.بدون إجراء اختبار ) 2كمهيج للجلد (الفئة املخترب األعلى تركيزاً يصنف  غري ، فإن املخلوط للجلد مكونات أكالةعلى حيتوي  وال

  واحدة خطورة فئة االستكمال داخل 3-2-3-2-5

) ذات مكونـات متطابقـة، وخضـع املخلوطـان ألـف وبـاء إىل االختبـار وجـيم وبـاء ألـفيف حالة وجود ثالثة خماليط ( 
ــلخطــورة ويقعــان يف فئــة  املكونــات ذاهتــا النشــطة مــن حيــث الســمية  علــى ذاهتــا، واملخلــوط جــيم غــري املختــرب حيتــوي  اجللــدي /التهيُّجالتأكُّ
برتكيـــزات متوســـطة بـــني تلـــك املكونـــات يف املخلـــوطني ألـــف وبـــاء، يُفـــرتض أن يقـــع املخلـــوط جـــيم يف فئـــة  ولكـــن وبـــاء ألـــفكـــاملخلوطني 

 ذاهتا مثل ألف وباء.تأكُّل/هتيُّج اجللد 
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املخاليط املتشاهبة بدرجة كبرية  3-2-3-2-6

 يف حالة ما يلي:

 ألف + باء؛ ‘1‘  خملوطني: وجود (أ)

 جيم + باء؛ '2'

 تركيز املكون باء هو نفسه بصورة أساسية يف املخلوطني؛ (ب)

 ؛‘2‘يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘ 1‘تركيز املكون ألف يف املخلوط  (ج)

ــل/التهيُّج  (د) ن متعادلــة بدرجــة  الــذي يســببه املكــون ألــف واملكــون جــيم وتكــو اجللــدي تــوافر بيانــات عــن التأكُّ
 .لمكون باءل قدرة التأكُّل/التهيُّج اجللديواحدة وال يتوقع أن يؤثرا يف  خطورةكبرية، أي أ�ما يف فئة 

تصـــنيف أمكـــن قـــد ســـبق تصـــنيفهما علـــى أســـاس بيانـــات مســـتقاة مـــن اختبـــار، ‘ 2‘أو ‘ 1‘فـــإذا كـــان املخلوطـــان 
 املخلوط اآلخر يف فئة اخلطورة نفسها.

 األيروسوالت 3-2-3-2-7

ميكن تصنيف خملوط مـا يكـون يف شـكل أيروسـول يف فئـة اخلطـورة ذاهتـا الـيت صـنف فيهـا شـكل غـري أيروسـويل خمتـرب 
 اليت يتسم هبا املخلوط لدى رشه.اجللدي  /التهيُّجللمخلوط شريطة أال تؤثر املادة الدافعة يف خواص التأكُّل

 أو عن بعضها فقط هاجميع مكوناتف المخاليط عند توفر بيانات عن يتصن 3-2-3-3

ــل 3-2-3-3-1 اجللــدي للمخــاليط، وضــع /التهيُّجمــن أجــل االســتفادة مــن مجيــع البيانــات املتاحــة ألغــراض تصــنيف خطــورة التأكُّ
 االفرتاض التايل وهو يطبق عند االقتضاء يف النهج املرحلي:

يف املائـــة (نســـبة وزنيـــة للمـــواد الصـــلبة  1 ≥ات املكونـــات "ذات الصـــلة" يف املخلـــوط هـــي املكونـــات املوجـــودة برتكيـــز 
ودة واألغربة والرذاذ واألخبرة، ونسبة حجمية للغازات)، ما مل يفرتض (على سبيل املثال يف حالة املكونات األكالة) أن أحد املكونات املوج

 .ج اجللدي/التهيُّ يف املائة ميكن أن يظل ذا تأثري يف تصنيف خطر املخلوط من حيث التأكُّل 1برتكيز < 

مهيجــة للجلــد عنــد تــوفر بيانــات عــن املكونــات، ولــيس عــن  أّكالــة أووبصــفة عامــة، فــإن �ــج تصــنيف املخــاليط ك 3-2-3-3-2
ــل أو التهــيُّج يف خــواص  للجلــد يســهم كــل مكــون أكــال أو مهــيج حبيــثاملخلــوط ككــل، يقــوم علــى أســاس املعادلــة اجلمعيــة،  الكليــة التأكُّ

احلـدي للمكونات األكالة عند وجودها برتكيز أقل مـن الرتكيـز  10مقداره  ترجيح (وزن)وتركيزه. ويستخدم معامل للمخلوط بقدر فعاليته 
عنــدما  للجلــد برتكيــز يســهم يف تصــنيف املخلــوط كمهــيج للجلــد. ويصــنف املخلــوط كأكــال أو مهــيجتكــون ، لكنهــا 1للتصــنيف يف الفئــة 

 .يةاملكونات قيمة حدية/تركيزات حد هذهيتجاوز جمموع تركيزات 

الــيت تسـتخدم لتعيــني مــا إذا كـان املخلــوط يعتــرب أكــاًال  اتأدنــاه القـيم احلدية/حــدود الرتكيــز  3-2-3ويبـني اجلــدول  3-2-3-3-3
 مهيجاً للجلد. أو

وجيــــب إيــــالء اهتمــــام خــــاص لــــدى تصــــنيف أنــــواع معينــــة مــــن املــــواد الكيميائيــــة كاألمحــــاض والقلويــــات، واألمــــالح 3-2-3-3-4
1-3-3-2-3 العضوية، واأللدهيدات، والفينوالت، واملركبات اخلافضة للتوتر السطحي. وال يصـلح الـنهج املشـروح يف الفقـرتني غري

أمحــاض علــى يف املائــة. وبالنســبة للمخــاليط الــيت حتتــوي  1ألن كثــرياً مــن هــذه املــواد أكالــة أو مهيجــة عنــد تركيــزات <  2-3-3-2-3و
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دروجيين يكــون مؤشــراً يــ) نظــراً ألن األس اهل2-1-3-2-3دروجيين كمعيــار للتصــنيف (انظــر يــقلويــات قويــة ينبغــي اســتخدام األس اهل أو
ــل أفضــل مــن حــدود الرت  مكونــات أكالــة أو مهيجــة علــى . وينبغــي يف حالــة املخلــوط الــذي حيتــوي 3-2-3كيــزات املبينــة يف اجلــدول للتأكُّ

، بسبب خصائص كيميائية حتول دون تطبيق هذا النهج، أن 3-2-3 ميكن تصنيفه على أساس النهج اجلمعي املبني يف اجلدول ال والذي
مـن  3أو الفئـة  2يف املائـة، ويصـنف يف الفئـة  1 ≥مكـون أكـال بنسـبة علـى حيتـوي اجللـد إذا كـان مـن تأكُّـل  1يصنف املخلوط يف الفئـة 

) موجز لطريقـة تصـنيف املخـاليط الـيت 4-2-3( يف املائة. ويرد يف اجلدول التايل 3 ≥مكون مهيج بنسبة على اجللد إذا كان حيتوى هتيُّج 
 أدناه. 4-2-3 ينطبق عليها النهج املبني يف اجلدول مكونات العلى حتتوي 

بيانــات موثــوق هبــا أن تأكُّــل/هتيُّج اجللــد بســبب مكــون مــا ال يظهــر عنــدما يكــون وضــحويف بعــض األحيــان، قــد ت 3-2-3-3-5
. ويف هــذه 4-2-3و 3-2-3يف اجلــدولني  ةاملــذكور  ةالعامــاحلديــة قيم حــدود الرتكيــزات/الاملكــون موجــوداً عنــد مســتوى أعلــى مــن  هــذا

 حـــدودقـــيم احلدية/اســـتخدام ال -تصـــنيف املـــواد واملخـــاليط اخلطـــرة يط وفقـــاً لتلـــك البيانـــات (انظـــر أيضـــاً احلـــاالت، ميكـــن تصـــنيف املخـــال
)). ويف بعـــض األحيــان، عنـــدما يتوقــع أال يظهـــر تأكُّــل/هتيُّج اجللـــد بســبب مكـــون مــا عنـــدما يكــون هـــذا املكـــون 2-3-3-1( الرتكيــزات

، قـد ينظـر يف إجـراء اختبـار للمخلـوط. 4-2-3و 3-2-3موجوداً عند مستوى أعلى من قيم الرتكيـز احلـدي العـام املـذكور يف اجلـدولني 
 .1-2-3 واملوضح يف الشكل 3-2-3املرحلي لوزن األدلة على النحو املبني يف  النهجوينبغي يف هذه احلاالت اتباع 

يف املائـة (أكـال) أو 1 <ويف حالة وجود بيانات توضح وجـود مكـون أو مكونـات أكالـة أو مهيجـة للجلـد برتكيـز  3-2-3-3-6
استخدام القيم احلدية/حدود  -اد واملخاليط اخلطرة تصنيف املو يف املائة (مهيج)، ينبغي أن يصنف املخلوط تبعاً لذلك (انظر أيضاً  3 <

 )).2-3-3-1(الرتكيزات 

، التي تحدد الجلدية 3أو  2أو  1تركيز مكونات المخلوط المصنفة في الفئة  :3-2-3الجدول 
 )3أو  2أو  1(الفئة كخطر على الجلد تصنيف المخلوط  

 :بأنه تصنيف المخلوطتركيز المكونات التي تحدد  مجموع المكونات المصنفة في:
 مهّيج للجلد أكال للجلد

 1الفئة 
 3الفئة  2الفئة  (انظر احلاشية أدناه)

 يف املائة 5 <يف املائة ولكن  1 ≥ يف املائة 5 ≥ 1الفئة اجللدية 
 يف املائة 10 <ولكن  املائةيف  1 ≥ يف املائة 10 ≥ 2الفئة اجللدية 
 املائةيف  10 ≥ 3الفئة اجللدية 

) + الفئـــة 1الفئـــة اجللديـــة ×  10(
 2اجللدية 

 يف املائة 10 <ولكن  املائةيف  1 ≥ يف املائة 10 ≥

) + الفئـــة 1الفئـــة اجللديـــة ×  10(
 3+ الفئة اجللدية  2اجللدية 

 يف املائة 10 ≥

مكونـات املخلـوط املصـنف يف كـل ينبغـي أن يكـون جممـوع   ،اجللديـة (األكالـة) 1الفئات الفرعية للفئة حيثما ُتستخدم   مالحظة:
جـيم. 1بـاء أو 1ألـف أو 1يف املائـة لكـي يصـنف املخلـوط يف الفئـة الفرعيـة  5 ≥جيم، علـى التـوايل، 1باء أو 1ألف أو 1الفئات الفرعية 

 5 ≥بـاء 1ألـف + 1يف املائـة لكـن جممـوع مكونـات الفئتـني  5 < اجللديـة ألـف1املكونات املصنفة يف الفئة الفرعية  جمموع وحيثما يكون
يف املائة لكن جمموع  5باء < 1ألف + 1باء. وباملثل، عندما يكون جمموع مكونات الفئتني 1يف املائة، يصنف املخلوط يف الفئة الفرعية 

وعندما يكون مكون واحد  جيم.1لفئة الفرعية أكثر، فإن املخلوط يصنف يف ا يف املائة أو 5 ≥جيم 1+ باء 1+ ألف 1الفئات الفرعية 
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دون تصنيف فرعي  1دون تصنيف فرعي، فإن املخلوط يصنف يف الفئة  1يف الفئة  على األقل من املكونات ذات الصلة باملخلوط مصنفاً 
 يف املائة. 5 ≥إذا كان جمموع املكونات األكالة للجلد 

الجمعـي، والتـي تحـدد  الـنهجنطبق يال  عندماتركيز مكونات المخلوط  :4-2-3الجدول 
 كخطر على الجلدتصنيف المخلوط  

يصنف المخلوط في الفئة  التركيز: المكونات:
 الجلدية:

 1الفئة  يف املائة 1 ≥ 2 ≤دروجيين يه أسمحض مع 
 1الفئة  يف املائة 1 ≥ 11.5 ≥دروجيين يه أسقلوي مع 

 1 الفئة يف املائة 1 ≥ )1مكونات أكالة أخرى (الفئة 
 2/3الفئة  يف املائة 3 ≥ ) مبا فيها األمحاض والقلويات 2/3مكونات مهيجة أخرى (الفئة 

تبليغ معلومات الخطورة 3-2-4

 ).4-1 (الفصــل تبليــغ معلومــات اخلطــورة: الوســمتــرد االعتبــارات العامــة واالعتبــارات احملــددة املتعلقــة مبتطلبــات الوســم يف 
أمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  3جـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  1ويتضـــمن املرفـــق 

استخدامها حيثما تسمح بذلك السلطة املختصة. ويتضمن اجلدول التايل عناصر حمددة لوسم املواد واملخاليط املصـنفة يف الفئـات األكالـة 
 ري املبينة يف هذا الفصل.أو املهيجة للجلد على أساس املعاي

 تأكُّل/تهيُّج الجلد بشأن: عناصر الوسم 5-2-3لجدول ا

 3الفئة  2الفئة  1الفئة 
 جيم 1 باء 1 ألف 1

 بدون رمز عالمة تعجب تأكُّل تأكُّل تأكُّل الرمز
 حتذير حتذير خطر خطر خطر كلمة التنبيه

يسبب حروقاً جلدية  بيان الخطورة
 للعنيشديدة وتلفاً 

يسبب حروقاً جلدية 
 شديدة وتلفاً للعني

يسبب حروقاً جلدية 
 شديدة وتلفاً للعني

يسبب هتيُّجاً 
 جلدياً 

يسبب هتيُّجاً 
 جلدياً خفيفاً 

والتوجيه منطق القرار 3-2-5

منطق القرار املبني أدناه جزءاً من نظام التصنيف املنسق لكنه يرد هنا كتوجيه إضايف. ويوصى بشدة بأن يقوم  يشكلال 
 الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار.
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 بشأن تأكُّل/تهيُّج الجلد 1-2-3منطق القرار  3-2-5-1

 

 

 

____________ 
 مع مراعاة وضع الوزن الكلي لألدلة يف االعتبار عند اللزوم؛ )2(
دروجيين واحتيــاطي احلمض/القلــوي تشــري إىل أن املــادة أو املخلــوط قــد ال يكــون أكــاًال، وأكــدت ذلــك بيانــات يــال تنطبــق إذا كانــت دراســة األس اهل )3(

 أخرى، ويفضل أن تؤكده بيانات مستمدة من اختبار معملي حمقق ومناسب.

هــــل تتــــوفر بيانات/معلومــــات عــــن املخلــــوط ككــــل : المخلــــوط
 لتقييم تأكُّل/هتيُّج اجللد؟

لتقييم تأكُّل/هتيُّج اجللد؟ /معلوماتهل تتوفر بيانات :المادة

التصنيف غري ممكن أو ككــــل تــــوفر بيانات/معلومــــات عــــن املخلــــوط  هــــل ت: المخلــــوط
 لتقييم تأكُّل/هتيُّج اجللد؟مكوناته 

2-2-3انظر منطق القرار 
 املكوناتلالستخدام مع املخاليط و 
 املختربة املماثلة

ممكن التصنيف غري  ال

نعم نعم

ال

ال

نعم

نعم

-3و 2-2-2-3و 1-1-2-2-3و 1-1-2-3: (انظـــر أكــالأو المخلــوط  أكالــة المــادةهــل 
:)2(مع مراعاة، )2-3-1
 ؛ول للجلدبشرية تظهر حدوث تلف ال يز  بياناتوجود  (أ)

اجلـــدول  ،1-1-2-2-3تــدمري اجللــد يف واحــد أو أكثـــر مــن حيوانــات االختبـــار (انظــر الفقــرة  (ب)
؛لالطالع على املعايري والفئات الفرعية) 3-2-1

؛ل اجللد بعد تعرض مفرد أو متكررتشري إىل تأكُّ أخرى  بيانات حيوانيةوجود  (ج)
 ؛معمليةمن جتارب خارج اجلسم/ وجود بيانات (د)

؛)3(11.5 ≥أو  2 ≤قصوى  يةدروجينيه ساسآ )ه(
)؟SARحمققة للعالقة بني الرتكيب والنشاط (توافر معلومات من طرائق  (و)

1الفئة 

خطر

 ،5-2-1-2-2-3يف الـواردة للجلـد، مـع مراعـاة املعـايري  مهـيج خفيـف أو المخلـوط مهيجة خفيفـة المادةهل 
 ؟2-2-3اجلدول 

صنفتال 

نعم

2-1-2-2-3و 1-1-2-3(انظـــر الفقـــرات  مهـــيج أو المخلـــوط مهيجـــة المـــادةهـــل 
:)2() مع مراعاة1-3-2-3و 2-2-2-3و

 ؛ات بشرية بعد تعرض مفرد أو متكرربيانوجود  (أ)
ــــوان (انظــــر الفقــــرة  مــــنهتــــيُّج اجللــــد  عــــن بيانــــات (ب) ، 2-1-2-2-3دراســــة علــــى احلي

؛لالطالع على املعايري) 2-2-3 اجلدول
 ؛اً أو متكرر  اً مفرد اً تعرض أخرى تشمل بيانات حيوانيةوجود  (ج)
 ؛معمليةبيانات وجود  (د)

)؟SARتوافر معلومات من طرائق حمققة للعالقة بني الرتكيب والنشاط ( )ه(

ال

ال

ال

نعم

2الفئة 

حتذير

3لفئة ا
 بدون رمز

حتذير
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 بشأن تأكُّل/تهيُّج الجلد 2-2-3منطق القرار  3-2-5-2
 خاليط و/أو مكونات خمتربة مماثلةتصنيف املخاليط على أساس املعلومات/البيانات املتعلقة مب

 (تابع على الصفحة التالية)

____________ 
 .1-3-3-2-3يف املائة، انظر  1حيثما يكون املخلوط ذو الصلة <  )4(
لالطــالع علــى "اســتخدام القــيم  2-3-3-1، الفقــرة 3-1. انظــر أيضــاً الفصــل 6-3-3-2-3حــدود معينــة للرتكيــزات، انظــر لالطــالع علــى  )5(

 احلدية/حدود الرتكيزات".
 .1لالطالع على تفاصيل الفئات الفرعية للفئة  3-2-3انظر حاشية اجلدول  )6(

ال

ال

نعم

1-1-2-2-3و ،1-1-2-3من مكون أكال (انظر )5)(4(يف املائة 1 ≥ هل حيتوي املخلوط
)؟4-3-3-2-3عندما ال جيوز تطبيق النهج اجلمعي (انظر ) 2-2-2-3و

)4(

نعم )؟2-3-2-3(انظر ؟ االستكمالهل ميكن أن تنطبق مبادئ 

ال

يصنف يف الفئة املناسبة

1الفئة 

خطر

ال

2-1-2-2-3و ،1-1-2-3(انظــر مهــيجمــن مكــون  )5)(4(يف املائــة 3 ≥ املخلــوط هــل حيتــوي
)؟4-3-3-2-3وعندما ال جيوز تطبيق النهج اجلمعي (انظر ) 2-2-2-3و

؟توجد بيانات عن خماليط خمتربة مماثلة لتقييم تأكُّل/هتيُّج اجللدهل 

ال

)6(1الفئة 

خطر

2الفئة 

حتذير

نعم

نعم

نعم
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 توجيهات أساسية 3-2-5-3

يف النظام املنسق عامليـاً فيمـا يتعلـق باالختبـار علـى ثالثـة ترد تفاصيل معايري تصنيف رتب اخلطورة على اجللد والعني 3-2-5-3-1
معــايري النظــام املنســق عامليــا حيوانــات. غــري أن  6حيوانــات. وقــد تبــني أن بعــض طرائــق االختبــار الســابقة كانــت تســتخدم عــدداً يصــل إىل 

حيوانـات. وتـرد يف الفقـرات  3حتدد كيفية إجراء التصنيف على أساس البيانات املتوفرة مـن هـذه االختبـارات الـيت جـرت علـى أكثـر مـن  ال
 أكثر. حيوانات أو 4التالية توجيهات بشأن كيفية التصنيف على أساس البيانات املتوفرة من دراسات على 

حيوانات. وينبغي أن يتبع تقييم  3تفاصيل معايري التصنيف على أساس االختبار على  1-2-2-3وترد يف الفقرة  3-2-5-3-2
حيوانات املعايري الواردة يف الفقرات التالية، ويتوقف ذلك على عدد احليوانات املختربة. وينبغي إجراء تقدير  6أو  5 أو 4أي دراسة على 

أثنـاء املالحظـات الـيت جتـرى  ،إذا تـأخرت االسـتجاباتساعة علـى التعـرض، أو  72و 48و 24عد مرور واالرتشاح ب التهاب/تقشر اجللد
 .يف األيام الثالثة املتتالية بعد ظهور أول تأثريات جلدية

____________ 
 .1-3-3-2-3يف املائة، انظر  1حيثما يكون املخلوط ذو الصلة <  )4(
لالطــالع علــى "اســتخدام القــيم  2-3-3-1، الفقــرة 3-1. انظــر أيضــاً الفصــل 6-3-3-2-3انظــر  لالطــالع علــى حــدود معينــة للرتكيــزات، )5(

 احلدية/حدود الرتكيزات".

ال

ال يصنف

اجلمعـي الـنهجينطبـق عنـدما  )4(أكثر مكون أكال أو مهيج أوعلى هل حيتوي املخلوط 
جممـــوع تركيـــزات املكونـــات  كـــان، وحيثمـــا  )3-2-3واجلـــدول  2-3-3-2-3(انظـــر 
يف: )5(املصنفة

يف املائة،  10 <ولكن  1 ≥: 2الفئة اجللدية  (أ)
، يف املائة 10 ≥ :3الفئة اجللدية أو  (ب)
يف املائة،  10 <ولكن  1 ≥ 2) + الفئة اجللدية 1الفئة اجللدية ×  10(أو  (ج)
يف املائة؟ 10 ≥، 3+ الفئة اجللدية  2)+ الفئة اجللدية 1الفئة اجللدية ×  10(أو  (د)

3الفئة 
 بدون رمز

حتذير

 اجلمعـــي الـــنهجينطبـــق عنـــدما  )4(مكـــون أكـــال أو مهـــيج أو أكثـــرعلـــى هـــل حيتـــوي املخلـــوط 
جممــــــوع تركيــــــزات املكونــــــات  كــــــان، وحيثمــــــا  )3-2-3واجلــــــدول  2-3-3-2-3 (انظــــــر
يف: )5(املصنفة

 يف املائة،  5 <ولكن  1 ≥: 1الفئة اجللدية  (أ)
 يف املائة،  10 ≥: 2الفئة اجللدية أو  (ب)
؟يف املائة10  ≥2) + الفئة اجللدية 1الفئة اجللدية ×  10(أو  (ج)

ال

ال

2الفئة 

حتذير
نعم

نعم
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حيوانات، تنطبق املبادئ التالية: 6ويف حالة الدراسة اليت جترى على  3-2-5-3-3

خنـر واضـح لتأكُّل اجللـد إذا كـان حيـدث تـدمرياً يف النسـيج اجللـدي (أي  1تصنف املادة أو املخلوط يف الفئة  (أ)
 ساعات؛ 4) يف حيوان واحد على األقل بعد التعرض ملدة تصل إىل من البشرة ينفذ إىل األدمة

متوسـط تقـدير  6ل مـن احليوانـات اعلى األقـل  4لتهيُّج اجللد إذا أظهر  2تصنف املادة أو املخلوط يف الفئة  (ب)
 ؛اللتهاب/تقشر اجللد أو االرتشاح 4.0 ≤و 2.3 ≥للحيوان الواحد 

متوسـط تقـدير  6ل على األقـل مـن احليوانـات ا 4لتهيُّج اجللد إذا أظهر  3تصنف املادة أو املخلوط يف الفئة  (ج)
 .اللتهاب/تقشر اجللد أو االرتشاح 2.3 <و 1.5 ≥للحيوان الواحد 

حيوانات، تنطبق املبادئ التالية: 5ويف حالة الدراسة اليت جترى على  3-2-5-3-4

خنـر واضـح لتأكُّل اجللـد إذا كـان حيـدث تـدمرياً يف النسـيج اجللـدي (أي  1تصنف املادة أو املخلوط يف الفئة  (أ)
 ت؛ساعا 4) يف حيوان واحد على األقل بعد التعرض ملدة تصل إىل من البشرة ينفذ إىل األدمة

متوسـط تقـدير  5ل على األقـل مـن احليوانـات ا 3لتهيُّج اجللد إذا أظهر  2تصنف املادة أو املخلوط يف الفئة  (ب)
 ؛اللتهاب/تقشر اجللد أو االرتشاح 4.0 ≤و 2.3 ≥للحيوان الواحد 

متوسـط تقـدير  5ل على األقـل مـن احليوانـات ا 3لتهيُّج اجللد إذا أظهر  3تصنف املادة أو املخلوط يف الفئة  (ج)
 .اللتهاب/تقشر اجللد أو االرتشاح 2.3 <و 1.5 ≥للحيوان الواحد 

حيوانات، تنطبق املبادئ التالية: 4ويف حالة الدراسة اليت جترى على  3-2-5-3-5

خنـر واضـح لتأكُّل اجللـد إذا كـان حيـدث تـدمرياً يف النسـيج اجللـدي (أي  1تصنف املادة أو املخلوط يف الفئة  (أ)
 ساعات؛ 4) يف حيوان واحد على األقل بعد التعرض ملدة تصل إىل البشرة ينفذ إىل األدمةمن 

متوسـط تقـدير  4ل على األقـل مـن احليوانـات ا 3لتهيُّج اجللد إذا أظهر  2تصنف املادة أو املخلوط يف الفئة  (ب)
 ؛اللتهاب/تقشر اجللد أو االرتشاح 4.0 ≤و 2.3 ≥للحيوان الواحد 

متوسـط تقـدير  4ل على األقـل مـن احليوانـات ا 3لتهيُّج اجللد إذا أظهر  3تصنف املادة أو املخلوط يف الفئة  (ج)
 ".اللتهاب/تقشر اجللد أو االرتشاح 2.3 <و 1.5 ≥للحيوان الواحد 
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3-3الفصل 

 تلف العين الشديد/تهيُّج العين

واعتبارات عامة تعاريف 3-3-1

هــو حـدوث تلــف يف أنسـجة العــني، أو تــدهور مـادي شــديد يف الرؤيـة، بعــد وضـع مــادة اختبــار تلـف العــني الشـديد 3-3-1-1
 .)1(يوماً بعد وضع املادة 21على سطح العني الداخلي، ال يزول متاماً خالل 

 21 على سطح العني الداخلي يزول متاماً خالل اختباروهتيُّج العني هو حدوث تغريات يف العني عقب وضع مادة 
 .)1(يوماً بعد وضع املادة

يف إطـــار الـــنهج املرحلـــي، ينبغـــي الرتكيـــز علـــى البيانـــات البشـــرية املتاحـــة، تليهـــا البيانـــات احليوانيـــة املتاحـــة، فالبيانـــات 3-3-1-2
يوضــع ويف احلــاالت األخــرى،  البيانــات املعــايري املطلوبــة.  ينــتج التصــنيف مباشــرة عنــدما تســتويفاملعمليــة، مث مصــادر املعلومــات األخــرى. و 

كافــة البيانــات املتاحــة يف إطــار مرحلــة واحــدة. ويف إطــار �ــج الــوزن الكلــي لألدلــة، فــإن   دلــةاألاملخلــوط علــى أســاس وزن  تصـنيف املــادة أو
، والبيانـات احليوانيــة ذات احملققـة واملناســبة، مبــا فيهـا نتـائج االختبــارات املعمليـة جمتمعـةً تُـدرس تلـف/هتيُّج العـني الشــديد  تـؤثر يف حتديــد  الـيت

، 3-1(انظــر الفصــل  بشــكل جيــداملثبتــة مــن قبيــل الدراســات الوبائيــة والســريرية وتقــارير احلــاالت واملالحظــات والبيانــات البشــرية الصــلة 
 ).9-4-2-3-1 الفقرة

معايير تصنيف المواد 3-3-2

(هتـيُّج  2(تلـف العـني الشـديد) أو الفئـة  1اد يف واحدة من الفئـات داخـل رتبـة اخلطـورة هـذه، أي الفئـة توزع املو 
 يلي: العني)، كما

 ):التأثريات اليت ال تزول يف العني(تلف العني الشديد/ 1الفئة  (أ)

 ).1-3-3(انظر اجلدول  قدرة على إحداث تلف شديد يف العنيالاليت هلا املواد 

(هتيُّج العني/التأثريات القابلة للزوال يف العني)  2الفئة  (ب)

 ).2-3-3(انظر اجلدول  القدرة على إحداث هتيُّج للعني قابل للزوال املواد اليت هلا

العامـة؛ وقـد ترغـب  2للسلطات اليت ترغـب يف وجـود فئـة تصـنيف حلالـة "هتـيُّج العـني" أن تسـتخدم الفئـة 
 ).2-3-3باء (انظر اجلدول 2ألف والفئة 2الفئة سلطات أخرى يف التمييز بني 

 التصنيف على أساس بيانات االختبارات القياسية على الحيوانات 3-3-2-1

 التأثريات اليت ال تزول يف العني)/1 تلف العني الشديد (الفئة 3-3-2-1-1

،  وتتضــمن فئــة اخلطــورة هــذه للمــواد الــيت هلــا قــدرة علــى إحــداث تلــف شــديد يف العــني.) 1(الفئــة عتمــد فئــة واحــدة تُ 
. وتتضمن هذه املالحظات احليوانات اليت تظهر فيها أضرار من الدرجة الرابعة يف القرنية 1-3-3كمعايري، املالحظات الواردة يف اجلدول 

املستمرة يف القرنية، أو وغريها من االستجابات الشديدة (مثل تدمري القرنية) اليت تالحظ يف أي وقت أثناء إجراء االختبار، وكذلك العتامة 
____________________ 

 هذا تعريف عملي ألغراض هذه الوثيقة. )1(
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خلــل يف وظيفــة القزحيــة، أو أي تــأثريات أخــرى و ، أ(pannus)االلتصــاق، أو تكــّون َســَبل التهــايب و زوال لــون القرنيــة بتــأثري مــادة صبغيـــة، أ
يضم و يوماً يف املعتاد.  21يف فرتة مالحظة تكون  متاماً  تزول ُتضعف البصر. ويف هذا السياق، تعترب األضرار املستمرة هي األضرار اليت ال

 3علــى األقــل مــن  2 الــيت تالحـظ يف 1.5>  القزحيــة أو 3 ≥ القرنيـةأيضـاً املــواد الــيت تسـتويف معــايري عتامــة  1تصـنيف اخلطــورة يف الفئــة 
 ماً.يو  21مدهتا مالحظة  فرتةتزول عادة خالل  الشديدة ال ألضرارألن مثل هذه ا حيوانات خمتربة،

 (ب)(ج)(أ)التأثيرات التي ال تزول في العينفئة تلف العين الشديد/: 1-3-3الجدول 

 المعايير

 مادة تسبب ما يلي: :1الفئة 
تأثيرات تلـــــف العـــــين الشـــــديد/ال

 ال تزول في العينالتي 
يف حيوان واحد على األقل تأثريات يف القرنية أو القزحية أو امللتحمة ال يُتوقع أن تزول  (أ)

يوماً يف املعتاد؛  21مدهتا مالحظة  فرتةأو ال تزول متاماً يف 
ية: إجيابحيوانات خمتربة، استجابة  3يف حيوانني على األقل من و/أو  (ب)

  و/أو؛ 3 ≥عتامة القرنية مقدارها  '1'
 ؛1.5التهاب القزحية >  '2'

 .االختبارساعة من وضع مادة  72و 48و 24حمسوبة كمتوسط قيم تقدر بعد مرور 
 ).7-4-2-3-1(الفقرة  3-1)، والفصل (ج) 5-2-1-1الفقرة ( 1-1الفصل ، ويف 2-2-3-3الفقرة استخدام البيانات البشرية يف  يبحث (أ)

 ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 405يف توجيه االختبار تُفهم معايري التقدير على النحو املبني  (ب)
 .3-5-3-3حيوانات املعايري الواردة يف الفقرة  6أو  5أو  4ينبغي أن يتبع تقييم  (ج)

 العني )/التأثريات القابلة للزوال يف2هتيُّج العني (الفئة  3-3-2-1-2

حيثمــا ال تشــرتط ســلطة خمتصــة 2يف الفئــة  علــى إحــداث هتــيُّج للعــني قابــل للــزوالالقــدرة تصــنف املــواد الــيت هلــا  3-3-2-1-2-1
باء، أو حيثما تكون البيانات غري كافية هلذا التصنيف اإلضايف. وعندما تصنف مادة كيميائية يف 2ألف والفئة 2التصنيف كذلك يف الفئة 

 ألف.2 ، دون تصنيف إضايف، تكون معايري التصنيف هي نفس معايري التصنيف يف الفئة2الفئة 

لتهيُّج العني القابل للزوال: لسلطات اليت ترغب يف أكثر من تصنيف واحدباء ل2ألف و2الفئتان  وتتاح 3-3-2-1-2-2

ألــف 2 عنـدما تكـون البيانــات كافيـة، وحيثمــا تشـرتط ســلطة خمتصـة ذلـك، جيــوز تصـنيف املــواد يف الفئـة (أ)
 ؛2-3-3باء وفقاً للمعايري الواردة يف اجلدول 2 أو

، يف املعتـاديومـاً  21مـدهتا  مالحظـة يت حتـدث تـأثريات مهيجـة للعـني تـزول خـالل فـرتةيف حالة املواد الـ (ب)
ألف. وفيما يتعلق باملواد اليت حتدث تأثريات مهيجة للعني تزول خـالل فـرتة 2ينطبق التصنيف يف الفئة 

 باء.2، ينطبق التصنيف يف الفئة أيام 7مدهتا  مالحظة

لومات يف االعتبار لدى تعيني التصنيف بالنسبة للمواد اليت حيدث بشأ�ا تباين كبري بني هذه املع ؤخذوينبغي أن ت 3-3-2-1-2-3
 االستجابات يف حيوانات التجارب.
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 (أ)(ب)(ج)في العين القابلة للزوال: فئات التأثيرات 2-3-3الجدول 

 المعايير
 املواد اليت هلا القدرة على إحداث هتيُّج للعني قابل للزوال

 : حيوانات خمتربة ل 3على األقل من  2يف  إجيابيةاستجابة املواد اليت تسبب  ألف2/2الفئة 
؛ 1≥عتامة القرنية  (أ)

؛ 1≥التهاب القزحية و/أو  (ب)
؛ 2 ≥امحرار امللتحمة و/أو  (ج)
 2 ≥امللتحمة  رتشاحاو/أو  (د)

تــزول متامـــاً  والــيت ،االختبــارادة مــســـاعة مــن وضــع  72و 48و 24 مــرور بعــد تُقــدرحمســوبة كمتوســط قــيم 
 يوماً يف املعتاد. 21مدهتا مالحظة  فرتةخالل 

عنـدما تـزول بـاء) 2(الفئـة مهيجـة خفيفـة للعـني تعتـرب املـادة املهيجـة للعـني مـادة  ألـف2فرعيـة الفئة ال يف إطار باء2الفئة 
 أيام. 7مدهتا مالحظة  فرتةخالل  املدرجة أعاله متاماً التأثريات 

 ).7-4-2-3-1(الفقرة  3-1)، والفصل (ج) 5-2-1-1الفقرة ( 1-1الفصل ، ويف 2-2-3-3الفقرة استخدام البيانات البشرية يف  يبحث (أ)
 ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 405تُفهم معايري التقدير على النحو املبني يف توجيه االختبار  (ب)
 .3-5-3-3حيوانات املعايري الواردة يف الفقرة  6أو  5أو  4ينبغي أن يتبع تقييم  (ج)

 التصنيف باتباع نهج مرحلي 3-3-2-2
، مع إدراك أن العناصر )1-3-3(الشكل  اع �ج مرحلي لتقييم املعلومات األوليةبينبغي النظر عند االنطباق يف ات3-3-2-2-1

 تكون مجيعها ذات صلة. قد ال

األول، نظــراً أل�ــا تعطــي معلومــات ذات صــلة التقيــيم خــط هــي  املتــوفرةالبشــرية واحليوانيــة  بيانــاتالينبغــي أن تكــون 3-3-2-2-2
العـني الشـديد/هتيُّج العـني مـن أجـل جتنـب  أي اختبـار لتلـف قبـل دراسـة احملتمـل وال بـد مـن تقيـيم تأكُّـل اجللـد مباشـرة بالتـأثريات يف العـني.

 كالة للجلد.اختبار التأثريات املوضعية يف العني باملواد األ

وتستخدم الختاذ قرار التصنيف بدائل االختبارات املعملية اليت تكون قد حققت وقبلت. 3-3-2-2-3

للعـني، وال سـيما إذا  تشـري إىل تلـف شـديدميكـن أن  11.5 ≥و 2 ≤القصـوى مثـل  يـةدروجينيوباملثل، فإن اآلسـاس اهل 3-3-2-2-4
ويف حالـة عـدم وجـود تـأثريات كبـرية يف العـني.  ويتوقـع عامـًة أن حتـدث هـذه املـواد .حجـز)احتيـاطي محض/قلـوي كبـري (قـدرة  كانت ترتافق مـع

غــري أنــه إذا كــان  .11.5 ≥أو  2 ≤دروجيين يــاهل ا) إذا كــان أســه1(الفئــة معلومــات أخــرى، يعتــرب أن املــادة تســبب تلفــاً شــديداً يف العــني  أي
دروجيين يــتقـدير احتيــاطي احلمـض أو القلــوي يشـري إىل أن املــادة قـد ال تســبب تلفـاً شــديداً يف العـني بصــرف النظـر عــن اخنفـاض قيمــة األس اهل

 .اختبار معملي حمقق ومناسبارتفاعها، فيتعني تأكيد ذلك بواسطة بيانات أخرى، من األفضل أن تكون بيانات مستمدة من  أو

.التصنيف املشاهبة من حيث الرتكيب من أجل اختاذ قرارات بشأن موادويف بعض احلاالت، قد تتوفر معلومات كافية من  3-3-2-2-5

يــــوفر �ــــج االختبــــار املرحلــــي توجيهــــات جيــــدة عــــن كيفيــــة تنظــــيم املعلومــــات املتــــوفرة واختــــاذ قــــرار علــــى أســــاس وزن  3-3-2-2-6
وينبغــي جتنــب اختبــار املــواد األكالــة يف  (مثاليــاً، بــدون إجــراء اختبــارات جديــدة علــى احليوانــات). هابشــأن تقــدير اخلطــورة وتصــنيف األدلــة

(انظــر  ورغــم أن املعلومــات قــد تكــون جــاءت مــن تقيــيم بــارامرتات مفــردة يف مرحلــة مــن مراحــل التصــنيف احليوانــات حيثمــا أمكــن ذلــك.
يكـون هنـاك ر وزن كلـي لألدلـة. ويصـدق هـذا بوجـه خـاص عنـدما يجممـوع املعلومـات املتـوفرة وتقـد )، ينبغي دراسة1-2-2-3-3 الفقرة

 علومات عن بعض البارامرتات.امل تضارب يف
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 التقييم المرحلي لتلف العين الشديد/تهيُّج العين :1-3-3الشكل 
 )1-2-3(انظر أيضاً الشكل 

 االستنتاج النتيجة البارامتر الخطوة

ــــــة عــــــن تلــــــف العــــــني  وجــــــود أ:1 ــــــات بشــــــرية أو حيواني بيان
 (أ)الشديد/هتيُّج العني

لتلـف العـين تصنف كمادة مسـببة   تلف العني الشديد
 الشديد

(ب)كمهيجة للعينتصنف   مهيجة للعني

 بيانات غري كافية/ال توجد بياناتالبيانات سلبية/

 لتلف العين الشديدتعترب مسببة  تأكُّل اجللد تأكُّل اجللدوجود بيانات بشرية أو حيوانية عن  ب:1

 بيانات غري كافية/ال توجد بياناتالبيانات سلبية/

ــــــة عــــــن تلــــــف العــــــني  ج:1 ــــــات بشــــــرية أو حيواني وجــــــود بيان
 (أ)الشديد/هتيُّج العني

وجـــــــود بيانـــــــات تظهـــــــر أن املـــــــادة ال 
أو تســـــــبب تلفـــــــا شـــــــديدا يف العـــــــني 

 هتيُّجاً للعني

 غير مصنفة

 ال توجد بيانات/البيانات غري كافية

نعــم؛ وجــود بيانــات أخــرى تظهــر أن   بارامرت آخر، وجود بيانات عن اجللد/العني يف احليوان :2
يف  شــــــديداً  املــــــادة قــــــد تســــــبب تلفــــــاً 

 العني أو هتيُّجاً للعني

العـــين تلـــف قــد يعتـــرب أ�ـــا تســبب 
 (ب)مهيجة للعينأو أ�ا  الشديد

 ال توجد بيانات/البيانات غري كافية

لتلـف العـين تصنف كمادة مسـببة  إجيابية: تلف العني الشديد (د)وجود بيانات من خارج اجلسم/معملية عن العني :3
 الشديد

(ب)للعينمهيجة تصنف كمادة  إجيابية: مهيجة للعني

 ال توجد بيانات/البيانات غري كافية/استجابة سلبية

دروجيين (مــــــع يـــــالتقيـــــيم القــــــائم علـــــى أســــــاس األس اهل :4
 (ه)تقدير احتياطي احلمض/القلوي للمادة الكيميائية)

ــــــــــأس ه  11.5 ≥ أو 2 ≤دروجيين ي
مــع احتيــاطي محض/قلــوي مرتفــع أو 
ال توجــــــــد بيانـــــــــات عـــــــــن احتيـــــــــاطي 

 احلمض/القلوي

لتلـف العـين تصنف كمادة مسـببة 
 الشديد

 أو ال توجـد بيانـات ،دروجيين لـيس حـداً أقصـىيأس ه
دروجيين ذو حــــد أقصــــى مــــع بيانــــات يــــعنــــه، أو أس ه

 تظهر احتياطي محض/قلوي منخفض/غري موجود
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ــيم المرحلــي لتلــف العــين الشــديد/تهيُّج العــين  :1-3-3الشكل  التقي
 (تابع) )1-2-3(انظر أيضاً الشكل 

 االستنتاج النتيجة البارامتر الخطوة

5:  لتلـــــف العـــــين تعتـــــرب مـــــادة مســـــبة   تلف العني الشديد
 الشديد

 (ب)مهيجة للعينتعترب مادة   مهيجة للعني  )SAR( النشاطو لرتكيب بني اعالقة حمققة للق ائطر 

لتلـــــف العـــــينتعتـــــرب مـــــادة مســـــبة   أكالة للجلد
 الشديد

 ال توجد بيانات/البيانات غري كافية

لتلـــــف العـــــين تعتـــــرب مـــــادة مســـــبة   تلف العني الشديد (و)دراسة الوزن الكلي لألدلة :6
 الشديد

 (ب)للعينمهيجة تعترب مادة   مهيجة للعني
 غير مصنفة :7

جابة ميكن أن تستمد البيانات املتاحة عن اإلنسان أو احليوان من عملية تعرض واحدة أو حـاالت متكـررة منهـا، وذلـك مـثالً يف سـيناريوهات االسـت (أ)
مـن الدراسـات الـيت جتـرى علـى احليوانـات وفقــاً الوظيفيـة أو االسـتهالكية أو املتعلقـة بالنقـل أو حـاالت الطـوارئ، أو مـن البيانـات املتعمــد اسـتنتاجها 

أو اخلاصة مبراكـز  لطرائق اختبار حمققة ومقبولة دولياً. وعلى الرغم من أن البيانات املتعلقة باإلنسان واملستمدة من قواعد البيانات املتعلقة باحلوادث
اتــه دلــيالً علــى عــدم التصــنيف، حيــث إن حــاالت التعــرض الســميات ميكنهــا أن تــوفر أدلــة علــى التصــنيف، فــإن عــدم وجــود حــاالت لــيس يف حــد ذ

 تكون عامًة غري معروفة أو غري أكيدة.
 تصنف يف الفئة/الفئة الفرعية املناسبة، حسب االقتضاء؛ (ب)
ف العــني الشــديد/هتيُّج العــني عــن لتحديــد مــا إذا كانــت توجــد أدلــة كافيــة علــى تلــ املتــوفرة فعليــاً بشــأن احليوانــات لبيانــاتاميــع ينبغــي إجــراء اســتعراض دقيــق جل (ج)

 قبل إجراء هذا التعيني؛ االستعانة برأي خبريطريق معلومات أخرى مماثلة. فمن املسلم به أن مهيجات اجللد ليست كلها مهيجات للعني. وينبغي 
انية منعزلـة، أو بروتوكـوالت ال تعتمـد علـى ينبغي تقييم األدلـة املسـتمدة مـن الدراسـات بواسـطة بروتوكـوالت حمققـة تسـتخدم فيهـا أنسـجة بشـرية/حيو  (د)

تعيـني املـواد األكالـة للعـني واملسـببة لتهـيُّج العـني الشـديد (أي تلـف العـني طرائـق علـى املقبولة دوليـاً و مثلة احملققة األمن األنسجة وإن كانت حمققة. و 
 438و) (عتامـة ونفاذيـة القرنيـة يف املاشـية)، Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP)( 437االختبـار  تتوجيهـاالشـديد) 

)Isolated Chicken Eye (ICE)460) (عــني الدجاجــة املنعزلــة)، و (Fluorescein leakage (FL)) (تســرب الفلوروســيني)  ملنظمــة التعــاون
لتعيني هتيُّج العني. وتؤدي النتيجة اإلجيابية املستمدة من  حمققة ومقبولة دولياً  معملي اختبار . وال توجد حالياً طرائق.والتنمية يف امليدان االقتصادي

 اختبار معملي حمقَّق لتأكُّل اجللد إىل االنتهاء إىل التصنيف كمسبب لتلف العني الشديد؛

(قدرة احلجز). وال توجد حاليا طريقة حمققة ومقبولة دولياً  لكن يفضل تقدير احتياطي احلمض أو القلوي ،دروجيين وحدهيقد يكفي قياس األس اهل (ه)
 لتقييم هذا البارامرت؛

ما يكـون هنــاك ويصـُدق ذلـك بصـفة خاصـة عنـدينبغـي وضـع مجيـع املعلومـات املتاحـة يف االعتبـار، وإجـراء تعيـني شـامل بشـأن الـوزن الكلـي لألدلـة.  (و)
وميكن أن يؤدي وزن األدلة، مبا يف ذلك املعلومات عن هتـيُّج اجللـد، إىل التصـنيف يف فئـة هتـيُّج تضارب يف املعلومات املتاحة عن بعض البارامرتات. 

 لألدلة. العني. وتراعى النتائج السلبية املستمدة من االختبارات املعملية احملققة واملطبقة يف تقييم الوزن الكلي

معايير تصنيف المخاليط 3-3-3

 توفر بيانات عن المخلوط بأكملهتصنيف المخاليط عند  3-3-3-1

الـنهج املرحلـي يف تقيـيم البيانـات املتعلقـة برتبـةيصّنف املخلوط باستخدام املعايري اليت تنطبق علـى املـواد، مـع مراعـاة  3-3-3-1-1
 .)1-3-3اخلطورة هذه (كما هو مبني يف الشكل 
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مرحلي لوزن األدلـة علـى النحـو  �جعلى استخدام  صنيفُيشجع املسؤولون عن التوعند النظر يف اختبار املخلوط،  3-3-3-1-2
 فضـال عـن جتنـبالوارد يف معايري تصنيف املواد لتأكُّل اجللد وتلف العني الشديد وهتـيُّج العـني للمسـاعدة يف احلصـول علـى تصـنيف دقيـق، 

) 1ما يسبب تلفاً شديداً يف العني (الفئة العينية يعترب أن خملوطاً ويف حالة عدم وجود معلومات أخرى، االختبار غري الضروري يف احليوان. 
تكـون لــه  شـري إىل أن املخلـوط قـد الي/القلـوي تقـدير احتيـاطي احلمض إذا كـانمـع ذلـك، فـ. و 11.5 ≥أو  2 ≤دروجيين يإذا كان أسه اهل

فيتعني تأكيد ذلك بواسطة بيانات دروجيين أو ارتفاعها، يبصرف النظر عن اخنفاض قيمة األس اهلقدرة على إحداث تلف شديد يف العني 
 اختبار معملي حمقق ومناسب.أخرى، من األفضل أن تكون بيانات مستمدة من 

 االستكمال مبادئ :عدم توفر بيانات عن المخلوط ككل دتصنيف المخاليط عن 3-3-3-2

أو تلف شـديد يف العـني أو هتـيُّجحيثما ال يكون املخلوط قد سبق اختباره لتعيني قدرته على إحداث تأكُّل جلدي  3-3-3-2-1
يف العــني، ولكــن تتــوفر بيانــات كافيــة عــن كــل مــن مكوناتــه املفــردة واملخــاليط املشــاهبة املختــربة الــيت تتــيح علــى حنــو مــرض وصــف خطــورة 

تصــنيف البيانــات ويكفــل ذلــك أن تســتخدم عمليــة ال .املخلــوط، فــإن هــذه البيانــات تســتخدم وفقــاً ملبــادئ االســتكمال التاليــة املتفــق عليهــا
 احليوانات. املتاحة إىل أقصى مدى ممكن يف وصف خطورة املخلوط دون احلاجة إىل إجراء اختبارات إضافية يف

 التخفيف 3-3-3-2-2

خملــوط خمتــرب مبــادة ختفيــف مصــنفة يف فئــة تلــف العــني الشــديد/هتيُّج العــني معادلــة أو أقــل مــن املكــون  ختفيــفعنــد 
العني هتيُّج الشديد/ تلف العني، وال يتوقع أن تؤثر مادة التخفيف يف العني هتيُّجالشديد يف العني/ األصلي األدىن من حيث إحداث التلف

وكبـديل لـذلك، ميــكن  .ف املخلوط املخفف اجلديد باعتبـاره معـادًال للمخلـوط األصـلي املختـربالذي تسببه املكونات األخرى، ميكن تصني
 .3-3-3-3تطبيق الطريقة املبينة يف 

 دفعات اإلنتاج 3-3-3-2-3

تعادل بصورة رئيسية قدرة دفعة  العني هتيُّج/ميكن افرتاض أن قدرة دفعة إنتاج خمتربة على إحداث تلف العني الشديد
إنتاج أخرى غري خمتربة من املنتج التجاري ذاته عندما يكون قد أنتجهـا أو أشـرف علـى إنتاجهـا الصـانع نفسـه، مـا مل يوجـد مـربر لالعتقـاد 

حلالة األخـرية، يلـزم إجـراء . ويف اقدرة الدفعة غري املختربة على إحداث تلف العني الشديد/هتيُّج العنيبوجود اختالف واضح أدى إىل تغّري 
 تصنيف جديد.

 تركيز املخاليط اليت تنتمي إىل أعلى فئة لتلف العني الشديد/هتيُّج العني 3-3-3-2-4

، ينبغـي أن يصـنف املخلـوط غـري املختـرب )1 (الفئـة يف حالة تركيز خملوط خمترب ما مصنف يف فئة تلف العني الشديد
(الفئـة  يف فئـة هتـيُّج العـنيمصنف يف حالة تركيز خملوط خمترب و بدون اختبار إضايف. ) 1(الفئة الشديد  املركز بدرجة أكرب يف فئة تلف العني

، ينبغي تصـنيف املخلـوط غـري املختـرب املركـز بدرجـة أكـرب يف العني مكونات قادرة على إحداث تلف شديدعلى ، وال حيتوي ألف)2 أو 2
 إضايف. اربدون اختبألف) 2أو  2نفسها (الفئة فئة اليف 

 واحدة خطورةاالستكمال داخل فئة  3-3-3-2-5

) ذات مكونـات متشـاهبة، وخضـع املخلوطـان ألـف وبـاء إىل االختبـار وجـيم وبـاء ألـفيف حالة وجود ثالثة خماليط (
املكونــات ذاهتــا النشــطة مــن حيــث  علــى ، واملخلــوط جــيم غــري املختــرب حيتــوينفــس فئــة خطــورة تلــف العــني الشــديد/هتيُّج العــنيويقعــان يف 

نفس برتكيزات متوسطة بني تلك املكونات يف املخلوطني ألف وباء، يُفرتض أن يقع املخلوط جيم يف  ولكن وباء ألفالسمية كاملخلوطني 
 مثل ألف وباء. فئة تلف العني الشديد/هتيُّج العني
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املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية  3-3-3-2-6

 يلي:يف حالة ما 

 ألف + باء؛ ‘1‘ وجود خملوطني: (أ)
 جيم + باء؛ ‘2‘ 

 تركيز املكون باء هو نفسه بصورة رئيسية يف املخلوطني؛ (ب)

 ؛‘2‘يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘ 1‘تركيز املكون ألف يف املخلوط  (ج)

للمكونني ألف وجيم، وتكافؤمها بصورة أساسية، أي  تلف العني الشديد/هتيُّج العنيتوافر بيانات عن  (د)
بـاء علـى إحـداث تلـف العـني املكـون قـدرة أ�ما يف نفس فئة اخلطورة ومن غـري املتوقـع أن يـؤثرا علـى 

 .الشديد/هتيُّج العني

اآلخـر يف نفـس فئـة االختبار، أمكن تصنيف املخلـوط قد سبق تصنيفهما عن طريق ‘ 2‘و ‘1‘فـإذا كان املخلوطان 
 اخلطورة.

 األيروسوالت 3-3-3-2-7

شــريطة  ميكــن تصــنيف الشــكل األيروســويل ملخلــوط مــا يف فئــة اخلطــورة ذاهتــا مثــل الشــكل غــري األيروســويل للمخلــوط
 .)2(عند رشه خواص املخلوط من حيث إحداث تلف العني الشديد/هتيُّج العنيتكون املادة الدافعة املضافة ذات تأثري يف  أال

 فقطمكونات المخلوط تتوفر بيانات عن جميع أو عن بعض  المخاليط عند فيتصن 3-3-3-3

تلــــف العــــنيبغيــــة االســــتفادة مــــن مجيــــع البيانــــات املتاحــــة ألغــــراض تصــــنيف خــــواص املخــــاليط مــــن حيــــث إحــــداث  3-3-3-3-1
 ، وضع االفرتاض التايل ويطبق عند االقتضاء يف النهج املرحلي:الشديد/هتيُّج العني

يف املائـة (نسـبة وزنيـة للمـواد الصـلبة والسـوائل  1 ≥الصلة" يف خملوط هي املكونات املوجودة برتكيـز  املكونات "ذات
ن موجــود برتكيــز كــوّ مواألغــربة والــرذاذ واألخبــرة ونســبة حجميــة للغــازات)، مــا مل يفــرتض (مــثًال يف حالــة املكونــات األكالــة) أن يكــون هنــاك 

 .تلف العني الشديد/هتيُّج العنياملخلوط من حيث  يف املائة ال يزال ذا أمهية لتصنيف 1 <

أو هتيُّج العني عند توفر بيانات عن الشديد لعني اوبصفة عامة، فإن �ج تصنيف املخاليط من حيث إحداث تلف  3-3-3-3-2
 /هتيُّجالشـديدمسبب لتلف العـني اجلمعي، حبيث يسهم كل مكون أكال أو  النهجعلى أساس  يقومليس عن املخلوط ككل، و املكونات، 

فعاليتـه وتركيـزه. ويسـتخدم معامـل تـرجيح (وزن) مقـداره  من حيـث تلـف العـني الشـديد/هتيُّج العـني، بقـدراملخلوط إمجايل خواص يف العني 
لكنهـا تكـون برتكيـز  ،1عند وجودها برتكيز أقل من الرتكيز احلدي للتصنيف يف الفئة  واملسببة لتلف العني الشديد للمكونات األكالة 10

لعني. ويصنف املخلوط باعتباره مسـبباً لتلـف شـديد للعـني أو هتـيُّج للعـني ل مسبب لتلف العني الشديد/مهيجيسهم يف تصنيف املخلوط ك
 .احلدية رتكيزات/القيمة حديةعتبة من العندما يتجاوز جمموع تركيزات هذه املكونات 

كمسبب القيم احلدية/حدود الرتكيزات اليت تستخدم لتعيني ما إذا كان املخلوط يصنف   3-3-3ويتضمن اجلدول  3-3-3-3-3
 .لتلف العني الشديد أو كمهيج للعني

____________________ 

إحداث تلف "ميكانيكي" للعني بسبب تنطبق مبادئ االستكمال على تصنيف اخلطر املتأصل لأليروسوالت، مع إدراك ضرورة تقييم القدرة على  )2(
 قوة الرش الفيزيائية.
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ـــــــــة كاألمحـــــــــاض والقلويـــــــــات، 3-3-3-3-4 ـــــــــوىل اهتمـــــــــام خـــــــــاص عنـــــــــد تصـــــــــنيف أنـــــــــواع معينـــــــــة مـــــــــن املـــــــــواد الكيميائي وي
1-3-3-3-3، والفينوالت، واملواد اخلافضة للتوتر السطحي. وقد ال يصلح النهج املبـني يف واأللدهيداتالعضوية،  غـري واألمالح

يف املائـــة. وبالنســـبة  1 <رتكيـــزات ب يســـبب تلـــف العـــني الشـــديد/هتيُّج العـــنيبـــالنظر إىل أن الكثـــري مـــن هـــذه املـــواد  2-3-3-3-3و
-1-3-3-3دروجيين كمعـايري للتصـنيف (انظـر يـم قـيم األس اهلأمحـاض أو قلويـات قويـة، ينبغـي اسـتخدا علـى للمخاليط اليت حتتـوي

أدق من حدود الرتكيـزات  (رهناً بتقدير احتياطي احلمض/القلوي) دروجيين يكون مؤشراً لتلف العني الشديدينظراً ألن األس اهل )2
 لتلف العني الشديد/هتيُّج العنيسببة مكونات أكالة أو معلى . وينبغي أن يصنف املخلوط الذي حيتوي 3-3-3املبينة يف اجلدول 

بسبب اخلواص الكيميائية اليت جتعل هذا النهج غري صاحل  3-3-3ميكن تصنيفه على أساس النهج اجلمعي املطبق يف اجلدول  وال
الفئـة  ويف أو مسبب لتلف العني الشديد يف املائة من مكون أكال 1 ≥إذا كان هذا املخلوط حيتوي  1لالستخدام، يف الفئة العينية 

على طريقة تصنيف املخاليط اليت حتتوي  4-3-3. ويلخص اجلدول للعني يف املائة من مكون مهيج 3 ≥إذا كان حيتوي  2العينـية 
  .3-3-3ينطبق عليها النهج املبني يف اجلدول  مكونات ال

تكــون يف العــني بســبب مكونــات مــا الالــيت ال تــزول/اليت تــزول وأحيانــاً، قــد تظهــر بيانــات موثــوق هبــا أن التــأثريات  3-3-3-3-5
-3و 3-3-3واضحة عندما يكون هذا املكون موجـوداً عنـد مسـتوى أعلـى مـن القـيم احلدية/حـدود الرتكيـزات العامـة املبينـة يف اجلـدولني 

د "اســـــتخدام القــــيم احلدية/حـــــدو  2-3-3-1. ويف هــــذه احلــــاالت، ميكـــــن تصــــنيف املخلـــــوط تبعــــاً لتلـــــك البيانــــات (انظـــــر أيضــــاً 3-4
مــا  بســبب مكــونغــري الــيت ال تــزول/اليت تــزول . وأحيانــاً، عنــدما يُتوقــع أال تظهــر تــأثريات تأكُّــل/هتيُّج اجللــد أو التـأثريات العينيــة )الرتكيـزات"

، ميكـن النظـر يف 4-3-3و 3-3-3عندما يكون موجوداً عند مستوى أعلى من القـيم العامـة للرتكيـز/القيم احلديـة املـذكورة يف اجلـدولني 
، الشـكل 3-3-3املرحلي لوزن األدلـة علـى النحـو املشـار إليـه يف القسـم النهج إجراء اختبار للمخلوط. ويف تلك احلاالت، ينبغي تطبيق 

و مشروح بالتفصيل يف هذا الفصل.وكما ه 3-3-1

أكـاًال للجلـد أو مسـبباً لتلـف العـني الشـديد/هتيُّجويف حالة وجود بيانات توضح أن مكوناً أو أكثر ميكن أن يكـون  3-3-3-3-6
)، ينبغي تصنيف للعني يف املائة (مهيج 3 <) أو للجلد أو مسبب لتلف العني الشديد/هتيُّج العني يف املائة (أكال 1 <تركيز  عند العني

 .دام القيم احلدية/ حدود الرتكيزات")"استخ 2-3-3-1املخلوط تبعاً لذلك (انظر أيضاً 

 2أو  1 الخطورةعلى الجلد و/أو فئة  1 الخطورةتركيز المكونات في مخلوط المصنفة في فئة  :3-3-3الجدول 
 )2أو  1ة على العين (الفئ من حيث خطورته مخلوطالعلى العين والتي تحدد تصنيف 

 لفئة المسبب  في التركيز الذي يحدد تصنيف المخلوط مجموع المكونات المصنفة في
 تهيُّج العين تلف العين الشديد

 ألف2/2الفئة  1الفئة 
 يف املائة 3 <يف املائة ولكن  1 ≥ يف املائة 3 ≥ (أ)على العني 1على اجللد + فئة اخلطورة  1فئة اخلطورة 
 (ب)يف املائة 10 ≥ على العني 2فئة اخلطورة 

 (أ)على العـني) 1فئة اخلطورة +  اجللدعلى  1فئة اخلطورة (×  10
 على العني 2فئة اخلطورة + 

 يف املائة 10 ≥

 على العني، فال يراعى تركيزه يف احلساب سوى مرة واحدة. 1على اجللد وفئة اخلطورة  1إذا صنف مكون ما يف فئة اخلطورة  (أ)
 باء على العني.2باء على العني إذا صنفت مجيع مكوناته يف فئة اخلطورة 2تصنيف خملوط يف فئة اخلطورة  ميكن (ب)
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الجمعــي،  الــنهجفــي حالــة عــدم انطبــاق تركيــز المكونــات فــي مخلــوط  :4-3-3الجدول 
 والتي تحدد تصنيف المخلوط بوصفه خطراً على العين

 العينيةيصنف المخلوط في الفئة  التركيز المكون
 1الفئة  يف املائة 1 ≥ 2 ≤ دروجيينيه ذو أسمحض 

 1الفئة  يف املائة 1 ≥ أو أعلى 11.5دروجيين يقلوي ذو أس ه
 1الفئة  يف املائة 1 ≥ العني) على 1مكون أكال آخر (فئة اخلطورة 
 2الفئة  يف املائة 3 ≥ العني) على 2مكون مهيج آخر (فئة اخلطورة 

معلومات الخطورةتبليغ  3-3-4

 ).4-1 (الفصـل الوسـم -تبليـغ معلومـات اخلطـورة ترد االعتبارات العامة واالعتبـارات احملـددة املتعلقـة مبتطلبـات الوسـم يف 
أمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  3جـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  1ويتضـــمن املرفـــق 

 استخدامها حيثما تسمح بذلك السلطة املختصة.

 (أ): عناصر الوسم لتلف العين الشديد/تهيُّج العين5-3-3الجدول 

 باء2الفئة  ألف2الفئة  1الفئة 
 بدون رمز تعجبعالمة  تأكُّل الرمز

 حتذير حتذير خطر كلمة التنبيه
 يسبب هتيُّج العني يسبب هتيُّجاً شديداً للعني يسبب تلفاً شديداً للعني بيان الخطورة

هـــذه علــى اجللــد، ميكــن عـــدم وضــع عالمــة تفيــد عــن التلـــف الشــديد للعني/هتــيُّج العــني، حيــث إن  1يف حالــة تصــنيف مــادة كيميائيــة يف فئـــة اخلطــورة  (أ)
، 4-1علــى اجللــد. (تســبب حروقــاً جلديــة شــديدة وتلفــاً شــديداً للعــني) (انظــر الفصــل  1موجــودة أصــالً يف بيــان اخلطــورة املتعلــق بفئــة اخلطــورة  املعلومــة
 .)3-3-5-10-4-1الفقرة 
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والتوجيه منطق القرار 3-3-5

هنــا كتوجيــه إضــايف. ويُوصــى بشــدة بــأن يقــوم ال ميثــل منطــق القــرار التــايل جــزءاً مــن نظــام التصــنيف املنســق وإمنــا يــرد 
 الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار.

 بشأن تلف العين الشديد/تهيُّج العين 1-3-3منطق القرار  3-3-5-1

 (تابع على الصفحة التالية)
____________ 

 مع مراعاة تقدير الوزن الكلي لألدلة عند اللزوم. )3(
يشري إىل أنه ال ميكن أن تسبب املـادة أو املخلـوط تلفـا شـديدا للعـني وأكـدت دروجيين واحتياطي احلمض/القلوي يال ينطبق إذا كان تقدير األس اهل )4(

 ذلك بيانات أخرى، ويفضل أن تكون بيانات مستمدة من اختبار معملي حمقق ومناسب.

 2 -3-3انظر منطق القرار 
خماليط الستخدامه بشأن 

 خمتربة مماثلةمكونات و 

غري ممكنالتصنيف 

التصنيف غري ممكنهل تتوفر بيانات/معلومات لتقييم تلف العني الشديد/هتيُّج العني؟ :المادة

عــن  هــل تتــوفر بيانات/معلومــات عــن املخلــوط ككــل أو :المخلــوط
 مكوناته لتقييم تلف العني الشديد/هتيُّج العني؟

ال

ال

نعم نعم

ال بيانات/معلومــات عــن املخلــوط ككــل لتقيــيم : هــل تتــوفر المخلــوط
تلف العني الشديد/هتيُّج العني؟

نعم

1-3-3(انظــر  للعــين شــديدتلــف قــدرة علــى إحــداث  للمــادة أو المخلــوطهــل 
:)3() مع مراعاة1-3-3-3و 2-2-3-3و 1-1-2-3-3و

،بشريةعن العني ال وجود بيانات (أ)
 أو أكثر من حيوانات االختبار،تلف للعني غري قابل للزوال يف واحد  (ب)
 وجود بيانات بشرية أو حيوانية تشري إىل تأكُّل اجللد، (ج)

وجود بيانات أخرى عن عني احليوان، مبا يف ذلك تعرض مفرد أو متكرر، )د(
 عن العني، معملية/بيانات من خارج اجلسموجود  )ه(

،)4(11.5 ≥أو  2  ≤دروجيين أقصى يأس ه (و)
؟النشاطو لرتكيب بني اعالقة لل احملققة الطرائق متاحة منمعلومات  (ز)

نعم

1الفئة 

خطر
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____________ 
 .مع مراعاة تقدير الوزن الكلي لألدلة عند اللزوم )3(

ال يصنف

نعم

ال

ال

ال

نعم

ألف2/2الفئة 

حتذير

باء2الفئة 
 بدون رمز

حتذير

2-1-2-3-3و ،1-3-3(انظـــر  المـــادة أو المخلـــوط مهـــيج للعـــينهـــل 
:)3() مع مراعاة1-3-3-3و 2-2-3-3و

؛وجود بيانات بشرية بعد تعرض مفرد أو متكرر (أ)
 ،2-1-2-3-3وجـــود بيانـــات عـــن هتـــيُّج العـــني مـــن دراســـة حيوانيـــة (انظـــر  (ب)

 ،ألف)2/2ملعايري التصنيف يف فئة اخلطورة  2-3-3اجلدول 
وجــود بيانــات أخــرى عــن عــني احليــوان، مبــا يف ذلــك بعــد التعــرض املفــرد أو  (ج)

،املتكرر
 معملية،/بيانات من خارج اجلسموجود  (د)

؟النشاطو لرتكيب بني اعالقة لل احملققة الطرائق معلومات متاحة من )ه(

باء2الفئة  منمهيج  المخلوطالمادة أو هل 
؟)2-3-3، اجلدول 2-1-2-3-3(انظر 
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 بشأن تلف العين الشديد/تهيُّج العين 2-3-3منطق القرار  3-3-5-2

 المماثلة والمكونات المختبرةبالمخاليط تصنيف المخاليط على أساس المعلومات/البيانات المتعلقة 

 .1-3-3-3-3يف املائة، انظر  1 <عند االقتضاء،  )5(
لالطــالع علــى  2-3-3-1فقــرة ال، 3-1. انظــر أيضــاً الفصــل 6-3-3-3-3و 5-3-3-3-3، انظــر معينــةلالطــالع علــى تركيــزات حديــة  )6(

 ".احلدية "استخدام القيم احلدية/الرتكيزات
 .باء على العني 2باء على العني يف حالة تصنيف مجيع املكونات ذات الصلة يف فئة اخلطورة  2ُيصنف املخلوط يف فئة اخلطورة  )7(
 على العني معاً، فال يراعى تركيزه يف احلساب سوى مرة واحدة. 1وفئة اخلطورة على اجللد  1إذا صنف مكون يف فئة اخلطورة  )8(

)؟2-3-3-3(انظر  االستكمالهل تنطبق مبادئ 

2-1-2-3-3و 1-1-3-3(انظـــر  للعـــني ون مهـــيجـمـــن مكـــ )6()5(يف املائـــة 3 ≥هـــل حيتـــوي املخلـــوط 
؟)4-3-3-3-3(انظر  اجلمعي ميكن أن ينطبق النهجال عندما ) 2-2-3-3و

نعم
يصنف يف الفئة 

املناسبة

ال

نعم
1الفئة 

خطر
ال

نعم

)7(ألف2/2الفئة 

حتذير

ال

نعم

لتقييم تلف العني الشديد/هتيُّج العني؟ عن خماليط خمتربة مماثلة هل تتوفر بيانات/معلومات :المادة

نعم

ال

-3-3و 1-1-3-3مســبب لتلــف العــني الشــديد (انظــر ون ـمــن مكــ )6)(5(يف املائــة 1 ≥هــل حيتــوي املخلــوط 
؟)4-3-3-3-3(انظر اجلمعي ) عندما ال ميكن أن ينطبق النهج 2-2-3-3و 2-1-1

أكـال أو مسـبب لتلـف شـديد يف العـني عنـدما ينطبـق الـنهج اجلمعـي  )5(مكـون أو أكثـرعلى هل حيتوي املخلوط 
:)6(وحيثما كان جمموع تركيزات املكونات مصنفا كما يلي )،3-3-3، واجلدول 2-3-3-3-3(انظر 

يف املائة؟ 3 ≥على العني  1على اجللد + فئة اخلطورة  1فئة اخلطورة  

1الفئة 

خطر

ال

الــنهج ينطبــق  عنــدما العــني الشــديد/هتيُّج العــنيتلــف أكــاالً أو مســبباً ل )5(أو أكثــرمكونــا هــل املخلــوط حيتــوي 
:)6() وحيثما كان جمموع تركيزات املكونات مصنفا كما يلي3-3-3اجلدول و  2-3-3-3 اجلمعي (انظر

يف املائة،  3 <يف املائة ولكن  1 ≥على اجللد  1على العني + فئة اخلطورة  1فئة اخلطورة  (أ)
 يف املائة،  10 ≥على العني  2فئة اخلطورة أو  (ب)
علـى  2) + فئـة اخلطـورة )8(علـى العـني 1اخلطـورة على اجللد + فئـة  1(فئة اخلطورة ×  10أو  (ج)

؟يف املائة 10 ≥العني 

نعم

)7(ألف2/2الفئة 

حتذير
 

ال يصنف ال
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 توجيهات أساسية 3-3-5-3

3تــرد تفاصــيل معــايري تصــنيف رتــب اخلطــورة علــى اجللــد والعــني يف النظــام املنســق عامليــا فيمــا يتعلــق باالختبــار علــى  3-3-5-3-1
حيوانــات. غــري أن معــايري النظــام املنســق عامليــاً  6ة كانــت تســتخدم عــدداً يصــل إىل حيوانــات. وقــد تبــني أن بعــض طرائــق االختبــار الســابق

حيوانـات. وتـرد يف الفقـرات  3 حتدد كيفية إجراء التصنيف على أساس البيانات املتوفرة مـن هـذه االختبـارات الـيت جـرت علـى أكثـر مـن ال
 حيوانات أو أكثر. 4ة من الدراسات على التالية توجيهات بشأن كيفية التصنيف على أساس البيانات املتوفر 

حيوانـات. وينبغـي أن يتبـع تقيـيم  3تفاصيل معايري التصـنيف علـى أسـاس اختبـار علـى  1-2-2-3وترد يف الفقرة  3-3-5-3-2
بغــي إجـــراء حيوانــات املعــايري الــواردة يف الفقــرات التاليــة، ويتوقـــف ذلــك علــى عــدد احليوانــات املختــربة. وين 6أو  5 أو 4أي دراســة علــى 

 ساعة على وضع مواد االختبار. 72و 48و 24مرور  بعدالتقدير 

حيوانات، تنطبق املبادئ التالية: 6يف حالة الدراسة اليت جترى على  3-3-5-3-3

 يف احلالتني التاليتني: 1تصنف املادة أو املخلوط كمسبب لتلف العني الشديد من فئة اخلطورة  (أ)

إذا مل يكن من املتوقع يف حيوان واحد على األقل أن تزول، أو إذا مل تزل متاماً، التأثريات يف القرنية  '1'
يوماً يف املعتاد؛  21 دهتامالحظة م خالل فرتةأو القزحية أو امللتحمة يف 

 3 ≥متوسـط لقــيم التقـدير عــن كـل حيــوان الســتة يوانـات احلعلــى األقـل مــن  4إذا ظهـر علـى و/أو  '2'
 من التهاب القزحية. 1.5 >من عتامة القرنية و/أو 

السـتة يوانـات احلعلـى األقـل مـن  4ألـف إذا ظهـر يف 2/2تصنف املادة أو املخلوط كمهيج للعني من الفئة  (ب)
 متوسط لقيم التقدير عن كل حيوان يبلغ:

 ؛من عتامة القرنية 1 ≥ '1'

 ؛من التهاب القزحية 1 ≥و/أو  '2'

 ؛امحرار امللتحمةمن  2 ≥ و/أو '3'

 ،من ارتشاح امللتحمة 2 ≥ و/أو '4'

 يوماً يف املعتاد. 21مدهتا مالحظة  فرتةوتزول متاماً خالل 

باء) إذا كانت التأثريات املبينة يف الفقرة الفرعية (ب) أعاله 2تصنف املادة أو املخلوط كمهيج للعني (الفئة  (ج)
 أيام. 7ا مدهتمالحظة فرتة تزول متاماً يف خالل 

حيوانات، تنطبق املبادئ التالية: 5يف حالة الدراسة اليت جترى على  3-3-5-3-4

 يف احلالتني التاليتني: 1تصنف املادة أو املخلوط كمسبب لتلف العني الشديد من الفئة  (أ)

ريات يف القرنية إذا مل يكن من املتوقع يف حيوان واحد على األقل أن تزول، أو إذا مل تزل متاماً، التأث '1'
يوماً يف املعتاد؛  21 دهتامالحظة م خالل فرتةأو القزحية أو امللتحمة يف 

 3 ≥على األقل من احليوانات اخلمسة متوسط لقيم التقدير عـن كـل حيـوان  3إذا ظهر على و/أو  '2'
 من التهاب القزحية. 1.5 >من عتامة القرنية و/أو 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



174 

اخلمسة يوانات احلعلى األقل من  3ألف إذا ظهر يف 2/2لعني من الفئة تصنف املادة أو املخلوط كمهيج ل (ب)
 متوسط لقيم التقدير عن كل حيوان يبلغ:

 ؛من عتامة القرنية 1 ≥ '1'

 ؛من القزحية 1 ≥ و/أو '2'

 ؛من امحرار امللتحمة 2 ≥ و/أو '3'

 ،من ارتشاح امللتحمة 2 و/أو ≥ '4'

 يوماً يف املعتاد. 21مدهتا مالحظة فرتة خالل يف وتزول متاماً 

(ب) أعاله  باء) إذا كانت التأثريات املبينة يف الفقرة الفرعية2تصنف املادة أو املخلوط كمهيج للعني (الفئة  (ج)
 أيام. 7 دهتامالحظة م فرتةتزول متاماً يف خالل 

حيوانات، تنطبق املبادئ التالية: 4يف حالة الدراسة اليت جترى على  3-3-5-3-5

 يف احلالتني التاليتني: 1تصنف املادة أو املخلوط كمسبب لتلف العني الشديد من الفئة  (أ)

إذا مل يكن من املتوقع يف حيوان واحد على األقل أن تزول، أو إذا مل تزل متاماً، التأثريات يف القرنية  '1'
يوماً يف املعتاد؛  21مدهتا مالحظة خالل فرتة أو القزحية أو امللتحمة يف 

 3 ≥على األقل من احليوانـات األربعـة متوسـط لقـيم التقـدير عـن كـل حيـوان  3إذا ظهر على و/أو  '2'
 من التهاب القزحية. 1.5 >من عتامة القرنية و/أو 

 على األقل من احليوانات األربعـة 3ألف إذا ظهر يف 2/2تصنف املادة أو املخلوط كمهيج للعني من الفئة  (ب)
 متوسط لقيم التقدير عن كل حيوان يبلغ:

 ؛من عتامة القرنية 1 ≥ '1'

 ؛من القزحية 1 ≥ و/أو '2'

 ؛من امحرار امللتحمة 2 ≥ و/أو '3'

 ،من ارتشاح امللتحمة 2 ≥ و/أو '4'

 يوماً يف املعتاد. 21مدهتا مالحظة فرتة وتزول متاماً خالل 

(ب) أعاله  باء) إذا كانت التأثريات املبينة يف الفقرة الفرعية2(الفئة تصنف املادة أو املخلوط كمهيج للعني  (ج)
 أيام. 7مدهتا مالحظة  فرتةتزول متاماً يف خالل 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



175 

4-3الفصل 
 التحسس التنفسي أو الجلدي

واعتبارات عامة تعاريف 3-4-1

 .)1(هو مادة حتدث فرط حساسية للمسالك اهلوائية بعد استنشاق املادة احملسِّس التنفسي3-4-1-1

 .)1(هو مادة حتدث حساسية بعد تالمسها مع اجللد واحملسس اجللدي

ما حسس على مرحلتني: املرحلة األوىل هي حث ذاكرة مناعية متخصصة يف فردتألغراض هذا الفصل، يشتمل ال 3-4-1-2
احلساســية. واملرحلــة الثانيــة هــي االســتثارة، أي إحــداث حساســية عــن طريــق اخلاليــا أو األجســام املضــادة بتعــرض فــرد بــالتعرض ملــادة تثــري 

 حساس ملادة تثري حساسية.

احلــث نفســه الــذي تليــه مرحلــة االســتثارة يف التحســس اجللــدي. وذجفيمــا يتعلــق بالتحســس التنفســي، حيــدث منــ 3-4-1-3
 بــد مــن مرحلــة حــث يــتعلم فيهــا اجلهــاز املنــاعي كيفيــة االســتجابة؛ وميكــن أن تنشــأ األعــراض الســريرية يتعلــق بالتحســس اجللــدي، ال وفيمــا

تعقــب هــذا النمــوذج،  عنــدما يكــون التعــرض الالحــق كافيــاً حلــث اســتجابة تظهــر علــى اجللــد (مرحلــة االســتثارة). وكنتيجــة لــذلك، عــادة مــا
 تشخيصــي. رحلــة اســتثارة معياريــة، تشــمل عــادة اختبــار حساســيةمبســتجابة هلــا الــذي يكــون فيــه مرحلــة حــث، اختبــارات وقائيــة تقــاس اال

واالختبــار املوضــعي للغــدد اللمفاويــة هــو اختبــار اســتثنائي، ذلــك أنــه يقــيس االســتجابة للحــث مباشــرة. وعــادة مــا يقــيَّم الــدليل علــى وجــود 
 حتسس جلدي يف البشر باختبار احلساسية التشخيصي.

التحسس اجللدي والتنفسي، عـادة مـا تكـون املسـتويات الالزمـة لالسـتثارة أقـل ممـا يلـزم ملرحلـة احلـث.فيما يتعلق ب 3-4-1-4
 .2-4-4-3وترد أحكام تنبيه األفراد احلساسني لوجود مادة معينة يف خملوط يف الفرع 

سس تنفسي أو جلدي" إىل:حتتنقسم رتبة اخلطورة " 3-4-1-5

  تنفسي؛ حتسس )أ(
 .جلدي حتسسو  )ب(

معايير تصنيف المواد 3-4-2

 المحسسات التنفسية 3-4-2-1

 فئات اخلطورة 3-4-2-1-1

تكــن مل إذا أو فرعيــة فئــات يف التصــنيف املختصــة الســلطة تشــرتط مل إذا 1 الفئــة يف التنفســية احملسســات تصــنف 3-4-2-1-1-1
 .فرعية فئات يف للتصنيف كافية البيانات

بيانـات كافيـة، واشـرتطت السـلطة املختصـة ذلـك، يسـمح إجـراء تقيـيم حمســن وفقــاً ألحكـام الفقـرةويف حالة توفر  3-4-2-1-1-2
بـــاء للمحسســـات1 ألـــف للمحسســـات القويـــة، أو الفئـــة الفرعيـــة1بتصـــنيف احملسســـات التنفســـية يف الفئـــة الفرعيـــة  3-4-2-1-1-3

 التنفسية األخرى.
____________________ 

 هذا تعريف عملي ألغراض هذه الوثيقة. )1(
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يــــربر التصــــنيف عــــادة يف �ــــج وزن األدلــــة بالنســــبة للمحسســــات وجــــود تــــأثريات يف البشــــر أو احليــــوان و  3-4-2-1-1-3
بــاء باستخـــدام �ــج وزن األدلــة وفقــاً للمعــايري الــواردة يف 1ألــف أو 1التنفســية. وميكــن تصــنيف املــواد يف إحــدى الفئتــني الفــرعيتني 

ة و/أو مالحظـات مـن دراسـات وعلى أساس أدلة موثوقة وعالية اجلودة من حاالت يف البشر أو دراســات جلديــ 1-4-3اجلـدول 
 مناسبـة عـلى حيوانات التجارب.

 التنفسية للمحسسات الفرعية والفئات الخطورة فئات: 1-4-3 الجدول

 التنفسي المحسِّس :1الفئة 
 :س تنفسيتصنف املادة كمحسّ 

 ،إذا وجد دليل يف البشر على أن املادة ميكن أن تؤدي إىل فرط حساسية تنفسية حمدد (أ)
 .)2(إذا كانت هناك نتائج إجيابية من اختبار مناسب على احليوانو/أو  (ب)

يف البشـر؛ أو احتمـال حـدوث معـدل حتسـس مرتفـع يف البشـر علـى  احلـدوث مرتفـع اً املواد اليت تظهـر تـواتر  ألف:1الفئة الفرعية 
 التفاعل. شدة . وجيوز أيضاً مراعاة)2(أساس اختبارات على احليوان أو اختبارات أخرى

يف البشــــر؛ أو احتمــــال حــــدوث معــــدل حتســــس  احلــــدوث املــــواد الــــيت تظهــــر تــــواتراً مــــنخفض إىل متوســــط باء:1الفئة الفرعية 
. وجيــوز أيضــاً )2(مــنخفض إىل متوســط يف البشــر علــى أســاس اختبــارات علــى احليــوان أو اختبــارات أخــرى

 التفاعل.شدة مراعاة 

 األدلة يف البشر 3-4-2-1-2

فـــرط حساســـية تنفســـية حمـــدد علـــى اخلـــربة البشـــرية عـــادة. ويف هـــذا تـــؤدي إىليقـــوم الـــدليل علـــى أن مـــادة مـــا  3-4-2-1-2-1
التهــاب و السـياق، يتجلــى فــرط احلساســية عــادة يف الربــو، إال أنــه تؤخــذ يف االعتبـار تفــاعالت أخــرى لفــرط احلساســية مثــل التهــاب األنــف، 

 يتطلب بيان اآلليات املناعية. احلالة الطابع السريري لتفاعل احلساسية. غري أن األمر الامللتحمة، والتهاب احلويصالت اهلوائية. وتأخذ 

البـت يف التصـنيف باإلضـافة إىل األدلـة عنـدولدى دراسة األدلة يف البشر، يلـزم أن يؤخـذ مـا يلـي يف االعتبـار  3-4-2-1-2-2
 املستقاة من احلاالت:

 مادة؛حجم اجملموعة السكانية اليت تعرضت لل (أ)

 مدى التعرض. (ب)

:يوميكن أن تتمثل األدلة املشار إليها أعاله فيما يل 3-4-2-1-2-3

التاريخ السريري والبيانات السريرية املستقاة من اختبارات مناسبة لوظائف الرئتني، املتصـلة بـالتعرض  (أ)
 مل على:تللمادة، تؤكدها أدلة داعمة أخرى قد تش

 (مثل اختبار وخز اجللد)؛ يف كائن حياختبار مناعي  '1'

 اختبار مناعي معملي (مثل التحليل املصلي)؛ '2'
____________________ 

ردة مــن ال تتـوفر حاليــاً منــاذج علــى احليــوان معــرتف هبـا وحمققــة الختبــار فــرط احلساســية التنفســية. وحتــت ظـروف معينــة، ميكــن أن تــوفر البيانــات الــوا )2(
 معلومات مفيدة يف حالة إجراء تقييم وزن األدلة.الدراسات على احليوان 
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دراسات قد تبني تفاعالت فرط حساسية أخرى مل تثبـت فيهـا آليـات مناعيـة، مثـل التهـيُّج  '3'
 اخلفيف املتكرر، والتأثريات اليت تثريها العقاقري؛

 سية تنفسية؛تركيب كيميائي قريب من مواد معروف أ�ا تسبب فرط حسا '4'

بيانــات مســتقاة مــن اختبــارات التهــاب ُشــعيب إجيابيــة للمــادة املختــربة ُجتــرى وفقــاً للتوجيهــات املقبولــة  (ب)
 لتعيني حدوث تفاعل فرط حساسية حمدد.

ظهـور وينبغي أن يتضمن التاريخ السريري كًال من التاريخ الطيب واملهين لتعيني عالقة بني التعـرض ملـادة معينـة و  3-4-2-1-2-4
فرط حساسية تنفسـية. وتشـمل املعلومـات ذات الصـلة العوامـل الـيت تفـاقم احلالـة سـواء يف املنـزل أو يف مكـان العمـل، وبـدء وتطـور املـرض، 
والتاريخ األسري والتاريخ الطيب للمريض املعين. كما ينبغي أن يتضمن التاريخ الطيب مـذكرة عـن أي اضـطرابات حساسـية أو تنفسـية أخـرى 

 فولة، وتاريخ التدخني.منذ الط

وتدرس نتائج اختبارات االلتهاب الُشـعيب اإلجيابيـة للحصـول علـى أدلـة كافيـة يف حـد ذاهتـا للتصـنيف. غـري أن  3-4-2-1-2-5
 من املعرتف به أنه يف الواقع العملي سيكون الكثري من الفحوص املذكورة أعاله قد ُأجري بالفعل.

 الدراسات على احليوانات 3-4-2-1-3

الــيت قــد تكــون كاشــفة لقــدرة مــادة مــا علــى إحــداث  )2(ميكــن أن تتضــمن الدراســات املناســبة علــى احليوانــات 
 ما يلي: )3(حتسُّس باالستنشاق يف البشر

 وبارامرتات املناعة احملددة األخرى، يف الفئران مثًال؛ E (IgE)قياسات الغلوبولني املناعي  (أ)

 املاء.استجابات رئوية نوعية يف خنازير  (ب)

 سات الجلدمحسّ  3-4-2-2

 اخلطورة فئات 3-4-2-2-1

 تكـن مل إذا أو فرعيـة فئـات يف التصـنيف املختصة السلطة تشرتط مل إذا 1 الفئة يف اجللدية احملسسات تصنف 3-4-2-2-1-1
 .فرعية فئات يف للتصنيف كافية البيانات

املختصة ذلك، يسمح إجراء تقييم حمسَّن وفقاً ألحكام الفقرة ويف حالة توفر بيانات كافية، واشرتطت السلطة  3-4-2-2-1-2
باء للمحسسات اجللدية 1ألف للمحسسات القوية، أو الفئة الفرعية 1بتصنيف احملسسات اجللدية يف الفئة الفرعية  3-4-2-1-1-3

 األخرى.

دلـــة بالنســـبة للمحسســـات اجللديـــة ووجـــود تـــأثريات يف البشـــر أو احليـــوان يـــربر التصـــنيف عـــادة يف �ـــج وزن األ 3-4-2-2-1-3
بـاء باسـتخدام �ـج وزن األدلـة وفقـاً 1ألـف أو 1. وميكن تصنيف املواد يف إحـدى الفئتـني الفـرعيتني 2-2-2-4-3حسبما هو مبني يف 

____________________ 

ردة مــن ال تتـوفر حاليــاً منــاذج علــى احليــوان معـرتف هبــا وحمققــة الختبــار فــرط احلساسـية التنفســية. وحتــت ظــروف معينــة، ميكـن أن تــوفر البيانــات الــوا )2(
 الدراسات على احليوان معلومات مفيدة يف حالة إجراء تقييم وزن األدلة.

حمسســـات تنفسيـــة. إال أنــه إذا  املــوادت اآلليــات الــيت حتــدث هبــا املــواد أعــراض الربــو معروفــة بالكامــل حــىت اآلن. وألغــراض الوقايــة، تعتبـــر هــذه ليســ )3(
أمكــن، علـــى أســـاس أدلــة، إثبـــات أن هـــذه املــواد تســـبب أعـــراض الربــو عـــن طريـــق التهــيُّج فقـــط يف األشـــخاص الــذين يتســـمون بفـــرط حساســـية يف 

 الت اهلوائية، فإنه ينبغي اعتبارها حمسسات تنفسية.احلويص
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حظات من وعلى أساس أدلة موثوقة وعالية اجلودة من حاالت يف البشر أو دراسات جلدية و/أو مال 2-4-3للمعايري الواردة يف اجلدول 
بالنســـبة للفئـــة  2-3-2-2-4-3و 1-2-2-2-4-3دراســـات مناســـبة علـــى حيوانـــات التجـــارب وفقـــاً للقـــيم اإلرشـــادية الـــواردة يف 

 باء.1بالنسبة للفئة الفرعية  3-3-2-2-4-3و 2-2-2-2-4-3ألف ويف 1الفرعية 

 الجلدية للمحسسات الفرعية والفئات الخطورة فئة: 2-4-3 الجدول

 س الجلديحسّ مال :1الفئة 
 :س جلديتصنف املادة كمحسّ  

إذا وجـد دليـل يف البشـر علـى أن املـادة ميكـن أن تـؤدي إىل حتسـس بـالتالمس مـع اجللـد يف  (أ)
 عدد كبري من األشخاص،

 إذا كانت هناك نتائج إجيابية من اختبار مناسب على احليوان.أو  (ب)
يف البشـر و/أو حـدوث تـأثري كبـري يف احليـوان  احلـدوث مرتفـع اً تظهـر تـواتر ميكن افرتاض أن املواد الـيت  ألف:1الفئة الفرعية 

 قد تؤدي إىل حتسس كبري يف البشر. وميكن أيضاً مراعاة شدة التفاعل.
لوجـود حـاالت يف البشـر و/أو  احلدوثإىل متوسط  منخفض اً ميكن افرتاض أن املواد اليت تظهر تواتر  باء:1الفئة الفرعية 

ض إىل متوســط يف احليــوان قــد تــؤدي إىل حتســس كبــري يف البشــر. وميكــن أيضــاً حــدوث تــأثري مــنخف
 مراعاة شدة التفاعل.

 البشر يف األدلة 3-4-2-2-2

 :على ألف1 الفرعية للفئة البشر يف األدلة تشتمل أن ميكن 3-4-2-2-2-1

 ؛)احلث عتبة - HMTو HRIPT( 2سم/غمك 500 ≤ عند إجيابية استجابات )أ(
اختبـــار تشـــخيص حساســـية عنـــد وجـــود حـــاالت تفاعـــل مرتفعـــة نســـبياً وكبـــرية يف جمموعـــة حمـــددة بيانـــات  )ب(

 مقارنة بتعرض منخفض نسبياً؛
 أدلة وبائية أخرى عند وجود التهاب جلدي بالتالمس مرتفع وكبري نسبياً مقارنة بتعرض منخفض نسبياً. )ج(

 :على باء1 ةالفرعي للفئة البشر يف األدلة تشتمل أن ميكن 3-4-2-2-2-2

 ؛)احلث عتبة - HMTو HRIPT( 2سم/غمك 500>  عند إجيابية استجابات )أ(
بيانــات اختبــار تشــخيص حساســية عنــد وجــود حــاالت تفاعــل منخفضــة نســبياً ولكــن كبــرية يف جمموعــة  )ب(

 حمددة مقارنة بتعرض منخفض نسبياً؛
وكبــري نســبياً مقارنــة بتعــرض مــنخفض أدلــة وبائيــة أخــرى عنــد وجــود التهــاب جلــدي بــالتالمس مــنخفض  )ج(

  نسبياً.

 الدراسات على احليوانات 3-4-2-2-3

، عنــد اســتخدام طريقــة اختبــار مــع مــادة مســاعدة لتحســس اجللــد، يعتــرب حــدوث اســـتجابة يف 1يف حالــة الفئــة  3-4-2-2-3-1
ـــة طريقـــة االختبـــار علـــى خ 30احليوانـــات نســـبتها  عدة تعتـــرب اســـتجابة انـــازير املـــاء بـــدون مـــادة مســـيف املائـــة علـــى األقـــل إجيابيـــة. ويف حال

، يعتـرب مؤشـر حفـز يسـاوي ثالثـة فـأكثر اسـتجابة إجيابيـة يف االختبـار املوضـعي 1يف املائـة علـى األقـل إجيابيـة. ويف حالـة الفئـة  15 نسبتها
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اختبـار (ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي  406االختبـار  هللغدد اللمفاوية. ويرد وصف طرائق اختبار حتسس اجللد يف توجيـ
(االختبـــار املوضـــعي للغـــدد اللمفاويـــة). وميكـــن  429، والتوجيـــه )يف خنـــازير املـــاء (Buehler)تعظـــيم التـــأثري يف خنـــازير املـــاء واختبـــار هبلـــر 

اختبــاراً  (MEST)م األذن يف الفــأر هلــا. ويبــدو أن اختبــار تــورّ  شــريطة أن تكــون حمققــة جيــداً وأن يقــدم مــربر علمــي ىاســتخدام طرائــق أخــر 
 يف تقييم القدرة على حتسس اجللد.  كمرحلة أوىل  همتهيدياً موثوقاً لكشف احملسسات املتوسطة إىل القوية، وميكن استخدام

بـــالقيم الـــواردة يف ألـــف علـــى بيانـــات 1ميكـــن أن تشـــتمل نتـــائج االختبـــارات علـــى احليـــوان للفئـــة الفرعيـــة  3-4-2-2-3-2
 أدناه: 3-4-3 اجلدول

 ألف1 الفرعية للفئة الحيوان على االختبارات نتائج: 3-4-3 الجدول

 المعايير االختبار
 يف املائة 2 ≤ 3قيمة ت ف  االختبار املوضعي للغدد اللمفاوية

 أويف املائة  0.1 ≤يف املائة استجابة عند جرعة حث يف اجللد  30 ≥ إىل أقصى حدخنازير املاء اختبار زيادة التأثري يف 
 1 ≤يف املائــة إىل  0.1 >يف املائــة اســتجابة عنــد جرعــة حــث يف اجللــد  60 ≥

 يف املائة 
 أويف املائة  0.2 ≤استجابة عند جرعة حث موضعي  يف املائة Buehler( ≤ 15اختبار هبلر (

 20 ≤يف املائـة إىل  0.2 >استجابة عند جرعة حث موضعي  يف املائة 60 ≥
 يف املائة

 يف الـــواردة بالقيــــم بيانــــات علـــى بـــاء1 الفرعيـــة للفئـــة احليـــوان علـــى اراتـاالختبـــ ائجـنتـــ تشـــتمل أن ميكـــن 3-4-2-2-3-3
 :أدناه 4-4-3 اجلدول

 باء1 الفرعية للفئة الحيوانات على االختبارات نتائج: 4-4-3 الجدول

 المعايير االختبار
 يف املائة 2 > 3قيمة ت ف  االختبار املوضعي للغدد اللمفاوية

 0.1 >استجابة عند جرعة حث يف اجللد  يف املائة 60 <إىل  يف املائة 30 ≥ إىل أقصى حد خنازير املاءاختبار زيادة التأثري يف 
 أويف املائة  1 ≤يف املائة إىل 

 يف املائة 1 >استجابة عند جرعة حث يف اجللد  يف املائة 30 ≥
 0.2 >استجابة عند جرعة حث موضعي  يف املائة 60 <إىل  يف املائة Buehler( ≤ 15اختبار هبلر (

 أويف املائة  20 ≤يف املائة إىل 
 يف املائة 20 >استجابة عند جرعة حث موضعي  يف املائة 15 ≥

 اعتبارات حمددة 3-4-2-2-4

 ينبغي لتصنيف مادة ما احلصول على أدلة تتضمن أي من البيانات التالية أو مجيعهـا باستخدام �ـج وزن األدلة: 3-4-2-2-4-1

 بيانات إجيابية من اختبار تشخيص حساسية، مستقاة عادة من أكثر من عيادة لألمراض اجللدية؛ (أ)
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تسـببها املـادة؛ وينبغـي دراسـة األوضـاع الـيت تظهـر دراسات وبائية تبني حدوث حساسية جلدية بالتالمس  (ب)
فيهــا نســبة كبــرية مــن األشــخاص الــذين تعرضــوا للمــادة أعراضــاً مميــزة باهتمــام خــاص، حــىت إذا كــان عــدد 

 احلاالت صغرياً؛
 بيانات إجيابية من دراسات مناسبة يف احليوانات؛ (ج)
 )؛7-4-2-3-1، الفقرة 3-1الفصل بيانات إجيابية من دراسات جتريبية يف اإلنسان (انظر  (د)

 حاالت موثقة جيداً للحساسية اجللدية بالتالمس، مستقاة عادة من أكثر من عيادة لألمراض اجللدية؛ )ه(
 .التفاعل شدة مراعاة ميكن كما )و(

ة مـن تعـرض البشـر وتكون األدلة املستقاة من الدراسات على احليوانات موثوق هبا بدرجة أكرب من األدلـة املسـتقا 3-4-2-2-4-2
ل عادة. غري أنه يف حالة توفر أدلة من كال املصدرين، ووجود تعارض بني النتائج، ينبغي تقييم نوعية وموثوقية األدلة من املصدرين مـن أجـ

اض حل مسألة التصنيف على أساس كل حالة على حدة. وال تنتج البيانات البشرية عادة من جتارب مبجموعة ضابطة على متطوعني ألغر 
تصـنيف اخلطـورة، وإمنـا كجـزء مـن تقـدير املخـاطر لتأكيـد عـدم وجـود تـأثريات ظـاهرة يف االختبـارات علـى احليوانـات. وبالتـايل، فـإن النتـائج 
اإلجيابية يف البشر بشأن التحسس اجللدي تشتق عادة من مراقبة حاالت أو من دراسات أقل حتديداً. من هنا ينبغي إجراء تقيـيم البيانـات 

ية حبذر نظراً ألن تواتر احلاالت يظهر، باإلضافة إىل اخلواص املتأصلة يف املادة، عوامـل أخـرى مثـل حالـة التعـرض، والتـوافر األحيـائي، البشر 
راسات واالستعداد الشخصي، والتدابري الوقائية املتخذة. وال ينبغي استخدام البيانات البشرية السلبية عادة لنفي نتائج إجيابية مستقاة من د

 على احليوانات. وينبغي مراعاة تأثري املركبات يف حالة بيانات كل من اإلنسان واحليوان.

ويف حالـــة عـــدم اســـتيفاء أي مـــن الشـــروط املـــذكورة أعـــاله، ال تكـــون هنـــاك حاجـــة إىل تصـــنيف املـــادة كمحســـس  3-4-2-2-4-3
ج أدنـاه قـد يغـري مسـار اختـاذ القـرار. وينظـر يف هـذا جلدي. إال أن اجتماع اثنني أو أكثر من مؤشـرات التحسـس اجللـدي حسـبما هـو مـدر 

 األمر على أساس كل حالة على حدة.

 حاالت معزولة للحساسية اجللدية بالتالمس؛ (أ)
دراسات وبائية حمدودة القـدرة، علـى سـبيل املثـال، حيـث ال ميكـن اسـتبعاد عوامـل الصـدفة أو التحيـز أو  (ب)

 االلتباس متاماً بدرجة ثقة معقولة؛
بيانـــات مـــن اختبـــارات علـــى احليوانـــات، أجريـــت وفقـــاً للمبـــادئ التوجيهيـــة القائمـــة، وال تســـتويف معـــايري  )(ج

مــن هــذا الفصــل، ولكنهــا قريبــة بدرجــة كافيــة مــن  3-2-2-4-3النتيجــة اإلجيابيــة املوصــوفة يف الفقــرة 
 احلد الذي يعترب مفيداً؛

 بيانات إجيابية من طرائق غري قياسية؛ (د)
 إجيابية من مواد مناظرة يف الرتكيب بدرجة كبرية.نتائج  )ه(

 اللمسي املناعي الَشرى 3-4-2-2-4-4

ملســياً مناعيـــاً.  شـــرىً قــد تســبب املـــواد الــيت تســتويف معـــايري التصــنيف كمحسســات تنفســـية، باإلضــافة إىل ذلــك،  
وينبغــي النظــر يف تصــنيف هــذه املــواد أيضــاً كمحسســات جلديــة. كمــا ينبغــي النظــر يف تصــنيف املــواد يف فئــة احملسســات اجللديــة إذا كانــت 

 ملسياً مناعياً دون أن تستويف معايري احملسسات التنفسية.شرًى تسبب 

ملسياً مناعياً. لذلك،  شرىً تعيني املواد اليت تسبب وال يتوفر منوذج معرتف به من االختبارات على احليوانات ل 
 يكون التصنيف مبنياً عادة على األدلة البشرية اليت تشبه أدلة التحسس اجللدي.
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 معايير تصنيف المخاليط 3-4-3

 تصنيف المخاليط عند توفر بيانات عن المخلوط بأكمله 3-4-3-1

ربة البشرية أو من دراسات مناسبة يف حيوانـات التجـارب، عند توفر أدلة موثوق هبا وذات نوعية جيدة من اخل 
على النحو املوصوف يف معايري تصنيف املواد، تتعلق باملخلوط، ميكن تصنيف املخلوط بتقييم هذه البيانات من حيث وزن األدلة. وينبغي 

ري حامسة. (لالطالع على الوسم اخلـاص الـذي توخي احلذر يف تقييم بيانات املخاليط حبيث ال تؤدي اجلرعة املستخدمة إىل استنتاجات غ
 ).2-4-4-3من هذا الفصل و 5-4-3تشرتطه بعض السلطات املختصة، انظر املالحظة الواردة حتت اجلدول 

 تصنيف المخاليط عند عدم توفر بيانات عن المخلوط بأكمله: مبادئ االستكمال 3-4-3-2

لتعيــني خــواص التحســس، لكــن توجــد بيانــات كافيــة عــن كــل مــن حيثمــا ال يكــون املخلــوط نفســه قــد اختــرب  3-4-3-2-1
بادئ مكوناته املفردة واملخاليط املشاهبة املختربة اليت تتيح على حنو ُمرض وصف خطورة املخلوط، فإنه ميكن استخدام تلك البيانات وفقاً مل

ات املتاحـة إىل أقصـى مـدى ممكـن يف وصـف خطـورة االستكمال املتفق عليها التالية. وذلك يضمن أن تسـتخدم يف عمليـة التصـنيف البيانـ
 املخلوط دون احلاجة إىل إجراء اختبار إضايف يف احليوانات.

 التخفيف 3-4-3-2-2

عند ختفيف خملوط خمترب مبادة ختفيف ليست مادة حمسسـة وال يتوقـع أن تـؤثر يف قـدرة املكونـات األخـرى علـى  
 د يف فئة معادلة لفئة تصنيف املخلوط األصلي املخترب.التحسس فإنه ميكن تصنيف املخلوط املخفف اجلدي

 دفعات اإلنتاج 3-4-3-2-3

ميكن افرتاض أن خواص التحسس اليت تتسم هبا ُدفعة إنتاج خمتربة من خملوط ما معادلة بصـورة رئيسـية خلـواص  
يـدعو  يوجد مـا مل إنتاجها الصانع نفسه؛ ما دفعة إنتاج أخرى غري خمتربة من املنتج التجاري نفسه عندما يكون قد أنتجها أو أشرف على

 جديد. تحسس للدفعة غري املختربة. ويلزم يف هذه احلالة إجراء تصنيفالإىل االعتقاد بوجود اختالف كبري غريَّ من قدرة 

  للتحسس فرعية فئة/حتسس فئة أعلى خماليط تركيز 3-4-3-2-4

ألــف وازداد تركيــز مكونــات املخلــوط املختـــرب مــن 1الفرعيــة أو الفئــة  1يف حالــة تصــنيف خملــوط خمتــرب يف الفئــة  
 ألف بدون اختبار إضايف.1أو الفئة الفرعية  1ألف، ينبغي تصنيف املخلوط غري املخترب الناتج يف الفئة 1والفئة الفرعية  1الفئة 

 واحدة فرعية فئة/فئة الداخلي ضمن االستكمال 3-4-3-2-5

 إىل وبـــاء ألـــف املخلوطـــان وخضـــع متشـــاهبة، مكونـــات ذات) وجـــيم وبـــاء ألـــف( خمـــاليط ثالثـــة وجـــود حالـــة يف 
 كـاملخلوطني نفسـها السـمي النشـاط ذات املكونـاتعلـى  حيتـوي املختـرب غـري جـيم واملخلـوط الفرعية، الفئة/الفئة نفس يف ويقعان االختبار

 لسمية الفرعية الفئة/الفئة تكون أن يفرتض عندئذ وباء، ألف املخلوطني يف املكونات تلك تركيزات بني متوسطة برتكيزات ولكن وباء ألف
 .وباء ألف املخلوطان إليها ينتمي اليت نفسها الفرعية الفئة/الفئة هي جيم املخلوط
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 املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية 3-4-3-2-6

 يف حالة ما يلي:  

 ألف + باء؛ ‘1‘ وجود خملوطني: (أ)
 جيم + باء؛ ‘2‘   

 املكون باء هو نفسه بصورة رئيسية يف املخلوطني؛تركيز  (ب)

 ؛‘2‘يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘ 1‘تركيز املكون ألف يف املخلوط  (ج)

 سني؛سة واملكونان ألف وجيم ليسا حمسّ املكون باء مادة حمسّ  (د)

 ال يُتوقع أن يؤثر ألف وجيم على خواص حتسس باء. )ه(

مصــنفاً بالفعــل عــن طريــق االختبــار، عندئــذ ميكــن تصــنيف املخلــوط اآلخــر فـــي ‘ 2‘أو ‘ 1‘إذا كــان املخلــوط  
 نفس فئة اخلطورة. 

 األيروسوالت 3-4-3-2-7

ميكـــن تصــــنيف الشــــكل األيروســــويل ملخلــــوط مــــا يف فئــــة اخلطـــورة ذاهتــــا مثــــل الشــــكل غــــري األيروســــويل املختــــرب  
 املخلوط من حيث التحسس عند رش أيروسول املخلوط. للمخلوط شريطة أال تؤثر املادة الدافعة املضافة يف خواص

 بعض مكونات المخلوط فقطعن أو  جميعتصنيف المخاليط عند توفُّر بيانات عن   3-4-3-3

ينبغــــي تصــــنيف املخلــــوط كمحســــس تنفســــي أو جلــــدي عنــــدما يكــــون مكــــوِّن واحــــد علــــى األقــــل قــــد صــــنف   
لنقطــة انتهــاء املالحظــة  ةناســباملرتكيــزات ال ود/حدناســبةامل ديــةاحلقيمــة ال يتجــاوزأو برتكيــز يســاوي كمحســس تنفســي أو جلــدي وموجــود 

 للمواد الصلبة/السائلة والغازات على التوايل. 5-4-3يف اجلدول مبني كما هو  ،احملددة
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 أو تنفســية كمحسســات المصــنفة المخلــوط لمكونــات التركيــزات حــدود/الحديــة القــيم :5-4-3 الجدول
 المخلوط تصنيف تحدد أن شأنها من جلدية محسسات

 :فئة في المخلوط تصنيف تحدد التي التركيزات حدود/الحدية القيم :فئة في مصنف المكون
 التنفسية المحّسسات
 1 الفئة

 الجلدية المحّسسات
 1 الفئة

 الفيزيائية احلاالت مجيع غاز سائل/صلبة مادة
 التنفسية المحسسات

 1 الفئة
  املائة يف 0.1 ≥
 )املالحظة انظر(

  املائة يف 0.1 ≥
 )املالحظة انظر(

- 
 املائة يف 0.2 ≥ املائة يف 1.0 ≥

 التنفسية المحسسات
 ألف1 الفرعية الفئة

 املائة يف 0.1 ≥ املائة يف 0.1 ≥

 التنفسية المحسسات
 باء1 الفرعية الفئة

 املائة يف 0.2 ≥ املائة يف 1.0 ≥

 الجلدية المحسسات
 1 الفئة

  املائة يف 0.1 ≥ - -
 )املالحظة انظر(

 املائة يف 1.0 ≥ - -
 الجلدية المحسسات

 ألف1 الفرعية الفئة
 املائة يف 0.1 ≥ - -

 الجلدية المحسسات
 باء1 الفرعية الفئة

 املائة يف 1.0 ≥ - -

حسـبما هـو موصـوف قد تشرتط بعض السلطات املختصة صحيفة بيانات السالمة و/أو بطاقة وسـم تكميليـة فقـط،  :مالحظة
يف املائـــة  0.2و 0.1يف املائـــة (أو بـــني  1.0يف املائـــة و 0.1برتكيـــز بـــني  يمكـــون حتسســـ علـــى للمخـــاليط الـــيت حتتـــوي 2-4-4-3يف 

حملســس تنفســي غــازي). وبينمــا تظهــر القــيم احلديــة احلاليــة نظــم التصــنيف القائمــة، يــدرك اجلميــع أن بعــض احلــاالت اخلاصــة تقتضــي تبليــغ 
 بشأن الرتكيزات األدىن من هذه القيم. املعلومات

 تبليغ معلومات الخطورة 3-4-4

 ).4-1 (الفصــل تبليــغ معلومــات اخلطــورة: الوســمتــرد االعتبــارات العامــة واالعتبــارات احملــددة املتعلقــة باشــرتاطات الوســم يف  3-4-4-1
أمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  3جـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  1ويتضـــمن املرفـــق 

الـوارد أدنـاه عناصـر وسـم حمـددة للمـواد واملخـاليط املصـنفة  6-4-3استخدامها حيثما تسمح السلطة املختصـة بـذلك. ويتضـمن اجلـدول 
 أساس املعايري املبينة يف هذا الفصل.يف فئات احملسسات التنفسية واجللدية على 
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 : عناصر وسم التحسس التنفسي أو الجلدي6-4-3الجدول 

 التحسس التنفسي 
 باء1ألف و1والفئتان الفرعيتان  1الفئة 

 التحسس الجلدي
 باء1ألف و1والفئتان الفرعيتان  1الفئة 

 عالمة تعجب خطر صحي الرمز
 حتذير خطر كلمة التنبيه

قد يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات  بيان الخطورة
 تنفسية إذا استنشق

 قد يسبب تفاعل حساسية للجلد

ميكن أن حتدث بعض املواد الكيميائية املصنفة كمحسسات استجابة عندما تكون موجودة يف خملوط بكميات أدىن  3-4-4-2
عل هلذه املواد الكيميائية. وحلماية هـؤالء األشخــاص، جيـوز يف األشخاص احلساسني بالف 5-4-3من الكميات احلدية الواردة يف اجلدول 

 يكن مصنفا كمحسس.  أو ملككل لبعض السلطات أن ختتار طلب اسم املكونات كعنصر تكميلي يف بطاقة الوسم سواء كـان املخلـوط  

 منطق القرار 3-4-5

ما يردان هنا كتوجيـه إضـايف. ويوصـى بشـدة بـأن ال ميثل منطقا القرارين التاليني جزءاً من نظام التصنيف املنسق، ولكنه 
 يقوم املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار.
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 بشأن التحسس التنفسي 1-4-3منطق القرار  3-4-5-1

____________ 
 .2-3-3-1، الفقرة 3-1الفصل "استخدام القيم احلدية/حدود الرتكيزات" يف انظر  احملددة،الرتكيزات حدود لالطالع على  )4(
 .2-4-4-3انظر  )5(
 .1استخدام الفئتني الفرعيتني للفئة لالطالع على تفاصيل بشأن  1-1-2-4-3انظر  )6(

هل تتوفر عنها بيانات بشأن التحسس التنفسي؟ المادة:

مكوناتـه بيانـات بشـأن عـن : هـل تتـوفر عـن املخلـوط ككـل أو المخلوط
 التحسس التنفسي؟

تطبيق مبادئ االستكمال؟هل ميكن 
)2-3-4-3(انظر 

ممكن التصنيف غري ال

نعمال

هــل توجــد أدلــة يف البشــر علــى أن املــادة/املخلوط ميكــن أن  )(أ
 يؤدي إىل فرط حتسس تنفسي نوعي، 

يف  ة مـــــن اختبــــــار مناســــــبإجيابيــــــو/أو هـــــل توجــــــد نتـــــائج  (ب)
)1-2-4-3(انظر املعايري يف  ؟احليوانات

نعم

)6(1الفئة 

خطر

ال يصنف

نعم

نعم
يصنف يف الفئة 

املناسبة

ال

:)5)(4(وي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً كمحسس تنفسي عندل حيه
 يف املائة نسبة وزنية (صلب/سائل)؛  0.1 ≥ (أ)

يف املائة نسبة وزنية (صلب/سائل)؟ أو 1.0 ≥ (ب)
 يف املائة نسبة حجمية (غاز)؟  0.1 ≥ (ج)
 يف املائة نسبة حجمية (غاز)؟  0.2 ≥ (د) 

)للشرح والتوجيه 5-4-3واجلدول  3-3-4-3انظر (

ال

نعم

ال يصنف

1الفئة 

خطر

ال

هـل املخلوط ككـل لـه بيانـات بشأن التحسس  التصنيف غري ممكن
)1-3-4-3التنفسي (انظر 

ال

نعم
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 بشأن التحسس الجلدي 2-4-3منطق القرار  3-4-5-2

____________ 
 .2-3-3-1، الفقرة 3-1الرتكيزات" يف الفصل حدود الرتكيزات احلدية، انظر "استخدام القيم احلدية/ حدود لالطالع على )4(
 .2-4-4-3انظر  )5(
. 1لالطالع على تفاصيل بشأن استخدام الفئتني الفرعيتني للفئة  1-2-2-4-3انظر  )7(

التصنيف غري ممكنال: هل تتوفر بشأ�ا بيانات عن التحسس اجللدي؟المادة

كوناته بيانـات معن ككل أو   عن املخلوط: هل تتوفر المخلوط
 عن التحسس اجللدي؟

ال

نعم

هل توجد أدلة يف البشر على أن املـادة/املخلوط ميكـن أن يـؤدي  )(أ
 إىل حتسس جلدي بالتالمس يف أشخاص كثريين، 

؟يف احليواناتمن اختبار مناسب  إجيابيةهل توجد نتائج أو  (ب)
)4-2-2-4-3و 1-2-2-4-3(انظر املعايري يف 

نعم

)7(1الفئة 

حتذير

يصنف ال

نعم

هـــــل ميكـــــن تطبيـــــق مبـــــادئ االســـــتكمال؟ 
)2-3-4-3(انظر 

نعم
يصنف يف الفئة 

املناسبة

ال

:)5)(4(هل حيوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً كمحسس للجلد عند
 يف املائة؟ 0.1≥ (أ)

 يف املائة؟  1.0 ≥أو  (ب)
)للشرح والتوجيه 5-4-3واجلدول  3-3-4-3انظر (

ال

نعم

ال يصنف

1الفئة 

حتذير

ال

هـــــل تتـــــوفر للمخلـــــوط ككـــــل بيانـــــات عـــــن التحســـــس 
 )  1-3-4-3اجللدي؟ (انظر 

نعم

التصنيف غري ممكن

ال
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5-3الفصل 

 الخاليا الجنسيةإطفار 

تعاريف واعتبارات عامة 3-5-1

تتعلــق فئــة اخلطــورة هــذه بالدرجــة األوىل بــاملواد الكيميائيــة الــيت قــد تســبب طفــرات يف اخلاليــا اجلنســية للبشــر ميكــن أن 3-5-1-1
ية للثـدييات يف الكائنـات احليـة تراعـى تنتقل إىل الذرية. غري أن االختبارات املعملية للقـدرة علـى اإلطفار/السـمية اجلينيـة ويف اخلاليـا اجلسـد

 أيضاً لدى تصنيف املواد واملخاليط داخل رتبة اخلطورة هذه.

ر"، و"عامــل إطفــار"، و"طفــرات"، و"مســيمطّفــ"ويف ســياق هــذه الوثيقــة، تســتخدم التعــاريف املعتــادة للمصــطلحات  3-5-1-2
 هي تغري دائم يف كمية أو تركيب املادة الوراثية يف اخللية. والطفرةللجينات". 

علـــى التغـــريات اجلينيـــة القابلـــة للتوريـــث الـــيت قـــد تظهـــر علـــى مســـتوى الـــنمط الظـــاهري وعلـــى الطفـــرةوينطبـــق مصـــطلح  3-5-1-3
ثــــال، التغــــريات يف األزواج إذا عرفــــت هــــذه التعــــديالت (مبــــا فيهــــا علــــى ســــبيل امل (DNA)التعــــديالت األساســــية يف احلمــــض النــــووي د ن ا 

لوصــف العوامــل الــيت تــؤدي إىل زيــادة حــدوث  وعامــل إطفــار رمطّفــ. ويســتخدم مصــطلح )األساســية، وانتقــال اجلينــات يف الكروموســومات
 الطفرات يف طوائف اخلاليا و/أو الكائنات العضوية.

وامــل أو العمليــات الــيت تغــري الرتكيــب، أو حمتــوىعلــى الع الســمية اجلينيــةو مســي للجينــاتوينطبــق املصــطلحان العامــان  3-5-1-4
العاديـة أو  التنسُّـخاملعلومات الوراثية، أو تقسيم احلمض د ن ا، مبا يف ذلك االنقسام الذي يسبب تلف احلمـض د ن ا بـاختالل عمليـات 

 عادة كمؤشرات للتأثريات املطفرة.. وتستخدم نتائج اختبار السمية للجينات التنسُّخ(مؤقتاً)  فيزيولوجية اليت تغري بطريقة غري

معايير تصنيف المواد 3-5-2

وزن األدلــة املتاحــة. ويــرد فيمــا يلــياســتنادا إىل  مطفــرات اخلاليــا اجلنســيةمــن يتضــمن نظــام التصــنيف فئتــني خمتلفتــني  3-5-2-1
 وصف لنظام التصنيف يف الفئتني.

مـن التجـارب الـيت حتـدد التـأثريات املطفـرة و/أو السـمية للجينـات يف سبيل التوصل إىل تصنيف، تراعى نتائج االختبـار 3-5-2-2
ــــات الــــيت حتــــدد يف  .يف اخلاليــــا اجلنســــية و/أو اجلســــدية للحيوانــــات املعرضــــة وكــــذلك ميكــــن مراعــــاة التــــأثريات املطفــــرة و/أو الســــمية للجين

 االختبارات املعملية.

طورة، فيصنف املواد على أساس قدرهتا املـتأصلة على إحـداث طفـرات يف اخلاليـا اجلنسـية.معيار اخلويقوم النظام على  3-5-2-3
 .)(كمياً  املوادخطر لذلك، فإن املخطط ال يقصد به تقييم 

وجيــرى التصــنيف مــن حيــث التــأثريات القابلــة للتوريــث يف اخلاليــا اجلنســية البشــرية علــى أســاس اختبــارات جتــرى بدقــة 3-5-2-4
 يف امليـدان االقتصـادي جة كافية، ويفضل إجراؤها كما هو مبـني يف توجيهـات االختبـارات الـيت وضـعتها منظمـة التعـاون والتنميـةوحمققة بدر 

)OECD.وينبغي تقييم نتائج االختبار باالستعانة برأي خبري وينبغي وزن مجيع األدلة املتاحة ألغراض التصنيف .( 

ومن أمثلة اختبارات اإلطفار القابل للتوريث يف اخلاليا اجلنسية يف الكائن احلي ما يلي: 3-5-2-5

 (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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إطفار اخلاليا اجلنسية يف الكائن احلي ما يلي: ومن أمثلة اختبارات 3-5-2-6

 (OECD 475)اختبار االنقالب الكروموسومي يف خناع العظم يف الثدييات 
 (OECD 474)اختبار النواة الصغرية يف الكريات احلمراء يف الثدييات 

 مطفرات الخاليا الجنسية خطورة: فئات 1-5-3الشكل 

فــي  قابلــة للتوريــثأو التــي يعتبــر أنهــا تحــدث طفــرات  قابلــة للتوريــثالمــواد المعــروف أنهــا تحــدث طفــرات  :1الفئة 
 الخاليا الجنسية للبشر

 في الخاليا الجنسية البشرية قابلة للتوريثالمواد المعروف أنها تحدث طفرات  ألف:1الفئة 
 أدلة مؤكدة من دراسات وبائية بشرية.

 التي ينبغي اعتبارها وكأنها تحدث طفرات قابلة للتوريث في الخاليا الجنسية البشريةالمواد  باء:1الفئة 
يف اخلاليـا  قابلة للتوريـثإجيابية من اختبارات يف الكائن احلي للقدرة على إحداث طفرات  )نتائجنتيجة ( (أ)

 اجلنسية للثدييات؛ 
يف  قابلــة للتوريـــثإجيابيــة مــن اختبـــارات "يف الكــائن احلــي" للقــدرة علـــى إحــداث طفــرات  )نتــائجنتيجــة (أو  (ب)

اخلاليا اجلسدية يف الثدييات، بالرتافق مع بعـض األدلـة علـى أن املـادة قـادرة علـى إحـداث طفـرات يف اخلاليـا 
يف اخلاليــا اجلنســية يف  اجلنسـية. وقــد يشــتق هـذا الــدليل املســاند، مـثًال، مــن اختبــارات اإلطفار/السـمية اجلينيــة

 ؛ ، أو بإظهار قدرة املادة أو عامل (عوامل) أيضاً على التفاعل مع املادة الوراثية للخاليا اجلنسيةالكائن احلي
تظهر تأثريات طفرية يف اخلاليا اجلنسية للبشر، بدون إثبات انتقاهلا إىل الذرية؛  من اختبارات نتائج إجيابيةأو  (ج)

 حدوث زيادة يف تواتر اختالل الصيغة الصبغية يف اخلاليا النطفية لألشخاص املعرضني. وعلى سبيل املثال،
 المواد التي تسبب قلقاً للبشر بسبب احتمال قدرتها على إحداث طفرات قابلة للتوريث في الخاليا الجنسية البشرية :2الفئة 

 التجارب "املعملية"، مستقاة من:أدلة مؤكدة من جتارب يف الثدييات و/أو، يف بعض احلاالت، من 
 اختبارات "يف الكائن احلي" لإلطفار يف اخلاليا اجلسدية يف الثدييات؛  (أ)

اختبـــــارات أخـــــرى "يف الكـــــائن احلـــــي" للســـــمية اجلينيـــــة يف اخلاليـــــا اجلســـــدية تـــــدعمها نتـــــائج مؤكـــــدة مـــــن  (ب)
 الختبارات املعملية لقدرة اإلطفار.ا
 ةاملعمليــ إذا أعطــت نتــائج إجيابيــة يف االختبــارات 2تصــنيف املــواد ضــمن مطفــرات الفئــة ينبغــي النظــر يف مالحظــة: 

 نشاط مشاهبة ملطفرات معروفة. -لقدرة اإلطفار يف الثدييات، وتتسم بعالقات تركيب 

يف الكائن احلي ما يلي: ومن أمثلة اختبارات اإلطفار/السمية اجلينية يف اخلاليا اجلنسية 3-5-2-7

 اختبارات اإلطفار: (أ)

 .(OECD 483)الكروموسومي يف اخلاليا النطفية يف الثدييات  الزَّْيغاختبار 
 اختبار النواة الصغرية يف اخلاليا النطفية

 اختبارات السمية اجلينية: (ب)
 حتليل تبادل الكروماتيدات الشقيقة يف سالئف اخلاليا النطفية 

 املربمج يف اخلاليا اخلصويةحتليل ختليق محض د ن ا غري 
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ومن أمثلة اختبارات السمية اجلينية يف اخلاليا اجلسدية ما يلي: 3-5-2-8
 (OECD 486) (UDS)يف الكبد يف الكائن احلي غري املربمج  أد ن  محض اختبار ختليق

 (SCE)اختبار تبادالت الكروماتيدات الشقيقة يف خناع العظم يف الثدييات 

لإلطفار ما يلي: املعمليةثلة االختبارات ومن أم 3-5-2-9
 (OECD 473)الكروموسومي يف الثدييات للزَّْيغ  املعملياالختبار 
 (OECD 476)لإلطفار يف اجلينات اخللوية يف الثدييات  املعملياالختبار 

 (OECD 471)اختبارات اإلطفار االنتكاسي يف البكرتيا 

املواد املفردة على أساس الوزن الكلي لألدلة املتاحة باالستعانة برأي خبري. ويف احلاالت اليتوينبغي أن يوضع تصنيف  3-5-2-10
يستخدم فيها اختبار واحد منفذ جيداً ألغراض التصنيف، ينبغي أن يوفر االختبار نتائج واضحة وغري غامضة. ويف حالة ظهور اختبـارات 

قيـيم الـوزن الكلـي لألدلـة الـيت ينظـر فيهـا. وينبغـي أيضـاً مراعـاة مالءمـة سـبيل التعـرض جديدة حمققة بشكل جيد، فإ�ا تستخدم أيضـاً يف ت
 املستخدم يف دراسة املادة مقارناً مع سبيل التعرض البشري.

معايير تصنيف المخاليط 3-5-3

 تصنيف المخاليط عند توفر بيانات عن المخلوط بأكمله 3-5-3-1

ـــــات  ـــــوط علـــــى أســـــاس بيان ـــــوط باســـــتخدام القـــــيم يوضـــــع تصـــــنيف املخل االختبـــــار املتاحـــــة للمكونـــــات املفـــــردة للمخل
احلدية/حــدود الرتكيــزات للمكونــات املصــنفة كمطفــرات للخاليــا اجلنســية. وميكــن تعــديل التصــنيف علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة تبعــاً 

خلــوط ككــل مالئمــة للتوصــل إىل اســتنتاج ويف هــذه احلــاالت، جيــب إثبــات أن نتــائج اختبــار امل .لبيانــات االختبــار املتاحــة للمخلــوط ككــل
قاطع مع مراعاة اجلرعة والعوامل األخرى، مثل مدة االختبار واملالحظات والتحليل (مثل التحليل اإلحصائي، وحساسية االختبار) يف نظم 

 اختبار اإلطفار يف اخلاليا اجلنسية. وينبغي االحتفاظ بوثائق وافية وإتاحتها لالستعراض حسب الطلب.

 تصنيف المخاليط عند عدم توفر بيانات عن المخلوط بأكمله: مبادئ االستكمال 3-5-3-2

حيثما ال يكون املخلوط ككل قد اخترب لتعيني خطورته من حيث إطفار اخلاليا اجلنسية، لكن تتوفر بيانات كافية عن  3-5-3-2-1
املخلـوط بصـورة مالئمـة، تسـتخدم تلـك البيانـات وفقـاً ملبـادئ  خطـورة كل من مكوناته املفردة واملخاليط املختربة املشاهبة اليت تتـيح وصـف

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

 التخفيف 3-5-3-2-2

عند ختفيف خملوط خمترب مبادة ختفيف ال يتوقع أن تؤثر يف قـدرة املكونـات األخـرى علـى إطفـار اخلاليـا اجلنسـية، ميكـن 
 تصنيف املخلوط املخفف اجلديد بوصفة معادًال للمخلوط األصلي املخترب.

 دفعات اإلنتاج 3-5-3-2-3

تاج خمتربة من خملوط مـا معادلـة بصـورة رئيسـية لقـدرة دفعـة ميكن افرتاض أن القدرة على إطفار اخلاليا اجلنسية لدفعة إن
يدعو  قد أنتجها أو أشرف على إنتاجها الصانع نفسه، ما مل يكن هناك ما يكون إنتاج أخرى غري خمتربة من املنتج التجاري نفسه، عندما

غري املختربة على إطفار اخلاليـا اجلنسـية. ويلـزم يف هـذه  إىل االعتقاد بأنه يوجد تغّري واضح يف الرتكيب أدى إىل تغيري يف قدرة دفعة اإلنتاج
 احلالة إجراء تصنيف جديد.
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 املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية 3-5-3-2-4

 يف حالة ما يلي:

 ألف + باء؛ ‘1‘ خملوطني:وجود  (أ)
 جيم + باء؛ ‘2‘

 تركيز املكون املطفر باء هو نفسه يف املخلوطني؛ (ب)

 ؛‘2‘جيم يف املخلوط املكون يساوي تركيز ‘ 1‘ألف يف املخلوط  وناملكتركيز  (ج)

توافر بيانات عـن مسيـة ألـف وجـيم وهـي متعادلـة يف املكـونني بصـورة رئيسـية، أي أ�مـا يف فئـة اخلطـورة نفسـها  (د)
 يتوقع أن يؤثرا يف قدرة باء على إطفار اخلاليا اجلنسية. وال

مصنفاً بالفعل مـن خـالل اختبـار، أمكـن حينئـذ تصـنيف املخلـوط اآلخــر يف نفـس فئـة ‘ 2‘أو ‘ 1‘فإذا كان املخلوط 
اخلطورة. 

 فقط تصنيف المخاليط عند توفر بيانات عن جميع أو عن بعض مكونات المخلوط 3-5-3-3

للمطفــرات وأن يكــون  2أو الفئــة  1يصــنف املخلــوط كمطفــر عنــدما يكــون مكــون واحــد علــى األقــل مصــنفاً يف الفئــة 
علــى  2والفئــة  1أدنــاه للفئــة  1-5-3يف اجلــدول مناســبة كمــا هــو مبــني قيمــة حدية/حــدود تركيــزات مبقــدار أعلــى مــن موجــوداً عنــد أو 

 التوايل.

 كمطفـــرات ركيـــزات لمكونـــات المخلـــوط المصـــنفةالتحـــدود القـــيم الحدية/ :1-5-3الجدول 
 للخاليا الجنسية التي تؤدي إلى تصنيف المخلوط

 المكون مصنف في الفئة:

 القيم الحدية/حدود التركيزات التي تؤدي إلى تصنيف المخلوط في الفئة:
 1مطفر من الفئة 

 باء1الفئة  ألف1الفئة  2مطفر من الفئة 
 - يف املائة 0.1 ≥  ألف1مطفر من الفئة 

-- 
 يف املائة 0.1 ≥ - باء1مطفر من الفئة 
 يف املائة 1.0≥ -- 2مطفر من الفئة 

الرتكيزات الواردة يف اجلدول أعـاله علـى املـواد الصـلبة والسـوائل (وحـدات وزن/وزن) وكـذلك حدود تنطبق القيم احلدية/ مالحظة:
 على الغازات (وحدات حجم/حجم).

معلومات الخطورةتبليغ  3-5-4

). 4-1 (الفصــل تبليــغ معلومــات اخلطــورة: الوســمتــرد اعتبــارات عامــة واعتبــارات حمــددة تتعلــق باشــرتاطات الوســم يف 
أمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  3جـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  1ويتضـــمن املرفـــق 

ذلك السلطة املختصة. ويتضمن اجلدول التايل عناصر حمددة لوسم املواد واملخاليط املصنفة كمطفـرات للخاليـا استخدامها حيثما تسمح ب
 اجلنسية على أساس املعايري الواردة يف هذا الفصل.
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 : عناصر وسم القدرة على اإلطفار في الخاليا الجنسية2-5-3الجدول 

  1الفئة  
 باء)1و ألف1الفئة (

 2الفئة 

 خطر على الصحة على الصحة خطر الرمز
 حتذير خطر كلمة التنبيه

قـــد يســـبب عيوبـــاً جينيـــة (يبـــني ســـبيل التعـــرض إذا ثبـــت  بيان الخطورة
 بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل أخرى تسبب اخلطر)

يشـــــتبه يف أنـــــه قـــــد يســـــبب عيوبـــــاً جينيـــــة (يبـــــني ســـــبيل 
 تعــرض التعــرض إذا ثبــت بصــورة قاطعــة أنــه توجــد ســبل

 أخرى تسبب اخلطر)
 منطق القرار والتوجيه 3-5-5

 منطق القرار بشأن إطفار الخاليا الجنسية 3-5-5-1

ال ميثــل منطــق القــرار التــايل جــزءاً مــن نظــام التصــنيف املنســق لكنــه يــرد هنــا كتوجيــه إضــايف. ويوصــى بشــدة أن يقــوم  
 منطق القرار.الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام 

  بشأن املواد 1-5-3منطق القرار  3-5-5-1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصنيف غري ممكن ال هل تتوفر بيانات عن املادة بشأن اإلطفار؟ :المادة

 نعم

 )، هل:2-5-3وفقاً ملعايري التصنيف (انظر 
 يف اخلاليا اجلنسية البشرية، قابلة للتوريث عن املادة أ�ا حتدث طفرات  معروف (أ)

 أ�ا حتدث طفرات قابلة للتوريث يف اخلاليا اجلنسية البشرية؟ اعتبارهل ينبغي أو  (ب)
 حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف �ج وزن األدلة.

 ال

 نعم

 1الفئة 

   

 خطر

 نعم

 2الفئة 

   

 حتذير

 ال يصنف

 ال

)، هل املادة مصدر قلق للبشر بسبب إمكانية أ�ا قد 2-5-3وفقاً ملعايري التصنيف (انظر 
 يف اخلاليا اجلنسية البشرية؟ قابلة للتوريثطفرات  تحدث

 حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف �ج وزن األدلة.

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

192 

 بشأن املخاليط  2-5-3منطق القرار  3-5-5-1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________ 

هبــذا  1-5-3 ، واجلــدول2-3-3-1، الفقــرة 3-1صــل فرتكيــزات" يف اللاحلدية/حــدود اســتخدام القــيم ا" ، انظــراحملــددةالرتكيــزات  حــدود لالطــالع علــى )1(
 الفصل.

 التصنيف على أساس مكونات املخلوط املفردة 

 التصنيف على أساس كل حالة على حدة 

 :المخلوط
ـــات اليوضـــع تصـــنيف املخـــاليط علـــى أســـاس بيانـــات االختبـــار املتاحـــة عـــن  الرتكيـــزات لتلـــك حـــدود لمخلـــوط، باســـتخدام القـــيم احلدية/لالمفـــردة مكون

أو علــى أســاس مبــادئ  نفســهعلــى حــدة انطالقــاً مــن بيانــات االختبــار املتاحــة عــن املخلــوط  حالــةعلــى أســاس كــل املكونــات. وميكــن تعــديل التصــنيف 
 .3-5-3ل على أساس كل حالة على حدة أدناه. لالطالع على مزيـد من التفاصيل، انظر املعايري يف االستكمال. انظر التصنيف املعدّ 

 نعم

 نعم

 1الفئة 

 خطر 

 ند:ع 2مكون أو أكثر مصنفاً كمطفر من الفئة على املخلوط حيتوي هل 
 ؟)1(يف املائة 1.0 ≥تركيز    

 2الفئة 

 حتذير 

 عند: 1مكون أو أكثر مصنفاً كمطّفر من الفئة على هل حيتوي املخلوط 
 ؟)1(يف املائة 0.1 ≥تركيز 

 ال

 ال

 ال يصنف 

هـــــــل تتـــــــوفر بيانـــــــات اختبـــــــار عـــــــن 
 نعم ؟نفسه املخلوط

 ؟)2(تنطبق مبادئ االستكمالهل 

 .2-3-5-3انظر 

قاطعـــــة باألخـــــذ يف  هـــــل نتـــــائج اختبـــــار املخلـــــوط
اجلرعــة املطبقــة وعوامــل أخــرى مثــل املــدة احلســبان 

واملالحظات والتحليل (مثل التحليـل اإلحصـائي، 
قــــــــدرة  يف نظــــــــم اختبــــــــاروحساســــــــية االختبــــــــار) 

 اإلطفار يف اخلاليا اجلنسية؟

 املناسبةيصنف يف الفئة 

 
 خطر أو
 حتذير أو
 ال يصنف

انظر أعاله: التصنيف على أساس مكونات 
 املخلوط املفردة.

 ال

 ال

 نعم

 نعم ال
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-3-5-3للفقـرة قاطعــة وفقــاً بيانـات املخلــوط اآلخــر تكـون يف حال استخـدام بيانات عـن خملـوط آخـر يف تطبيـق مبـادئ االسـتكمال، جيـب أن  )2(
2.  

 التوجيه 3-5-5-2

مــن املقبــول بصــورة متزايــدة أن عمليــة تكــون األورام بســبب املــواد الكيميائيــة يف اإلنســان واحليــوان تنطــوي علــى تغــريات  
ة يف جينيـة يف طالئــع اجلينـات الورميــة و/أو اجلينـات الكابتــة لـألورام يف اخلاليــا اجلسـدية. لــذلك، فـإن تعيــني خـواص املــواد الكيميائيـة املطفــر 

قـد يكـون لــه آثـار بالنسـبة للتصـنيف احملتمـل هلـذه املـواد   يف الكـائن احلـيو اخلاليـا اجلنسـية يف الثـدييات يف االختبـارات اخلاليـا اجلسـدية و/أ
 ).3-5-2-6-3، الفقرة 6-3كمواد مسرطنة (انظر أيضاً "السرطنة"، الفصل 
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 6-3الفصل 

 السرطنة

 تعاريف 3-6-1

مادة أو خملوط يستحث حدوث السرطان أو يزيد احتماالت حدوثه. وميكن أيضاً افـرتاض  نمسرطِ يُقصد مبصطلح  
أن املــواد واملخــاليط الــيت اســتحثت تكــون أورامــاً محيــدة أو خبيثــة يف دراســات جتريبيــة أجريــت بأســلوب جيــد يف احليوانــات كمــواد وخمــاليط 

 ي على أن آلية تكّون األورام ليست ذات صلة باإلنسان.يفرتض أو يشتبة يف أ�ا مسرطنة لإلنسان، ما مل يوجد دليل قو 

وحيــدد تصــنيف املــادة أو املخلــوط باعتبــاره ميثــل خطــر ســرطنة علــى أســاس خواصــه املتأصــلة وال يــوفر معلومــات عــن  
  مستوى خطر التسرطن يف البشر الذي ميكن أن ميثله استخدام املادة أو املخلوط.

 معايير تصنيف المواد 3-6-2

ألغراض تصنيف السرطنة، تصنف املواد يف إحدى فئتني على أساس قوة األدلة واعتبارات إضافية (وزن األدلة). ويف  3-6-2-1
 حاالت معينة، يكون هناك مربر لعمل تصنيف حمدد تبعاً لسبيل التعرض.

 : فئات خطر المسرطنات1-6-3الشكل 

 المسرطنات البشرية المعروفة أو المفترضة :1الفئة 
علــى أســاس بيانــات وبائيــة أو بيانــات اختبــار يف احليوانــات. وقــد مييــز تصــنيف املــادة يف فئــة  1املــادة يف الفئــة تصــنف  

 فرعية على النحو التايل:
 المادة معروفة بقدرة على السرطنة في البشر: تصّنف المادة بدرجة كبيرة على أساس أدلة بيانات في البشر. ألف:1الفئة 
ن للمــادة قــدرة علــى الســرطنة فــي البشــر؛ تصــنف المــادة إلــى حــد كبيــر علــى أســاس أدلــة بيانــات فــي يفتــرض أ باء:1الفئة 

 الحيوانات.
وباالستناد إىل قوة األدلة إىل جانب اعتبارات إضافية، ميكن استقاء هذه األدلة من دراسات بشرية تبني عالقة سببية  

ميكــن اســتقاء األدلــة مـــن  ). وكبــديل،يف اإلنســان روفــةبــني التعــرض البشــري ملــادة وتكــون ســرطان (مــادة مســـرطنة مع
(مــادة مســرطنة مفرتضــة يف اإلنســـان).  اتتــدل بدرجــة كافيـــة علــى قــدرة للســرطنة يف احليوانـــ اتاختبــارات يف احليوانــ

مسـرطنة مفرتضـة  مـا مـادةاختـاذ قـرار بـأن  علمـيقد يربر رأي  ،على أساس كل حالة على حدةو وباإلضافة إىل ذلك، 
لــى الســـرطنة يف اإلنســـان إىل جانـــب أدلـــة حمـــدودة للســـرطنة يف دلـــيًال حمـــدوداً علإلنســان، بنـــاء علـــى دراســـات توضـــح 

 .الختبارحيوانات ا
 (ألف وباء) 1مسرطن من الفئة  التصنيف: 

 المسرطنات المشتبهة في اإلنسان :2الفئة 
من دراسات بشرية و/أو على احليوانات، ولكنها غرب مقنعة بدرجة  على أساس أدلة تستقى  2تصنف املادة يف الفئة  

. وباالستناد إىل قـوة األدلـة إىل جانـب اعتبـارات إضـافية، ميكـن اسـتقاء هـذه األدلـة مـن 1كافية لوضع املادة يف الفئة 
 أدلة حمدودة للسرطنة يف دراسات بشرية و/أو من أدلة حمدودة للسرطنة يف دراسات على احليوانات.

 2مسرطن من الفئة  التصنيف: 
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ويوضع تصنيف املسرطنات على أساس أدلة مستقاة من طرائق موثوق هبا ومقبولة، ويتوخى استخدامها للمـواد الـيت  3-6-2-2
كانـت مجيـع البيانـات املتاحـة، ودراسـات منشـورة  إىل ة متأصلة إلحداث مثل هذه التأثريات السمية. وينبغـي أن يسـتند التقيـيم يتتسم خباص

 موضوع استعراض مقارن من جانب نظراء وبيانات إضافية مقبولة من الوكاالت التنظيمية.

رين مرتابطـني: يمن خطوة واحدة، وهو عملية تقوم على أساس معيـار ينطـوي علـى تقـد تصنيف املسرطناتويتكون  3-6-2-3
 يت تتصف بقدرة سرطنة يف اإلنسان يف فئات خطورة.تقييم قوة األدلة ودراسة مجيع املعلومات املتاحة األخرى لوضع املواد ال

على إحصاء األورام يف الدراسات يف البشر واحليوانات وتقدير مستوى داللتها اإلحصائية. وتبني  قوة األدلةوتنطوي  3-6-2-4
افيــة يف احليوانــات العالقــة الســـببية اخلــربة البشــرية الكافيــة العالقــة الســببية بـــني التعــرض البشــري وتكــّون الســرطان، بينمــا تبـــني البيانــات الك

املادة وزيادة حدوث األورام. وتظهر األدلة احملدودة يف البشر يف صورة ارتباط إجيايب بـني التعـرض وحـدوث السـرطان، غـري أنـه ال ميكـن  بني
كــن األدلــة تكــون أقــل مــن  إثبــات عالقــة ســببية. وتكــون هنــاك أدلــة حمــدودة يف احليوانــات عنــدما تــوحي البيانــات حبــدوث تــأثري مســرطن، ل

وتســـتخدم هنـــا مصـــطلحات "كافيـــة" و"حمـــدودة" علـــى النحـــو املعـــرَّف مـــن ِقبـــل الوكالـــة الدوليـــة لبحـــوث الســـرطان وهـــي مبينـــة يف  كافيـــة.
 .1-3-5-6-3 الفقرة

عوامل األخرى : ينبغي إىل جانب تقدير قوة األدلة على السرطنة دراسة عدد من الاالعتبارات اإلضافية (وزن األدلة) 3-6-2-5
كـن اليت تؤثر يف االحتمال الكلي خلطر مادة ما إلحداث سرطان يف البشر. والقائمة الكاملة للعوامل املؤثرة يف هـذا التقـدير طويلـة جـداً، ل

 تستعرض هنا بعض العوامل املهمة.

يف البشر. ويتوقف التشديد النسيب ا تزيد أو تقلل مستوى القلق إزاء السرطنة وميكن النظر إىل العوامل من حيث إ� 3-6-2-5-1
الـذي يعطـى لكـل عامـل علـى كميـة واتسـاق األدلـة املرتبطـة بـه. وعمومـاً يوجـد اشـرتاط للحصـول علـى معلومـات أكثـر اكتمـاًال عـن عوامـل 

ى على أساس كـل حالـة تقليل القلق أكثر من عوامل زيادة القلق. وينبغي استخدام اعتبارات إضافية يف تقييم نتائج األورام والعوامل األخر 
 على حدة.

 للقلق: وفيما يلي بعض العوامل املهمة اليت قد تؤخذ يف االعتبار عند تقدير املستوى العام 3-6-2-5-2

 نوع الورم وتاريخ حدوث األورام؛ (أ)

 االستجابات يف مواقع متعددة؛ (ب)

 تطور األضرار إىل مرحلة الورم اخلبيث؛ (ج)

 الورم؛ون ماخنفاض فرتة ك (د)

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

 ما إذا كانت االستجابات حتدث يف جنس واحد أو يف اجلنسني؛ )ه(

 ما إذا كانت االستجابات حتدث يف نوع أحيائي واحد أو عدة أنواع؛ (و)

 �ا أدلة على السرطنة؛لرتكييب مع مادة (مواد) توجد بشأأو عدم التشابه التشابه ا (ز)

 سبل التعرض؛ (ح)

 ، واإلفراز بني حيوانات التجارب والبشر؛)األيضاالستقالب (مقارنة االمتصاص، والتوزيع، و  (ط)
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 إمكانية حدوث تأثري خمتلط للسمية املفرطة عند اجلرعات املستخدمة يف االختبار؛ (ي)

، والسمية اخللوية مع حفز النمو، وتكوُّن االنقسام الفتيلي كيفية التأثري وانطباقها بشرياً، من قبيل اإلطفار (ك)
 والكبت املناعي.

 .3-5-6-3ويرد توجيه بشأن كيفية النظر يف العوامل اهلامة يف تصنيف السرطنة يف الفقرة  

من املسلم بـه أن األحـداث اجلينيـة حموريـة يف العمليـة الكليـة لنشـوء السـرطان. لـذلك قـد تشـري األدلـة علـى  اإلطفار: 3-6-2-5-3
 النشاط املطفر يف الكائن احلي إىل أن املادة قادرة على إحداث تأثريات مسرطنة.

ما قد اختربت  . وإذا مل تكن مادة2ئة أو الف 1 وتنطبق االعتبارات اإلضافية التالية على تصنيف املواد، إما يف الفئة 3-6-2-5-4
على أساس بيانات إحداث أورام مـن مركـب مشـابه  2أو الفئة  1لتعيني قدرهتا على السرطنة، فإ�ا قد تصنف يف بعض احلاالت يف الفئة 

 ملناظرة للبنزيدينات.األيض)، كما يف حالة األصباغ ااالستقالب (تركيبياً تدعمها أيضاً دراسة عوامل مهمة أخرى مثل تكوين نواتج 

وجيب أن يراعى يف التصنيف أيضاً ما إذا كانت املادة متتص عن طريق سـبيل تعـرض معـني أو سـبل تعـرض معينـة أم  3-6-2-5-5
ال؛ أو ما إذا كانـت تتكـون أورام موضـعية فقـط يف موقـع أخـذ املـادة يف سـبيل التعـرض املختـرب أو سـبل التعـرض املختـربة، بينمـا تظهـر سـبل 

 عرض الرئيسية األخرى انعدام السرطنة.الت

ومن املهم عند إجراء التصنيف أن تؤخذ يف االعتبـار أيـة معلومـات تعـرف عـن اخلـواص الفيزيائيـة الكيميائيـة واحلركيـة  3-6-2-5-6
 النشاط. - ة الرتكيبالسميـة والدينامية السمية للمواد، وكذلك أية معلومات متاحة ذات صلة عن املواد الكيميائية املناظرة، أي عالق

ومـــن املعلـــوم أن بعـــض الســـلطات التنظيميـــة قـــد حتتـــاج إىل قـــدر مـــن املرونـــة أكـــرب ممـــا ينطـــوي عليـــه خمطـــط تصـــنيف  3-6-2-6
جيـدة اخلطورة. وميكـن النظـر يف إدراج النتـائج اإلجيابيـة واملعنويـة مـن الناحيـة اإلحصـائية أليـة دراسـة عـن السـرطنة جتـرى وفقـاً ملبـادئ علميـة 

  ذات داللة إحصائية يف صحائف بيانات السالمة.

ويتوقف اخلطر النسيب ألية مادة كيميائية على فعاليتها املتأصلة. وهناك تباين كبـري يف الفعاليـة بـني املـواد الكيميائيـة،  3-6-2-7
الفعالية. ودراسة فعالية السرطنة   وقد يكون من املهم مراعاة هذه االختالفات. ويتمثل العمل الذي يبقى بعد ذلك يف فحص طرائق تقدير

ة كما هي مستخدمة هنا ال تقصي تقدير اخلطر. وتشري أعمال احللقة الدراسية املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية والربنامج الدويل للسالم
 WHO/IPCS workshop on the Harmonization of Risk Assessment for Carcinogenicity and Mutagenicity (Germ cells)-A الكيميائيـة:

Scoping Meeting (1995, Carshalton, UK)  إىل عـدد مـن األسـئلة العلميـة الـيت تنشـأ بالنسـبة لتصـنيف املـواد الكيميائيـة، علـى سـبيل املثـال
واملواد الكيميائية املسرطنة فقط ، والتفاعالت اليت حتدث بواسطة املستقبالت، (peroxisomes)وكسيَّات ري انتشار البو أورام كبد الفأر اخلبيثة، 

عنـــد تركيـــزات مسيـــة وال تظهـــر قـــدرة مطفـــرة. وعليـــه، فـــإن هنـــاك حاجـــة إىل ربـــط املبـــادئ الالزمـــة حلـــل هـــذه املســـائل العلميـــة الـــيت أدت إىل 
 تصنيفات متباينة يف املاضي. ومىت حلت هذه املسائل، أصبح هناك أساس متني لتصنيف عدد من املسرطنات الكيميائية.

 معايير تصنيف المخاليط 3-6-3

 تصنيف المخاليط عند توفر بيانات عن المخلوط بأكمله 3-6-3-1

يوضـــع تصــــنيف املخـــاليط علــــى أســـاس بيانــــات االختبــــار املتاحـــة عــــن مكونـــات املخلــــوط املفـــردة باســــتخدام القــــيم  
علــى حـــدة تبعــاً لبيانــات االختبـــار املتاحــة عـــن احلدية/حــدود الرتكيــزات لتلـــك املكونــات. وميكــن تعـــديل التصــنيف علـــى أســاس كــل حالـــة 

املخلوط بأكمله. ويف هذه احلاالت، جيب إثبات أن بيانات اختبار املخلوط الكامـل بيانـات قاطعـة مـع مراعـاة اجلرعـة وعوامـل أخـرى مثـل 
غـي االحتفـاظ بوثـائق وافيـة تـدعم املدة واملالحظات والتحليل (مثل التحليل اإلحصـائي وحساسـية االختبـار) يف نظـم اختبـار السـرطنة. وينب

 التصنيف وتتاح لالستعراض حسب الطلب.
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 : مبادئ االستكمالبأكملهعدم توفر بيانات عن المخلوط  دتصنيف المخاليط عن 3-6-3-2

حيثمـا ال يكـون املخلــوط نفسـه قــد اختـرب لتعيــني خطـره مــن حيـث السـرطنة، لكــن توجـد بيانــات كافيـة عــن كـل مــن  3-6-3-2-1
املفردة واملخاليط املشاهبة املختربة اليت تتيح وصف خطورة املخلوط، تستخدم هذه البيانات وفقـاً ملبـادئ االسـتكمال التاليـة املتفـق مكوناته 

عليها. ويضمن هذا أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى مدى ممكن يف وصف خطورة املخلوط دون احلاجة إىل إجراء 
 احليوانات. اختبار إضايف يف

 التخفيف 3-6-3-2-2

عند ختفيف خملوط خمترب مبادة ختفيف ال يتوقع أن تـؤثر يف قـدرة سـرطنة املكونـات األخـرى، ميكـن تصـنيف املخلـوط  
 املخفف اجلديد كمعادل للمخلوط األصلي املخترب.

 دفعات اإلنتاج 3-6-3-2-3

خملـوط مـا معادلـة بصـورة رئيسـية لقـدرة دفعـة إنتـاج أخـرى ميكن افرتاض أن تكون قدرة سرطنة دفعة إنتاج خمتـربة مـن  
 غري خمتربة من املنتج التجاري نفسه، عندما يكون قد أنتجها أو أشرف على إنتاجها الصانع نفسه، ما مل يوجد مربر لالعتقاد بأن اختالفاً 

 جديد.بارزاً يف الرتكيب أدى إىل تغّري قدرة السرطنة. ويلزم يف هذه احلالة إجراء تصنيف 

 املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية 3-6-3-2-4

 يف حالة ما يلي: 

 ألف + باء؛ ‘1‘ وجود خملوطني:  (أ) 

 جيم + باء؛ ‘2‘   

 تركيز املكون املسرطن باء هو نفسه يف املخلوطني؛ (ب) 

 ؛‘2‘يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘ 1‘تركيز املكون ألف يف املخلوط  (ج) 

بيانات السمية للمكونني ألف وجيم وهي متعادلة بصورة رئيسية، أي أ�مـا يف فئـة اخلطـورة ذاهتـا وال توافر  (د)
 يتوقع أن يؤثرا يف سرطنة املكون باء.

مصــــنفاً بالفعــــل عــــن طريــــق االختبــــار، أمكــــن تصــــنيف املخلــــوط اآلخـــــر يف نفــــس ‘ 2‘أو ‘ 1‘فــــإذا كــــان املخلــــوط  
 اخلطورة. فئة

 فقط بعض مكونات المخلوط عن المخاليط عند توفر بيانات عن جميع أوتصنيف  3-6-3-3

للمســــرطنات  2أو الفئـــة  1يصـــنف املخلـــوط كمســـرطن عنـــدما يكـــون مكـــون واحـــد علـــى األقـــل مصـــنفاً يف الفئـــة  
 2والفئــــة  1للفئـــــة  1-6-3كمــــا هــــو مبــــني يف اجلــــدول   ،ناســــبةاملرتكيــــزات الدية/حــــدود احلقيمــــة ال يتجــــاوزأو برتكيــــز يســــاوي وموجــــوداً 

 التوايل. على
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 (أ)تركيزات لمكونات مخلوط مصنفة التي تؤدي إلى تصنيف المخلوطحدود ال: القيم الحدية/1-6-3الجدول 

 المكون مصنف في:

 القيم الحدية/التركيزات الحدية التي تؤدي إلى تصنيف المخلوط في الفئة:
 مسرطن 1الفئة 

 باء1الفئة  ألف1الفئة  مسرطن 2الفئة 
 - يف املائة 0.1 ≥ ألف مسرطن1الفئة 

-- 
 يف املائة 0.1 ≥ -- باء مسرطن1الفئة 
 )1يف املائة (املالحظة  0.1 ≥ -- -- مسرطن 2الفئة 

 )2يف املائة (املالحظة  0.1 ≥
االختالفات يف ممارسات تبليغ اخلطورة يف النظم القائمة. ويتوقع أن يكون عدد املخاليط اليت سـتتأثر ينطوي هذا النظام التوافقي للتصنيف على مراعاة  (أ)

 به صغرياً؛ وستنحصر االختالفات يف وضع حتذيرات على بطاقات الوسم. وسيتطور الوضع مع مرور الوقت لتحقيق �ج أكثر تنسيقاً.

يف املائــة، فــإن أي  1.0يف املائــة و 0.1يف املخلــوط برتكيــز يــرتاوح بــني  2 يف حالــة وجــود مكــّون مســرطن مــن الفئــة  :1المالحظة 
سلطة تنظيمية تقتضي إدراج معلومات يف صحيفة بيانات السالمة املتعلقة باملنتج. غري أن وضـع بطاقـة وسـم للتحـذير أمـر اختيـاري. وقـد 

تقتضي  يف املائة بينما ال 1.0يف املائة و 0.1كيز يرتاوح بني ختتار بعض السلطات وضع بطاقة وسم يف حالة وجود املكون يف املخلوط برت 
 سلطات أخرى عادة وضع بطاقة وسم يف هذه احلالة.

يف املائــة، فإنــه يتوقــع عمومــاً طلــب صــحيفة  1.0 ≥يف املخلــوط برتكيــز  2يف حالــة وجــود مكــّون مســرطن مــن الفئــة   :2المالحظة 
 بيانات السالمة وبطاقة الوسم على حد سواء.

تبليغ معلومات الخطورة 3-6-4

 ).4-1 (الفصــليف تبليــغ معلومــات اخلطــورة: الوســم تــرد االعتبـــارات العامـــة واالعتبــارات احملــددة بشــأن اشــرتاطات الوســم 
أمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  3جـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  1ويتضـــمن املرفـــق 

استخدامها حيثما تسمح بذلك السـلطة املختصـة. ويتضـمن اجلـدول التـايل عناصـر حمـددة لوسـم املـواد واملخـاليط الـيت تصـنف كمسـرطنات 
 نة يف هذا الفصل.على أساس املعايري املبي

 : عناصر الوسم بشأن السرطنة2-6-3الجدول 

 2الفئة  باء)1ألف و1(مسرطن 1الفئة 
 خطر على الصحة خطر على الصحة الرمز

 حتذير خطر كلمة التنبيه
سبيـل التعـرض إذا ثبت  ذكر(يالسرطان قد يسبب  بيان الخطورة

 اخلطر) تسبببصورة قاطعة أنه ال توجـد سبـل أخرى 
سبيل التعـرض إذا ثبت  ذكر(يالسرطان يشتبـه يف أنه يسبب 

 بصورة قاطعة أنه ال توجـد سبـل أخـرى تسبب اخلطر)

منطق القرار والتوجيه 3-6-5

هنا كتوجيـه إضـايف. ويوصـى بشـدة بـأن  انيرد ماجزءاً من نظام التصنيف املنسق، لكنه انالقرار التالي اال ميثل منطق
 يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار.
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 بشأن المواد 1-6-3منطق القرار  3-6-5-1

التصنيف غري ممكن ال هل تتوفر بيانات عن قدرة املادة على إحداث السرطنة؟ المادة:

نعم

:املادة )، هل2-6-3التصنيف (انظر  وفقاً ملعايري
 ، نسانسرطنة يف اإل ذات قدرة أ�ا معروف (أ)

؟نسانسرطنة يف اإل ذات قدرة أ�ا يفترضهل أو  (ب)

حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف �ج قوة ووزن األدلة.

ال

نعم

1الفئة 

خطر

نعم

2الفئة 

حتذير

ال يصنف

ال

املادة مسرطنة لإلنسان؟ يف أن يشتبه )، هل2-6-3ملعايري التصنيف (انظر  وفقاً 
 .حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف �ج قوة ووزن األدلة
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 بشأن المخاليط 2-6-3منطق القرار  3-6-5-2

 

____________ 
 هبذا الفصل. 1-6-3، واجلدول 2-3-3-1، الفقـرة 3-1الفصـل  يف الرتكيزات"،حدود ددة، انظر "استخدام القيم احلدية/احملرتكيزات ال حدود لالطالع على )1(
 .2-3-6-3 بيانـات ذلـك املخلوط قاطعـة وفقـاً للفقرةيف حالة استخدام بيانات خملوط آخر يف تطبيق مبادئ االستكمال، فإنه يـجب أن تكون  )2(

نعم

التصنيف على أساس مكونات املخلوط املفردة 

التصنيف املعدل على أساس كل حالة على حدة 

 :المخلوط
الرتكيــزات حــدود باســتخدام القــيم احلدية/ مكونــات المخلــوط المفــردة،يوضــع تصــنيف املخــاليط علــى أســاس بيانــات االختبــار املتاحــة عــن 

اســتنادا إىل بيانــات االختبــار املتاحــة عــن املخلــوط ككــل أو  ويمكــن تعــديل التصــنيف علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدةلتلــك املكونــات. 
اســتنادا إىل مبــادئ االســتكمال. انظــر التصــنيف املعــدل علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة أدنــاه. لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصــيل، انظــر 

 .2-3-6-3و 1-3-6-3و 7-2-6-3املعايري يف 

نعم

نعم

1الفئة 

خطر

:عند 2مكون أو أكثر مصنف كمسرطن من الفئة على املخلوط به حيتوي هل 
؟)1(يف املائة 0.1 ≥تركيز  (أ) 
؟)1(يف املائة 1.0 ≥تركيز  (ب) 

2الفئة 

حتذير  

 0.1 ≥تركيـز  عنـد: 1مكون أو أكثر مصنفاً كمسـرطن مـن الفئـة على هل حيتوي املخلوط 
 ؟)1(يف املائة

ال

ال
يصنفال 

بيانـــات اختبـــار عـــن  تتـــوفر هـــل
 ؟ املخلوط نفسه

 

نعم

؟)2(هل تنطبق مبادئ االستكمال
)2-3-6-3 يف يريا(انظر املع

اختبار املخلوط باستنتاج  نظم هل تسمح نتائج
اجلرعــة وعوامــل أخــرى  يأخــذ يف احلســبانقــاطع 

مثــل املــدة واملالحظــات والتحليــل (مثــل التحليــل 
اإلحصـــائي، وحساســـية االختبـــار) بشـــأن قدرتـــه 

 على إحداث السرطان؟

يصنف يف الفئة املناسبة

خطر أو
حتذير أو

غري مصنف

ـــــــات  انظـــــــر أعـــــــاله: التصـــــــنيف علـــــــى أســـــــاس مكون
 املخلوط املفردة.

ال

ال

نعم

ال
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 توجيهات أساسية 3-6-5-3

برنـامج دراسـات عـن تقيـيم قـوة من دراسات أجرهتا الوكالة الدوليـة لبحـوث السـرطان،  )3(ترد أدناه مقتطفات 3-6-5-3-1
 .)4(2-1-3-5-6-3و 1-1-3-5-6-3، وذلك يف الفقرتني األدلة عن أخطار السرطنة يف اإلنسان

 السرطنة يف اإلنسان 3-6-5-3-1-1

تصنف األدلة ذات الصلة بالسرطنة املستقاة من الدراسات على اإلنسان يف إحدى الفئتني التاليتني: 3-6-5-3-1-1-1

األدلة الكافية على السرطنة: يعترب الفريق العامل أن مثة عالقة سببية قد أثبتت بني التعرض للعامل  (أ)
ل أو املخلوط أو ظـروف هـذا التعـرض والسـرطان يف اإلنسـان، أي أنـه لوحظـت عالقـة إجيابيـة الفعا

بني التعرض والسرطان يف دراسات أمكن فيها اسـتبعاد االحتمـاالت والتحيـز واخللـط بقـدر معقـول 
 من الثقة؛

أو املخلـوط، أو األدلة احملدودة على السرطنة: لوحظت عالقة إجيابية بـني التعـرض للعامـل الفعَّـال،  (ب)
ميكــن  ظــروف هــذا التعــرض والســرطان يعتــرب الفريــق العامــل التفســري الســبيب هلــا موثوقــاً بــه، لكــن مل

 استبعاد االحتماالت أو التحيز أو اخللط بقدر معقول من الثقة.

بالسرطنة يف أعضاء ويف بعض احلاالت ميكن استخدام الفئتني املذكورتني أعاله لتصنيف درجة األدلة املتصلة 3-6-5-3-1-1-2
 أو أنسجة حمددة.

 السرطنة يف حيوانات التجارب  3-6-5-3-1-2

 يف إحدى الفئات التالية: التجاربتصنف األدلة ذات الصلة بالسرطنة يف حيوانات 

األدلة الكافية على السرطنة: يعترب الفريق العامل أن مثة عالقة سببية قـد أثبتـت بـني العامـل الفعـال  (أ)
يف  ‘1‘لــوط وزيــادة حــدوث األورام اخلبيثــة أو ترافــق مناســب بــني األورام احلميــدة واخلبيثــة: أو املخ

يف اثنني أو أكثر من الدراسـات املسـتقلة يف نـوع حيـواين ‘ 2‘اثنني أو أكثر من أنواع احليوانات أو 
 واحد جترى يف أوقات خمتلفة ويف خمتربات خمتلفة أو مبوجب بروتوكوالت خمتلفة؛

رة اســـتثنائية، قـــد تعتـــرب دراســـة واحـــدة يف نـــوع حيـــواين واحـــد مناســـبة لتـــوفري أدلـــة كافيـــة علـــى بصـــو  (ب)
السرطنة عندما حتدث األورام اخلبيثة بدرجة غري عادية فيما يتعلق بتواتر حدوثها أو موقعها أو نوع 

 الورم أو العمر عند احلدوث؛
ثري مســرطن لكنهــا حمــدودة لوضــع تقيــيم قــاطع األدلــة احملــدودة علــى الســرطنة: البيانــات تشــري إىل تــأ (ج)

توجــد ‘ 2‘ تقتصــر أدلــة الســرطنة علــى جتربــة واحــدة؛ أو‘ 1‘بســبب مــا يلــي، علــى ســبيل املثــال: 
يــؤدي العامــل ‘ 3‘مســائل بــدون حلــول بشــأن كفايــة تصــميم الدراســة أو إجرائهــا أو تفســريها؛ أو 

____________________ 

أخـــذت مقتطفـــات دراســـات الوكالـــة الدوليـــة لبحـــوث الســـرطان مـــن الوثيقـــة املتكاملـــة ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي عـــن تنســـيق  )3(
ضــعته فرقــة العمــل املعنيــة بتنســيق التصــنيف والوســم، التصــنيف والوســم. وهــي ليســت جــزءاً مــن الــنص املتفــق عليــه لنظــام التصــنيف املنســق الــذي و 

 التابعة هلذه املنظمة، وإمنا قدمت هنا كمعلومات إضافية.
 .4-2-6-3انظر الفقرة  )4(
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أو زيادة أضرار مشـكوك يف قـدرهتا علـى  الفعال أو املخلوط إىل زيادة حدوث األورام احلميدة فقط
 إحداث أورام، أو حدوث أورام معينة قد حتدث تلقائياً بتواتر عال يف بعض السالالت.

 *توجيه بشأن كيفية النظر يف العوامل اهلامة يف تصنيف السرطنة  3-6-5-3-2

االعتبــارات. وميثــل حتليــل وزن  بعــضالقســم . ويــوفر هــذا وســريعة يــوفر التوجيــه �جــاً للتحليــل ولــيس قواعــد قاطعــة
ليـل قـوة الدليل املطلوب يف النظام املنسق عاملياً �جاً تكاملياً ينظر يف العوامل اهلامة يف حتديد القدرة علـى السـرطنة، جنبـاً إىل جنـب مـع حت

 IPCS "Conceptual Framework for Evaluating a Mode ofالكيميائيـة  دالـدليل. وتوفــر وثـائق الربنـامج الـدويل لفــريق تنسـيق سـالمة املـوا

action for Chemical Carcinogenesis" (2001) واملعهـد الــدويل لعلـوم احليــاة(ISLI) "Framework for Human Relevance Analysis of 

Information on Carcinogenic Modes of Action" (Meek et al.,2003; Cohen et al.2003, 2004 ) والوكالـة الدوليـة لبحـوث السـرطان(IARC 
وشــكَّل الربنــامج الــدويل لســالمة املــواد  ميكــن االضــطالع هبــا بشــكل منســق دوليــاً؛ ة(ب)) أساســاً لتقييمــات تنظيميــ12(قســم الديباجــة 

وليـــاً ال تقصـــد فـــرض ملواصـــلة تطـــوير وتوضـــيح إطـــار الصـــلة البشـــرية. غـــري أن الوثـــائق املتاحـــة د 2004الكيميائيـــة جمموعـــة عمـــل يف عـــام 
إجابات، وال توفر قوائم معايري يتعني الرجوع إليها. 

طريقة العمل 3-6-5-3-2-1

 )األيــضاالســتقالب (الدوليــة املعنيــة بتقيــيم املســرطنات أن طريقــة العمــل حبــد ذاهتــا، أو دراســة  الوثــائقتبــني شــىت 
مــن �ــج تقييمــي حتليلــي. وجيــب النظــر بانتبــاه إىل أي طريقــة عمــل يف  املقــارن، ينبغــي أن تقــيَّم علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة وأ�ــا جــزء

لتحديد مدى صلة  واإلنسان التجاربالتجارب على احليوانات مع األخذ يف االعتبار حركية/ديناميات السموم املقارنة بني أنواع حيوانات 
ددة جـداً حتـدثها بعـض املـواد الكيميائيـة. وميكـن أن تـؤدي الـتحفظ بصـدد تـأثريات حمـ إمكانيـة . وميكـن أن يـؤدي هـذا إىلباإلنسـانالنتائج 

. وإذا مل يثبـت بصـورة قاطعـة أن طريقـة واإلنسـانالتأثريات املرتبطة باملرحلة العمرية على التمايز اخللـوي إىل اختالفـات كميـة بـني احليوانـات 
ملـادة مـا  وزن األدلـةفيما يتعلق بذلك الورم. غري أن تقييم  ، فإنه ميكن التحفظ بصدد دليل السرطنةاإلنسانعمل تطور الورم غري فّعالة يف 

 يتطلب أن جيري أيضاً تقييم أي نشاط ورمي آخر.

االستجابات يف التجارب على حيوانات متعددة 3-6-5-3-2-2

أخذ يف استنتاج أن املادة الكيميائية مسرطنة. وإذا وزن األدلة تعزز االستجابات اإلجيابية يف عدة أنواع إىل جانب 
وغريهـا، فإنــه ميكــن بصـورة مؤقتــة اعتبـار أن املــواد الكيميائيـة ذات النتــائج اإلجيابيــة يف  2-5-2-6-3احلسـبان مجيــع العوامـل املدرجــة يف 

ري أنـه بنتائج التجارب علـى احليوانـات بكاملهـا. غـ اإلنسانباء من النظام املنسق عاملياً إىل أن تقيِّم صلة 1نوعني أو أكثر مصنفة يف الفئة 
ينبغي مالحظة أن النتائج اإلجيابية للتجارب علـى نـوع واحـد علـى األقـل يف دراسـتني مسـتقلتني أو دراسـة واحـدة ذات نتـائج إجيابيـة تظهـر 

 باء.1خبيث ميكن أن تؤدي أيضاً إىل التصنيف يف الفئة  ورمدليًال قوياً بصورة استثنائية على وجود 

يهمااجلنسني أو كلاالستجابات يف أحد  3-6-5-3-2-3

ينبغــي أن تقــيم أي حالــة أورام يف أحــد اجلنســني بصــورة حمــددة يف ضــوء جممــوع االســتجابات الورميــة للمــادة الــيت 
 لوحظت يف مواقع أخرى (االستجابات املتعددة املواقع أو تواترها) يف حتديد اإلمكانات املسرطنة هلذه املادة.

إذا   سي نوع من احليوانات، فإنه ينبغي تقييم طريقة العمل حبرص ملعرفة ماوإذا مل تالحظ األورام إال يف أحد جن
كانـت االسـتجابة متسـقة مـع طريقـة العمـل املفرتضـة. وقـد تكـون التـأثريات يف أحـد اجلنسـني فقـط مـن حيـوان التجـارب أقـل إقناعـاً مــن 

 اجلنسني. مع طريقة العمل يفسر االستجابات يف أحديتسق فيزيولوجي  - مرضيالتأثريات يف كال اجلنسني، إذا مل يكن هناك اختالف 

التأثريات املختلطة للسمية املفرطة أو التأثريات املوضعية 3-6-5-3-2-4
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يوجــد بصــفة عامــة شــك يف أن األورام الــيت حتــدث فقــط عنــد تنــاول جرعــات مفرطــة ذات مسيــة شــديدة ميكــن أن 
ه جيـب أن تقـيَّم حبـرص األورام الـيت حتـدث فقـط يف مواقـع الـتالمس و/أو فقـط عنـد تؤدي إىل سرطنة يف اإلنسان. وباإلضافة إىل ذلك، فإنـ

. وعلى سبيل املثال، فإن أورام اجلزء األمامي من املعدة، اليت حتدث عقب إدخال باإلنسانتناول جرعات مفرطة لبيان صلة خبطر السرطنة 
كوك فيهــا. غــري أنــه جيــب أن تقــّيم هــذه احملــددات حبــرص يف تربيــر مــادة كيميائيــة مهيجــة أو أكالــة وغــري مطفــرة، قــد تكــون ذات صــلة مشــ

 بالسرطان؛ وجيب أن ينظر أيضاً يف حدوث أورام يف مواقع بعيدة. اإلنسانإمكان إصابة 

 نوع الورم، الكمون احملصور للورم3-6-5-3-2-5

قـدرة على  األدلةصورة الكمون وزن ميكن أن يعزز وجود أنواع استثنائية من األورام أو األورام اليت حتدث بصورة حم
 السرطنة، حىت إذا مل تكن األورام ذات داللة إحصائياً. مادة ما على إحداث

، على األقـل مــن منظــور كمـي. ومـن واإلنسانوعادة ما يفرتض أن سلوك احلركية السمية متماثل يف احليوانات 
الناحية األخرى، فإن بعض أنواع األورام يف احليوانـات تـرتبط باحلركيـة أو الـديناميات السـمية الـيت خيـتص هبـا نـوع احليـوان الـذي أجريـت 

غـري أن أحـد األمثلـة هـو  . وال يوجـد سـوى عـدد ضـئيل مـن األمثلـة املتفـق عليهــا دوليـاً.اإلنسـانعليه التجربة وقد ال ينبئ بالسـرطنة يف 
 α2u-Globulin nephropathy (IARCعدم ثبوت الصلة البشرية بأورام الكلى يف ذكور الفئـران املرتبطـة مبضاعفـات تسبـب مـرض الكليــة 

Scientific Publication No 147) الـورم  وحىت عندما يشك يف نوع خاص من الورم، فإنه جيب استخدام رأي خبري يف تقييم كامل صـورة
 يف أي جتربة على احليوانات.
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7-3الفصل 
 السمية التناسلية

تعاريف واعتبارات عامة 3-7-1

 السمية التناسلية 3-7-1-1

التأثريات الضارة يف الوظيفة اجلنسية واخلصوبة يف الذكور واإلنـاث البـالغني، وكـذلك السـمية  السمية التناسليةتشمل 
من جمموعة معـايري صـحة  225النمائية يف الذرية. وقد كيفت التعاريف الواردة أدناه من التعاريف املتفق عليها كتعاريف عملية يف الوثيقة 

بعنــوان "مبــادئ لتقيــيم  IPCS/EHCالكيميائية/منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي  البيئــة الــيت يصــدرها الربنــامج الــدويل للســالمة
 األخطار الصحية للتناسل املرتبطة بالتعرض للمواد الكيميائية". وألغراض التصنيف، تنـاقش الظـاهرة املعروفـة إلحـداث تـأثريات وراثيـة ذات

)، نظـراً ألن مناقشـة مثـل هـذه التـأثريات يعتـرب، يف نظـام التصـنيف 5-3(الفصـل  اجلنسيةإطفار اخلاليا أساس جيين يف الذرية حتت عنوان 
 أنسب يف التناول حتت رتبة خطورة مستقلة هي إطفار اخلاليا اجلنسية. ،احلايل

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

 التناسلية واخلصوبة؛التأثريات الضارة يف الوظيفة  (أ)

 التأثريات الضارة يف مناء الذرية. (ب)

وال ميكن عزو بعض التأثريات السمية التناسلية بشكل واضح إىل ضعف الوظيفـة التناسـلية واخلصـوبة أو إىل السـمية 
 يان خطورة عام.النمائية. إال أن املواد الكيميائية اليت هلا هذه التأثريات تصنف باعتبارها مسيات تناسلية مع وضع ب

 التأثيرات الضارة على الوظيفة التناسلية والخصوبة 3-7-1-2

أي تأثري ملادة كيميائية من شأنه أن يتدخل يف الوظيفة التناسلية واخلصوبة. وهذا ميكن أن يشتمل، دون أن يقتصر، 
ونقلهــا، أو سالســة األعــراس التــأثريات الضــارة عنــد بــدء مرحلــة البلــوغ، أو إنتــاج  علــى تغيــريات يف اجلهــاز التناســلي األنثــوي أو الــذكري، أو

التناســلية املبكــرة، أو حــدوث تغيــريات يف  ةالــدورة التناســلية، أو الســلوك اجلنســي، أو اخلصــوبة، أو الــوالدة، أو نتــائج احلمــل، أو الشــيخوخ
 الوظائف األخرى اليت تعتمد على سالمة األجهزة التناسلية.

مــا تنــدرج اآلثــار الضــارة يف اإلرضــاع أو مــن خاللــه يف الســمية التناســلية، ولكــن ألغــراض التصــنيف، تُعامــل هــذه ك
). وذلك ألنه من املرغـوب الـتمكن مـن تصـنيف املـواد الكيميائيـة بصـورة حمـددة لتعيـني التـأثري 1-2-7-3التأثريات بصورة مستقلة (انظر 

 ير خبطر حمدد عن هذا التأثري لألمهات املرضعات.الضار يف اإلرضاع حبيث ميكن توفري حتذ

 التأثيرات الضارة على نماء الذرية 3-7-1-3

تتضـــمن الســـمية النمائيـــة مبعناهـــا األوســـع أي تـــأثري يتـــدخل يف النمـــاء الطبيعـــي لنتـــاج احلمـــل، ســـواء قبـــل الـــوالدة أو 
احلمـل، أو تعـرض منـاء الذريـة قبـل الـوالدة أو بعـد الـوالدة حـىت بعدها، وينشأ نتيجـة لتعـرض أي مـن الوالـدين للسـمية النمائيـة قبـل حـدوث 

وقت البلوغ اجلنسي. غري أنه يعترب أن القصـد مـن التصـنيف حتـت عنـوان السـمية النمائيـة هـو بالدرجـة األوىل تـوفري حتـذير بـاخلطر للحوامـل 
السـمية النمائيـة بصـورة أساسـية التـأثريات الضـارة الناشـئة لـذلك فإنـه، لألغـراض العمليـة للتصـنيف، تعـين  .ولقـدرة الرجـال والنسـاء التناسـلية

أثناء احلمل، أو كنتيجة لتعرض الوالـدين. وميكـن أن تظهـر هـذه التـأثريات يف أيـة فـرتة مـن عمـر الكـائن احلـي. وتشـمل أهـم مظـاهر السـمية 
 الوظيفي.النمائية موت الكائن أثناء تطوره والتشوه اهليكلي أو الرتكييب وتغري النمو والقصور 
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 معايير تصنيف المواد 3-7-2

 فئات الخطورة 3-7-2-1

ألغراض التصنيف للسمية التناسلية، تدرج املواد يف إحدى فئتني. وينظر يف التأثريات يف الوظيفة التناسلية واخلصوبة 
 مستقلة.والتأثريات يف مناء الكائن احلي. وباإلضافة إىل ذلك، تدرج التأثريات يف اإلرضاع يف فئة خطورة 

 (أ): فئات خطورة المواد ذات السمية التناسلية1-7-3الشكل 

 معروفة أو مفترضة بشرية سمية تناسلية ةماد :1الفئة 
أو يف النماء يف البشـر  الوظيفة التناسلية واخلصوبةتضم هذه الفئة املواد املعروفة بقدرهتا على إحداث تأثري ضار يف 

أو الــيت يوجــد بشــأ�ا أدلــة مــن دراســات علــى احليوانــات ميكــن أن تكملهــا معلومــات أخــرى لتــوفري افــرتاض قــوي أن 
. ولألغراض التنظيمية، ميكـن متييـز املـادة أيضـاً علـى أسـاس مـا إذا  اإلنسانيف التناسل يف التدخل للمادة قدرة على 

(الفئة )، أو من بيانات على احليوانات ألف1(الفئة ة أساسية من بيانات بشرية كانت أدلة التصنيف مستقاة بصور 
 ).باء1

 سميتها التناسلية في البشرمادة معروفة ب :ألف1الفئة 
 أدلة مستقاة من البشر.إىل يستند وضع املادة يف هذه الفئة بدرجة كبرية 

 البشر تتسم بالسمية التناسلية فييفترض أن المادة  :باء1الفئة 
أدلــة مســتقاة مــن حيوانــات التجــارب. وينبغــي أن تــوفر أســاس ويقــوم وضــع املــادة يف هــذه الفئــة بدرجــة كبــرية علــى 

تــأثري ضــار يف الوظيفــة التناســلية واخلصــوبة أو يف البيانــات الناجتــة مــن دراســات علــى احليوانــات أدلــة واضــحة علــى 
مــع عــدم وجــود تــأثريات مسيــة أخــرى، أمــا يف حالــة حــدوث الســمية التناســلية مــع تــأثريات مسيــة أخــرى، فإنــه  النمــاء

ينبغي أال يعترب التأثري يف التناسل نتيجة ثانوية غري نوعية للتأثريات السمية األخرى. بيد أنه حيثمـا تتـوفر معلومـات 
 .2فإنه يكون من األنسب التصنيف يف الفئة  ،اإلنساندارجة تثري الشك يف عالقة املادة بالتأثري يف 

 مادة يشتبه في تأثيرها السمي التناسلي في البشر :2الفئة 
تضــم هــذه الفئــة املــواد الــيت يوجــد بشــأ�ا بعــض أدلــة مــن البشــر أو يف حيوانــات التجــارب، رمبــا تكملهــا معلومــات 

نمـاء، مـع عـدم وجـود تـأثريات ضـارة أخـرى، أمـا يف أو يف الالوظيفـة التناسـلية واخلصـوبة أخرى، على تأثري ضـار يف 
حالــة حــدوث الســمية التناســلية مــع تــأثريات مسيــة أخــرى، فإنــه ينبغــي أال يعتــرب التــأثري يف التناســل نتيجــة ثانويــة غــري 

. وعلــى 1نوعيــة للتــأثريات الســمية األخــرى، وحيثمــا تكــون األدلــة غــري مقنعــة بقــدر كــاف لتصــنيف املــادة يف الفئــة 
أكثر  2ملثال، قد جتعل نواحي القصور يف الدراسة نوعية األدلة غري مقنعة متاماً، مما جيعل التصنيف يف الفئة سبيل ا

 مالءمة.
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 (ب): فئة خطورة التأثيرات في اإلرضاع أو من خالله1-7-3كل الش

 التأثيرات في اإلرضاع أو من خالله
. ويقـّدر أنـه ال تتـوفر معلومـات عـن مـواد كثـرية بشـأن القـدرة علـى خاللـهللتأثيرات في اإلرضاع أو مـن خصصت فئة مستقلة واحدة 

يف اإلرضـاع، أو الـيت قـد  تتـدخلأ�ـا  ظهـرإحداث تأثريات ضارة يف الذرية من خالل اإلرضاع. غري أن املواد اليت متتصـها النسـاء والـيت 
لق على صحة الرضيع، ينبغي أن تصنف حبيـث تبـني هـذه ) بكميات تكفي إلثارة القاالستقالبتوجد يف لنب األم (مبا يف ذلك نواتج 

 اخلاصية اخلطرة على الرّضع الذين يتغذون بلنب األم. وميكن أن يوضع هذا التصنيف على أساس ما يلي:
لة ، والتوزيع، واإلفراز، اليت تبني احتمال وجود املادة يف لنب األم مبستويات حمتماالستقالب (األيض)و دراسات االمتصاص،  (أ)

السمية؛ 
نتائج دراسة جيل أو جيلني من احليوانات توفر أدلة واضحة على حدوث تأثري ضار يف الذريـة نتيجـة للتحـول يف لـنب  وو/أ (ب)

األم أو تأثري ضار يف نوعية اللنب؛ 
 أدلة بشرية تشري إىل خطر على الرّضع أثناء فرتة الرضاعة الطبيعية.و/أو  (ج)

أساس التصنيف 3-7-2-2
جيــرى التصــنيف علــى أســاس املعــايري املناســبة املبينــة أعــاله، وعلــى تقيــيم الــوزن الكلــي لألدلــة. ويقصــد مــن التصــنيف  3-7-2-2-1

كمادة مسية تناسـلية اسـتخدامه لتصـنيف املـواد الكيميائيـة الـيت تتسـم خباصـية نوعيـة متأصـلة إلحـداث تـأثري ضـار يف التناسـل، وينبغـي عـدم 
 ئية إذا كان هذا التأثري ينتج فقط كنتيجة ثانوية غري نوعية لتأثريات مسية أخرى.تصنيف املواد الكيميا

ومن املهم يف تقييم التأثريات السمية يف مناء الذرية دراسة التأثري احملتمل للسمية يف األم. 3-7-2-2-2

ألف، أدلـة موثـوق هبـا1اليت توفر األساس األوىل للتصنيف يف الفئة  ،وجيب أن تكون هناك، يف حالة األدلة البشرية 3-7-2-2-3
على وجود تأثري ضار على التناسـل يف البشـر. وُتسـتمد األدلـة املسـتخدمة للتصـنيف مـن الناحيـة املثاليـة مـن دراسـات وبائيـة جيـدة تتضـمن 

لعوامـل التحيـز أو التبـاين. وينبغـي اسـتكمال البيانـات األقـل استخدام جمموعات ضابطة مناسـبة، وتقييمـا متوازنـاً، وإيـالء االعتبـار الواجـب 
 باء.1دقة املأخوذة من الدراسات البشرية ببيانات وافية من دراسات على حيوانات التجارب، وينبغي النظر يف التصنيف يف الفئة 

 وزن األدلة 3-7-2-3
وزن الكلـــي لألدلـــة. وهـــذا يعـــين أنـــه جيـــب دراســـة كـــلجيـــرى التصـــنيف يف فئـــة الســـمية التناســـلية علـــى أســـاس تقـــدير للـــ 3-7-2-3-1

الوبائيـة وتقـارير احلالـة يف البشـر  املعلومات املتاحة اليت تؤثر يف تعيني السمية التناسلية معـاً. وتـدخل يف ذلـك املعلومـات املسـتقاة مـن الدراسـات
منة واخلاصة يف احليوانات، الـيت تـوفر معلومـات ذات صـلة بشـأن التناسلية النوعية إىل جانب نتائج دراسات السمية شبه املزمنة واملز  والدراسات

املتصــلة هبــا. كــذلك ميكــن إدراج تقيــيم املــواد الكيميائيــة املماثلــة املتصــلة باملــادة موضــع الدراســة،  الصــماء الســمية يف األعضــاء التناســلية والغــدد
ثر الـوزن الـذي يعطـى لألدلـة املتاحـة بعوامـل منهـا نوعيـة الدراسـات سيما عندما تكون املعلومات عـن املـادة موضـوع الدراسـة شـحيحة. ويتـأ وال

ل واتساق النتـائج، وطبيعـة وشـدة التـأثريات، ومسـتوى الداللـة اإلحصـائية لالختالفـات بـني اجملموعـات، وعـدد التـأثريات املقيسـة، ومالءمـة سـبي
عاً يف تعيني وزن لألدلة. غـري أن إجـراء دراسـة واحـدة إجيابيـة تنفـذ وفقـاً التطبيق على البشر وعدم وجود حتيز. وجتمع النتائج اإلجيابية والسلبية م

 ).3-2-2-7-3ملبادئ علمية جيدة وحتقق نتائج إجيابية ذات داللة إحصائية أو أحيائية قد يربر التصنيف (انظر أيضاً 

واإلنســان، ونتــائج دراســة موقــعوميكــن احلصــول علــى معلومــات مناســبة مــن دراســات احلركيــة الســمية يف احليوانــات  3-7-2-3-2
حملددة التأثري وآلية أو طريقة التأثري، اليت ميكن أن تقلل أو تزيد القلق إزاء اخلطر على صحة اإلنسان. وعندما يثبت بشكل قاطع أن اآللية ا

حة بشدة حبيث يصبح من بوضوح أو طريقة العمل ليست ذات صلة بالنسبة لإلنسان أو عندما تكون االختالفات يف احلركية السمية واض
 ارب.املؤكد أن اخلاصية اخلطرة ال تظهر يف اإلنسان، حينئذ ال ينبغي أن تصنف املادة اليت حتدث تأثرياً ضاراً يف التناسل يف حيوانات التج
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ة مسيــةويف بعــض دراســات الســمية التناســلية يف حيوانــات التجــارب، قــد تعتــرب التــأثريات املســجلة الوحيــدة ذات داللــ 3-7-2-3-3
أو يف املـين منخفضة أو دنيا. ويف هذه احلاالت قد ال يرتتب عليها بالضرورة تصنيف للمادة. وهذه تشمل التغـريات البسـيطة يف بـارامرتات 

حــدوث عيــوب تلقائيــة يف اجلنــني، والتغــريات البســيطة يف نســب متغــريات اجلنــني الشــائعة كمــا يالحــظ يف فحــوص اهليكــل العظمــي، أو يف 
 نني، أو االختالفات البسيطة يف التقييمات النمائية بعد الوالدة.أوزان اجل

ويتوقع أن تعطي البيانات املستقاة من الدراسات على احليوانات عادة أدلة واضحة على مسية تناسلية نوعية يف حالة 3-7-2-3-4
مائيــة مــع تــأثريات مسيــة أخــرى يف األم، فــإن التــأثري األخــرى. غــري أنــه إذا ترافــق حــدوث الســمية الناالنظاميــة عــدم وجــود التــأثريات الســمية 

وًال، مث احملتمل للتأثريات الشاملة الضارة ينبغي أن يتم تقييمه بقدر اإلمكان. والنهج املفضل هو دراسة التأثريات الضـارة يف النطفـة/اجلنني أ
تلك التأثريات، وذلك كجزء من وزن األدلة. وبصفة تقييم السمية األمومية، إىل جانب أي تأثريات أخرى حيتمل أن تكون قد تدخلت يف 

علـى  عامة، ينبغي أال تستبعد تلقائياً التأثريات النمائية اليت تالحظ عند اجلرعات السمية يف األم. وميكن استبعاد مثـل هـذه التـأثريات فقـط
 أساس كل حالة على حدة عندما تثبت عالقة سببية أو عندما تدحض هذه العالقة.

ويف حالــة تــوفر بيانــات مناســبة، يكــون مــن املهــم حماولــة تعيــني مــا إذا كانــت الســمية النمائيــة ترجــع إىل آليــة نوعيــة 3-7-2-3-5
يف األم. وعمومـاً، ينبغـي أال يســتخدم  homeostasis االسـتتباببوسـاطة األم أو إىل آليـة ثانويـة غـري نوعيـة، مـن قبيــل اإلجهـاد أو اضـطراب 

نتائج التأثريات يف النطفة/اجلنني، ما مل ميكن بوضوح إثبات أن هـذه التـأثريات هـي تـأثريات ثانويـة غـري نوعيـة. وجود مسية أمومية يف إنكار 
تــزول كالتشــوهات اهليكليــة. ويكــون مــن  وهــذا هــو احلــال بوجــه خــاص عنــدما تكــون التــأثريات يف الذريــة ذات داللــة، مثــل التــأثريات الــيت ال

السمية التناسلية ترجع إىل تأثري ثانوي ناتج من السمية األمومية، وتستبعد التأثريات على سبيل املثال  املعقول يف بعض احلاالت افرتاض أن
تكـــون  إذا كانـــت املـــادة الكيميائيـــة شـــديدة الســـمية حبيـــث ال تســـتطيع األمهـــات أن يعشـــن حيـــاة طبيعيـــة ويكـــون هنـــاك هـــزال شـــديد؛ وال

 حيتضرن. ات أواألمهات قادرات على إرضاع الصغار؛ أو يكن منهك

 السمية األمومية 3-7-2-4

ميكن أن يتأثر مناء الذرية طوال مدة احلمل وأثناء املراحل املبكرة بعد الـوالدة نتيجـة للتـأثريات السـمية يف األم، سـواء 3-7-2-4-1
مـن املهـم عنـد  كأو آليات تأثري حمددة متصلة باألمومـة. ولـذل االستتباب لديهامن خالل آليات غري نوعية تتصل بإجهاد األم واضطراب 

تفسري احلصيلة النمائية للبت يف التصنيف من حيث التـأثريات النمائيـة دراسـة التـأثري احملتمـل للسـمية األموميـة. وهـي مسـألة معقـدة بسـبب 
تخدام رأي خبـــري و�ـــج لـــوزن األدلـــة باالســـتعانة جبميـــع الشـــكوك الـــيت حتـــيط بالعالقـــة بـــني الســـمية األموميـــة واحملصـــلة النمائيـــة. وينبغـــي اســـ

وًال الدراسات املتاحة لتعيـني درجـة التـأثري الـذي ميكـن إرجاعـه إىل السـمية األموميـة عنـد تفسـري معـايري تصـنيف التـأثريات النمائيـة. وينبغـي أ
ب أي عوامل أخرى حيتمل أن تكون قد تدخلت يف هذه دراسة التأثريات الضارة يف النطفة/اجلنني، ومن مث دراسة السمية األمومية إىل جان
 التأثريات، مثل وزن األدلة، للمساعدة يف التوصل إىل استنتاج بشأن التصنيف.

ويعتقد، على أساس املالحظة العملية، أن السمية األمومية قد تؤثر يف النماء، تبعاً لشدهتا، عن طريق آليـات ثانويـة 3-7-2-4-2
أنســجة العظــم أو حــدوث تشــوهات يف ســالالت  ارتشــافات مثــل اخنفــاض وزن اجلنــني وتــأخر تكــوين العظــام، ورمبــا غــري نوعيــة تنــتج تــأثري 

ثبـات بعض أنواع احليوانات. بيد أن العدد احملدود للدراسات اليت حبثت العالقة بني التـأثريات النمائيـة والسـمية األموميـة العامـة فشـلت يف إ
األنــواع البيولوجيــة. وتعتــرب التــأثريات النمائيــة الــيت حتــدث حــىت يف وجــود مسيــة أموميــة دلــيًال علــى الســمية  عالقــة متســقة قابلــة للتكراريــة عــرب

 النمائية، ما مل ميكن االثبات دون لـبس، علـى أسـاس حالـة حبالـة، أن التـأثريات النمائيـة نتيجـة ثانويـة للسـمية األموميـة. وفضـًال عـن ذلـك،
تزول كالتشوهات يف التكوين، ومـوت  ا يوجد تأثري مسي ذو داللة يف الذرية، من قبيل التأثريات اليت الينبغي النظر يف إجراء تصنيف حيثم

 النطفة/اجلنني، وحاالت القصور الوظيفي الشديدة بعد الوالدة.

السـمية األموميـة، حـىت لمواد الكيميائية اليت ال تنـتج مسيـة منائيـة إال بـالرتافق مـعلوال ينبغي استبعاد التصنيف تلقائياً  3-7-2-4-3
. غري أنه عندما 1أنسب من الفئة  2يعترب التصنيف يف الفئة  . ويف مثل هذه احلالة، قدإذا أثبت وجود آليات تأثري حمددة متصلة باألمومة

عن إرضاع  شديد، أو أن تكون األمهات منهكات أو عاجزات لتكون مادة كيميائية شديدة السمية حبيث يرتتب عليها موت األم أو هزا
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وقــد  .الصــغار، قــد يكــون مــن املعقــول افــرتاض أن الســمية النمائيــة ناشــئة فقــط كنتيجــة ثانويــة للســمية األموميــة واســتبعاد التــأثريات النمائيــة
 يكون التصنيف هو بالضرورة احملصلة يف حالة حدوث تغريات منائية طفيفة من قبيـل نقـص بسـيط يف وزن اجلنني/املولـود، وتـأخر تكـوين ال

 العظام عند مالحظته بالرتافق مع السمية األمومية.

وترد أدناه بعض املالحظات املستخدمة يف تقـدير السـمية األموميـة. ويلـزم تقيـيم بيانـات هـذه املالحظـات، يف حالـة 3-7-2-4-4
 توفرها، يف ضوء داللتها اإلحصائية أو األحيائية وعالقة اجلرعة باالستجابة.

مـع بـني األمهـات املتنـاوالت بالبحـث باملقارنـة  الوفيـاتدة حـدوث ا: ينبغي اعتبار زيـاألمهاتوفيات معدل  (أ)
اجملموعات الضابطة دليًال على السمية األمومية إذا كانت الزيادة حتدث مرتبطة باجلرعة وميكـن إرجاعهـا إىل 

املائـــة مفرطـــاً، يف  10الـــذي يزيـــد علـــى  وفيـــات األمهـــاتمعـــدل يعتـــرب ميـــة للمـــادة املختـــربة. و االســـمية النظ
 ؛ينبغي عادة النظر يف إخضاع بيانات ذلك املستوى من اجلرعات ملزيد من التقييم وال

: (عـــدد احليوانـــات الـــيت تظهـــر انســـدادات منويـــة أو عـــدد احليوانـــات املنوية/عـــدد حـــاالت مؤشـــر التـــزاوج (ب)
 ؛)1()100×  التزاوج

 ؛)1()100× حي/عدد حاالت التزاوج : (عدد اإلناث اليت هبا غرس نسيج مؤشر اخلصوبة (ج)

 ؛: (إذا متكنت اإلناث من إمتام الوالدة)مدة احلمل (د)

: ينبغي أن يتضمن تقييم السمية األمومية دراسة التغري يف وزن جسم األمهات وزن اجلسم وتغري وزن اجلسم )ه(
متوسط معدل (مصحح) و/أو وزن جسم األمهات املعدل (املصحح) حيثما تتوفر هذه البيانات. وحساب 

للتغـــري يف وزن جســـم األم، أي الفـــرق بـــني وزن اجلســـم األويل والنهـــائي مطروحـــاً منـــه وزن رحـــم احلامـــل (أو  
كبــديل لــذلك، جممــوع أوزان األجنــة) قــد يــدل علــى مــا إذا كــان التــأثري أموميــاً أو حــدث داخــل الــرحم. ويف 

مية األمومية بسبب التقلبات الطبيعية يف وزن اجلسم األرانب، قد ال تكون الزيادة يف وزن اجلسم مؤشراً للس
 ؛أثناء احلمل

(إذا كان ذا صلة): إن مالحظة نقـص واضـح يف متوسـط اسـتهالك الغـذاء أو املـاء يف  استهالك الغذاء واملاء (و)
 األمهــات املتنــاوالت بالبحــث باملقارنــة مــع اجملموعــة الضــابطة قــد تكــون مفيــدة يف تقيــيم الســمية األموميــة،

ســـيما عنـــدما تعطـــى مـــادة االختبـــار يف الغـــذاء أو يف مـــاء الشـــرب. وينبغـــي تقيـــيم التغـــريات يف اســـتهالك  وال
الغذاء أو املاء بالرتافق مع أوزان اجلسم يف األمهات عند حتديد ما إذا كانت التـأثريات امللحوظـة تظهـر مسيـة 

 ؛أو املاء أمومية، أو ببساطة أكثر، عدم استساغة مادة االختبار يف الغذاء

(مبــا يف ذلــك العالمــات الســريرية، واملؤشــرات الصــحية، وعلــم الــدم، ودراســات الكيميــاء  التقييمــات الســريرية (ز)
السريرية): إن مالحظة زيادة معدل حدوث عالمات سريرية ذات داللة على السمية يف األمهات املتناوالت 

يف تقيـــيم الســـمية األموميـــة. فـــإذا اســـتخدم هـــذا  بالبحـــث باملقارنـــة مـــع اجملموعـــة الضـــابطة قـــد تكـــون مفيـــدة 
حــدوثها، ودرجتهــا،  كأســاس لتقــدير الســمية األموميــة، وينبغــي تســجيل أنــواع العالمــات الســريرية، ومعــدل

فــرط و ومـدهتا، يف الدراسـة. وتشـمل العالمـات السـريرية الواضــحة للتسـمم األمـومي: الغيبوبـة واهلـزال الشـديد 
 ؛صعوبة التنفسو  الرتنحو  التقوميياملنعكس فقدان و النشاط 

األموميـة. للسـمية : قد تكون زيادة تكرار و/أو شـدة نتـائج التشـريح بعـد الوفـاة كاشـفة بيانات ما بعد الوفاة (ح)
وميكن أن يشمل ذلك نتائج الفحـوص املرضـية العيانيـة أو اجملهريـة، أو البيانـات املتعلقـة بـوزن األعضـاء، مـن 

____________________ 

 من املعرتف به أن هذا املؤشر يتأثر أيضاً بالذَكر. )1(
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ق، أو نسبة وزن العضو إىل اجلسم، أو نسـبة وزن العضـو إىل املـخ. ومالحظـة وجـود قبيل وزن األعضاء املطل
تغــري واضــح يف متوســط وزن العضــو املســتهدف املشــتبه فيــه (األعضــاء املســتهدفة املشــتبه فيهــا) يف األمهــات 

إذا دعمتــه املتنــاوالت بالبحــث، مقارنــاً مــع اجملموعــة الضــابطة، ميكــن أن يعتــرب دلــيًال علــى الســمية األموميــة 
 مالحظة تغري واضح يف العضو املتأثر (األعضاء املتأثرة).

 الحيوانات والبيانات التجريبيةالبيانات عن  3-7-2-5
ق الختبــار السميــة النمائيـة (مثـل توجيـهـمل هـذه طرائــولة على املستوى الدويل؛ وتشـيتوفر عدد من طرائق االختبار املقب 3-7-2-5-1

وطرائق الختبار  (ICH S5B, 1995))، وطرائق الختبار السمية ما حول الوالدة ومـا بعـد الـوالدة ICH S5A, 1993، والتوجيه OECD 414االختبار 
 ).OECD يف امليدان االقتصادي ملنظمة التعاون والتنمية 443و 416و 415االختبار  تالسمية يف جيل واحد أو جيلني (توجيها

لالختبـار التمهيـدي 421كذلك استخدام النتائج املستقاة من اختبـارات الفحـص (التوجيـه   ولتربير التصنيف ميكن 3-7-2-5-2
النمائيــة  -الختبــار فحــص الســمية التناســلية  422، والتوجيــه يف امليــدان االقتصــاديالنمائيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة  -للســمية التناســلية 

التناســلية/النمائية)، رغــم أنــه مــن املعــروف أن جــودة هــذا الــدليل أقــل موثوقيــة مــن دراســة مسيــة اجلرعــات املتكــررة مــع اختبــار فحــص الســمية 
 النتائج املستقاة من الدراسات الكاملة.

وميكــن أن تســتخدم كأســاس للتصــنيف التــأثريات الضــارة أو التغــريات امللحوظــة يف دراســات مسيــة اجلرعــات املتكــررة 3-7-2-5-3
أ�ا تضعف الوظيفة التناسلية واليت تظهر يف حالـة عـدم وجـود مسيـة شـاملة واضـحة، مـن قبيـل التغـريات  القصرية والطويلة األمد، اليت يعتقد

 النسيجية املرضية يف املناسل.

وقد تسهم يف إجراءات التصنيف األدلة املستقاة من االختبارات املعملية، أو االختبارات يف غري الثـدييات، واختبـار 3-7-2-5-4
النشــاط. ويتعــني يف مجيــع احلــاالت الــيت مــن هــذا النــوع االســتعانة بــرأي خبــري لتقــدير كفايــة  -باســتخدام عالقــات الرتكيــب املــواد املتشــاهبة 

 البيانات. وينبغي عدم استخدام بيانات غري كافية كدعامة أساسية للتصنيف.

احملتمـل للتعـرض البشـري. غـري ويفضل إجراء الدراسات على احليوانات باسـتخدام سـبل تعـريض ذات صـلة بالسـبيل 3-7-2-5-5
أن دراسات السمية التناسلية جتـرى عـادة يف املمارسـة العمليـة باسـتخدام السـبيل الفمـوي. ومثـل هـذه الدراسـات تكـون مفيـدة عـادة لتقيـيم 

ضوح أو أسلوب التأثري ليس اخلواص اخلطرة للمادة فيما يتعلق بالسمية التناسلية. بيد أنه إذا أمكن بصورة قاطعة إثبات أن اآللية احملددة بو 
تظهــر يف  ذا صــلة بالبشــر أو عنــدما تكــون االختالفــات يف احلركيــة الســمومية شــديدة حبيــث يكــون مــن املؤكــد أن هــذه اخلاصــية اخلطــرة لــن

 البشر، فإنه ينبغي عدم تصنيف املادة اليت ال حتدث تأثرياً ضاراً يف تناسل حيوانات التجارب.

بــالغ احلــذر يف تفســري الدراســات الــيت تســتخدم فيهــا ســبل تعــريض مثــل احلقــن الوريــدي أو احلقــنوال بــد مــن تــوخي  3-7-2-5-6
اء داخل الصفاق، اليت قد تسفر عن تعرض األعضاء التناسلية ملستويات عالية غري واقعية من املادة املختربة، أو حتدث تلفاً موضعياً لألعض

  تستخدم هذه البيانات يف حد ذاهتا عادة كأساس للتصنيف.التناسلية، بالتهيج على سبيل املثال، وينبغي أال

يـدخل وهناك اتفاق عام على مفهوم اجلرعة احلدية، اليت قد يعترب أن حدوث تأثري ضار يف اجلرعات الـيت تعلوهـا ال 3-7-2-5-7
يف امليـــدان ة ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف نطـــاق املعـــايري الـــيت تـــؤدي إىل إجـــراء تصـــنيف. إال أنـــه ال يوجـــد اتفـــاق داخـــل فرقـــة العمـــل التابعـــ

بشأن إدراج جرعة حمددة كجرعة حدية يف املعايري. وحتدد بعض توجيهات االختبار جرعـة حديـة، والـبعض اآلخـر يعـني اجلرعـة  االقتصادي
ميكن بلـوغ هـامش التعـرض  الاحلدية مع بيان أنه قد يلزم استخدام جرعات أكرب إذا كان التعرض البشري املتوقع عالياً بدرجة كافية حبيث 

الكايف يف حالة اجلرعة احلدية. كما أن تعيني جرعة حدية قد ال يكون مناسباً لألوضاع اليت يكون فيها البشر أكثـر حساسـية مـن النمـوذج 
 احليواين بسبب االختالفات يف احلركية السمومية بني األنواع البيولوجية.

ت الضـارة يف التناسـل عنـد مسـتويات جرعـة عاليـة جـداً يف الدراسـات علـى احليوانـاتومن حيـث املبـدأ، فـإن التـأثريا 3-7-2-5-8
تـؤدي عـادة إىل تصـنيف،  فقط (على سبيل املثال اجلرعات اليت تسبب اهلـزال الشـديد، وفقـدان الشـهية الشـديد، وفـرط معـدل الوفيـات) ال
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لى أن البشر ميكن أن يكونوا أكثر حساسية من احليوانات، حبيث مل تتوفر معلومات أخرى، مثل معلومات عن احلركية السمومية تدل ع ما
 تشري إىل أن التصنيف مناسب. ويرجى أيضاً الرجوع إىل القسم املتعلق بالسمية األمومية لالطالع على مزيد من التوجيهات يف هذا اجملال.

الـيت اسـتخدمت للحصـول علـى نتـائج االختبـار،غري أن حتديد "اجلرعة احلدية" الفعلية يتوقف على طريقـة االختبـار  3-7-2-5-9
بشأن دراسات مسية اجلرعات املتكررة بطريق الفم، يوصى باسـتخدام جرعـة يف امليدان االقتصادي فمثًال، يف توجيه منظمة التعاون والتنمية 

 أعلى. مغ/كغ، ما مل تبني االستجابة البشرية املتوقعة احلاجة إىل مستوى جرعة 1 000حدية أعلى مقدارها 

ويتطلب األمر مزيداً من املناقشات بشأن إدراج جرعة حمددة كجرعة حدية يف املعايري. 3-7-2-5-10

معايير تصنيف المخاليط 3-7-3

 تصنيف المخاليط عند توفر بيانات عن المخلوط بأكمله 3-7-3-1

يوضــع تصــنيف املخــاليط علـــى أســاس بيانــات االختبـــار املتاحــة ملكونــات املخلــوط املفـــردة باســتخدام القــيم احلدية/حـــدود 
ملكونــات املخلــوط. وقــد يعــدل التصــنيف علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة تبعــاً لبيانــات االختبــار املتاحــة للمخلــوط بأكملــه. ويف هــذه الرتكيــزات 

التحليـل مثـل تائج اختبار املخلوط الكامل قاطعة مع مراعاة اجلرعة وعوامل أخرى مثل املدة واملالحظات والتحليل (احلاالت، ال بد من إثبات أن ن
 اإلحصائي، وحساسية االختبار) يف نظم اختبار السمية التناسلية. وينبغي االحتفاظ بوثائق كافية تدعم التصنيف لالستعراض حسب الطلب.

 لة عدم توفر بيانات عن المخلوط بأكمله: مبادئ االستكمالتصنيف المخاليط في حا 3-7-3-2

حيثما ال يكون املخلوط نفسه قد اخُترب لتعيني مسيته التناسلية، لكن توجد بيانات كافية عن كل من مكوناته املفردة 3-7-3-2-1
قواعـد االسـتكمال التاليـة املتفـق عليهـا. واملخاليط املشاهبة اليت تتـيح بشـكل مـرض وصـف خطـورة املخلـوط، تسـتخدم هـذه البيانـات وفقـاً ل

وهــذا يضــمن أن تســتخدم يف عمليــة التصــنيف البيانــات املتاحــة إىل أقصــى حــد ممكــن يف وصــف خطــورة املخلــوط بــدون احلاجــة إىل إجــراء 
 اختبار إضايف يف احليوانات.

 التخفيف 3-7-3-2-2

، ميكــن تصــنيف ىخــر ألالســمية التناســلية للمكونــات اعنــد ختفيــف خملــوط خمتــرب مبــادة ختفيــف ال يتوقــع أن تــؤثر يف 
 املخلوط املخفف اجلديد باعتباره معادًال للمخلوط األصلي املخترب.

 دفعات اإلنتاج 3-7-3-2-3

ميكن افرتاض أن تكون قدرة السمية التناسلية لدفعة إنتاج خمتربة من خملوط ما معادلة بصـورة رئيسـية لقـدرة دفعـة 
يـربر  ، مـا مل يكـن هنـاك مـااملنتج التجاري نفسه، عنـدما يكـون قـد أنتجهـا أو أشـرف عــلى إنتاجهـا الصـانع نفسـهأخرى غري خمتربة من 

 االعتقاد بوجود اختالف واضح يف الرتكيب أدى إىل تغّري قدرة السمية التناسلية هلذه الدفعة. ويلزم يف هذه احلالة إجراء تصنيف جديد.

 رة رئيسيةاملخاليط املتشاهبة بصو  3-7-3-2-4

 يف حالة ما يلي:
 ألف + باء؛ ‘1‘ وجود خملوطني: (أ)

 جيم + باء؛ ‘2‘
 تركيز املكون باء، من حيث السمية التناسلية، هو نفسه يف املخلوطني؛ (ب)
 ؛‘2‘يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘ 1‘تركيز املكون ألف يف املخلوط  (ج)
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ومهــــا متعــــادالن بصــــورة رئيســــية، أي أ�مـــــا يف فئــــة اخلطــــورة نفســــها تتــــوفر بيانــــات للمكــــونني ألــــف وجــــيم  (د)
 يتوقع أن يؤثرا يف السمية التناسلية للمكون باء. وال

مصـنفاً فعـًال عـن طريـق االختبـار، أمكـن تعيـني فئـة السـمية نفسـها للمخلـوط اآلخـر ‘ 2‘أو ‘ 1‘املخلـوط وإذا كان 
 يف نفس فئة اخلطورة.

 ند توفر بيانات عن جميع أو عن بعض مكونات المخلوط فقطتصنيف المخاليط ع 3-7-3-3

للســمية 2أو الفئـة  1وط يف فئـة مسيــة تناسـلية عنـدما يكـون مكــون واحـد علـى األقـل مصــنفاً يف الفئـة املخلـيصـنف  3-7-3-3-1
 1 أدنـــاه للفئـــة 1-7-3كمـــا هــو مبـــني يف اجلــدول   ،ةاملناســب اتالرتكيـــز  ودالقيمــة احلدية/حـــديتجـــاوز التناســلية وموجـــوداًبرتكيز يســاوي أو 

 على التوايل. 2 والفئة

مكــون واحــد علــىعلــى مــواد تــؤثر يف اإلرضــاع أو مــن خاللــه إذا كــان حيتــوي علــى حيتــوي  هيصــنف املخلــوط باعتبــار  3-7-3-3-2
بشــأن 1-7-3 ، كمــا هــو مبــني يف اجلــدولةباملناســ اتالرتكيــز  ودالقيمــة احلدية/حــد يتجــاوزاألقــل مصــنفاً يف هــذه الفئــة برتكيــز يســاوي أو 

 الفئة اإلضافية للمواد اليت تؤثر يف اإلرضاع أو من خالله.

التركيزات لمكونات المخلوط المصنفة في فئات السمية التناسلية أو حدود القيم الحدية/ :1-7-3الجدول 
(أ)تصنيف المخلوطتؤدي إلى ، التي تأثيراتها في اإلرضاع أو من خالله بسبب

 القيم الحدية/التركيزات الحدية التي تؤدي إلى تصنيف المخلوط في الفئة:
المكون مصنف 

 في:
فئة إضافية للتأثيرات  سمية تناسلية 2الفئة  سمية تناسلية 1الفئة 

في اإلرضاع أو من 
 خالله

 باء 1الفئة  ألف 1الفئة 

مسيـــــــة  ألـــــــف1الفئـــــــة 
 تناسلية

 )1يف املائة (املالحظة  0.1 ≥
يف املائة (املالحظة  0.3 ≥ -- -- --

2( 
مسيــــــــــة  بــــــــــاء1الفئــــــــــة 
 تناسلية

-- 

يف املائة  0.1 ≥
 )1(املالحظة 

-- --
يف املائة  0.3 ≥

 )2(املالحظة 
 مسية تناسلية 2الفئة 

-- -- 

يف املائة (املالحظة  0.1≥
3( 

--
يف املائة (املالحظة  0.3 ≥

4( 
يف فئة إضافية للتأثريات 
 االرضاع أو من خالله

-- -- 

يف املائة  0.1 ≥
 )1(املالحظة 

يف املائة  0.3 ≥
 )2(املالحظة 

د املخـاليط الـيت ينطوي هذا املخطط التوافقي للتصـنيف علــى مراعـاة االختالفـات يف ممارسـات تبليـغ معلومـات اخلطـورة يف الـنظم القائمـة. ويتوقـع أن يكـون عـد (أ)
 وستنحصر االختالفات يف وضع بيان للتحذير على بطاقة الوسم. وسيتطور الوضع مع مرور الوقت لتحقيق �ج أكثر تنسيقاً.ستتأثر به صغرياً؛ 
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أو مـــادة مصـــنفة يف الفئـــة اإلضـــافية  1مسيـــة تناســـلية مـــن الفئـــة ذي مكـــون علـــى احتـــواء املخلـــوط أو املـــادة يف حالـــة  :1المالحظة 
يف املائة، فإن مجيع السلطات التنظيمية تقتضي إدراج معلومـات يف صـحيفة  0.3إىل  0.1رتكيز من بللتأثريات يف اإلرضاع أو من خالله 

بيانات السالمة عن املنتج. غري أن وضع بيان للتحذير على بطاقة الوسم للتحذير اختياري. وقد ختتار بعض السلطات وضع بطاقة وسـم 
 يف املائة، بينما قد ال تقتضي سلطات أخرى وضع وسم يف هذه احلالة. 3.0إىل  0.1عند وجود املكون يف املخلوط برتكيز من 

أو مـــادة مصـــنفة يف الفئـــة اإلضـــافية  1مسيـــة تناســـلية مـــن الفئـــة ذي مكـــون  علـــى احتـــواء املخلـــوط أو املـــادةيف حالـــة   :2المالحظة 
صــحيفة بيانــات الســالمة وبيــان للتحــذير يف بطاقــة  عمومــاً وضــع يف املائــة، فإنــه يُتوقــع 0.3 ≥برتكيــز للتــأثريات يف اإلرضــاع أو مــن خاللــه 

 الوسم على حد سواء.

يف املائـــة، فـــإن مجيـــع  3.0إىل  0.1 نيف املخلـــوط برتكيـــز مـــ 2مكـــون ذي مسيـــة تناســـلية مـــن الفئـــة وجـــود يف حالـــة  :3المالحظة 
ع بيان التحذير يف بطاقة الوسـم اختيـاري. السلطات التنظيمية تقتضي إدراج معلومات يف صحيفة بيانات السالمة عن املنتج. غري أن وض

يف املائة، بينما قد  3.0إىل  0.1وقد ختتار بعض السلطات وضع بيان التحذير يف بطاقة الوسم عند وجود املكون يف املخلوط برتكيز من 
 ال تقتضي سلطات أخرى وضع وسم يف هذه احلالة.

يف املائــة فإنــه يتوقــع عمومــاً طلــب  3.0 ≥يف املخلــوط برتكيــز  2فئــة يف حالــة وجــود مكــون ذي مسيــة تناســلية مــن ال :4المالحظة 
 وسم على حد سواء. وضعصحيفة بيانات السالمة 

تبليغ معلومات الخطورة 3-7-4

 ).4-1(الفصـل تبليــغ معلومـات اخلطـورة: الوسـم ترد االعتبارات العامة واالعتبارات احملـددة املتعلقـة باشـرتاطات الوسـم يف 
أمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  3جـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  1ويتضـــمن املرفـــق 

استخدامها حيثما تسمح السلطة املختصة بذلك. 

 : عناصر الوسم للسمية التناسلية2-7-3الجدول 

 1الفئة 
 2الفئة  باء)1و ألف1(الفئة 

للتأثيرات في فئة إضافية 
 اإلرضاع أو من خالله

 بدون رمز خطر صحي خطر صحي الرمز
 بدون كلمة تنبيه حتذير خطر كلمة التنبيه

قد يضر اخلصوبة أو اجلنني (يذكر  بيان الخطورة
يذكر ( )التأثري احملدد إذا كان معروفاً 

سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة 
أخرى تسبـب  تعرض توجد سبل أنه ال

 اخلطر نفسه)

يشتبه بأنه يضر اخلصوبة أو اجلنني (يذكر 
يذكر ( )التأثري احملدد إذا كان مـعروفاً 

سبيل التعـرض إذا ثبت بصورة قاطعـة أنه 
أخرى تسبب اخلطر  تعرض ال توجد سبل

 نفسه)

قد يؤذي أطفـال الرضاعة 
 الطبيعية
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تصنيفالبشأن  منطق القرار 3-7-5

 القرار بشأن السمية التناسليةمنطق  3-7-5-1

ال ميثـل منطـق القــرار التـايل جــزءاً مـن نظــام التصـنيف املنســق ولكنـه يــرد هنـا كتوجيــه إضـايف. ويوصــى بشـدة أن يقــوم 
 الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار.

 بشأن تصنيف املواد 1-7-3منطق القرار  3-7-5-1-1

نعم

التصنيف غري ممكنالمسيتها التناسلية؟ملادة بيانات عن عن اهل تتوفر  :المادة

نعم

:) هل املادة2-7-3وفقاً للمعايري (انظر 
 مسية للتناسل البشري،بأ�ا  معروفة (أ)

 ؟مسية للتناسل البشريأ�ا  يفترضأو  (ب)
حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف �ج وزن األدلة.

ال

نعم

1الفئة 

خطر

2الفئة 

حتذير

ال تصنف

ال

؟مسية للتناسل البشريأن املادة  يشتبه) هل 2-7-3وفقًاً◌ للمعايري (انظر 
 األدلة. وزنو  قوة حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف �ج
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 املخاليطبشأن تصنيف  2-7-3منطق القرار  3-7-5-1-2

 

____________ 
 هبذا الفصل. 1-7-3ويف اجلدول  2-3-3-1، الفقرة 3-1الرتكيزات" يف الفصل حدود انظر "استخدام القيم احلدية/ ،لالطالع على تركيزات حدية حمددة )2(
 .2-3-7-3بيانات ملخلوط آخر يف تطبيق مبادئ االستكمال، جيـب أن تـكون بيانـات ذلـك املخلـوط قاطعـة وفقـاً للفقرة  استخداميف حالة  )3(

التصنيف على أساس مكونات املخلوط املفردة 

 التصنيف املعدل على أساس كل حالة على حدة 

حــدود القــيم احلدية/ باســتخدام مكونــات المخلــوط المفــردةيوضــع تصــنيف املخلــوط علــى أســاس بيانــات االختبــار املتاحــة عــن  المخلــوط:
بنـاء علـى بيانـات االختبـار املتاحـة للمخلـوط ككـل أو علـى . وقد يعدل التصنيف على أساس كل حالـة علـى حـدة الرتكيزات هلذه املكونـات

أســاس مبــادئ االســتكمال. انظــر أدنــاه تعــديل التصــنيف علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة. لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصــيل، انظــر املعــايري 
.3-3-7-3و 2-3-7-3و 1-3-7-3 يف

للمواد السمية التناسلية عند: 1مكون أو أكثر مصنفاً يف الفئة على هل حيتوي املخلوط 
؟)2(يف املائة 0.1 ≥(أ)

؟)2(يف املائة 0.3 ≥(ب)
نعم

1الفئة 

خطر

ال

عند: للمواد السمية التناسلية 2الفئة  يفمكون أو أكثر مصنفاً على هل حيتوي املخلوط 
؟ )2(يف املائة 0.1 ≥(أ)

؟ )2(يف املائة 3.0≥(ب)
نعم

2الفئة 

حتذير
ال 

ال يصنف

هـــل تتــــوفر بيانــــات اختبــــار للمخلــــوط 
 بأكمله؟

 

نعم

هـــــل نتـــــائج اختبــــــار املخلـــــوط قاطعـــــة مــــــع 
أخــذها يف احلســبان اجلرعـــة وعوامــل أخـــرى 

ـــــل املـــــدة واملالحظـــــات والتحليـــــل ( مثـــــل مث
اإلحصــــائي وحساســــية االختبــــار) التحليــــل 

يف نظم اختبار السمية التناسلية؟

يصنف يف الفئة 
املناسبة

خطر
أو

حتذير
أو

ال يصنف

نعم

ال
ال

انظــر أعــاله: التصــنيف علــى أســاس مكونــات املخلــوط 
املفردة.

)3(هل تنطبق مبادئ االستكمال؟

)4-2-3-7-3إىل  1-2-3-7-3(انظر املعايري يف 

ال

نعم
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 من خاللهاإلرضاع أو  فيأثيرات منطق القرار بشأن تصنيف الت 3-7-5-2

 بشأن املواد 3-7-3منطق القرار  3-7-5-2-1

 بشأن املخاليط 4-7-3منطق القرار  3-7-5-2-2

____________ 
 1-7-3ويف اجلـدول  2-3-3-1، الفقـرة 3-1الرتكيـزات" يف الفصـل حـدود انظر "استخدام القيم احلدية/ ،ددةاحمل على حدود الرتكيزاتلالطالع  )2(

 هبذا الفصل.
.2-3-7-3يف حالة استخدام بيانات ملخلوط آخر يف تطبيق مبادئ االستكمال، جيب أن تكون بيانـات ذلك املخلـوط قاطعة وفقاً للفقرة  )3(

) قلقــاً علــى صــحة أطفــال 2-7-3هــل املــادة تســبب وفقــاً للمعــايري (انظــر 
 الطبيعية؟الرضاعة 

ال

فئة إضافية للتأثريات يف اإلرضاع نعم
 من خاللهأو 

ال يصنف 

نعمنعم هل تتاح بيانات اختبار للمخلوط بأكمله؟

ال
ال

انظر التصنيف أعاله على أساس املكونات
 املفردة للمخلوط.

؟)3(هل ميكن تطبيق مبادئ االستكمال
)4-2-3-7-3إىل  1-2-3-7-3(انظر املعايري يف 

ال

نعم

 التصنيف املعدل على أساس كل حالة على حدة
هل نتائج اختبار املخلوط قاطعة مـع أخـذها 
يف احلسبان اجلرعـة وعوامـل أخـرى مثـل املـدة 

التحليــــــــــل مثــــــــــل واملالحظـــــــــات والتحليــــــــــل (
اإلحصــــــائي وحساســــــية االختبــــــار) يف نظــــــم 

 اختبار السمية التناسلية؟

فئة إضافية للتأثريات 
يف اإلرضاع أو من 

 خالله 
 بدون رمز

 بدون كلمة تنبيه
 أو

 بدون تصنيف

حـــدود احلدية/القـــيم  باســـتخدام مكونـــات المخلـــوط المفـــردةبيانـــات االختبـــار املتاحـــة عـــن  أســـاس ط علـــىاليتصـــنيف املخـــ يوضـــع المخلـــوط:
ـــى حـــدة الرتكيـــزات هلـــذه املكونـــات ـــة عل ـــد يعـــدل التصـــنيف علـــى أســـاس كـــل حال بنـــاء علـــى بيانـــات االختبـــار املتاحـــة للمخلـــوط ككـــل . وق

أســاس مبــادئ االســتكمال. انظــر أدنــاه تعــديل التصــنيف علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة. لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصــيل، انظــر  علــى أو
.3-3-7-3و 2-3-7-3و 1-3-7-3 املعايري يف

املــؤثرة يف اإلرضــاع ملــواد امكــون أو أكثــر مصــنفاً يف فئــة علــى خلــوط هــل حيتــوي امل
 عند: أو من خالله

؟)2(يف املائة 0.1 ≥ (أ)
؟)2(يف املائة 0.3 ≥ (ب)

نعم

ال
ال يصنف

فئة إضافية للتأثريات على 
 اإلرضاع أو من خالله

 التصنيف على أساس املكونات املفردة يف املخلوط 
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8-3الفصل 
السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة 

 التعرض المفرد - محددة

عامة تعاريف واعتبارات 3-8-1

الغــرض مــن هــذا الفصــل هــو تــوفري وســيلة لتصــنيف املــواد واملخــاليط الــيت تســبب مسيــة غــري قاتلـــة مستهدفـــة ألعضــاء 3-8-1-1
من تعرض مفـرد. وتنـدرج حتتهـا مجيـع التـأثريات الصـحية الواضـحة الـيت ميكـن أن حتـدث اخـتالًال وظيفيــاً، سـواء كانـت تـزول أو  جحمددة تنت

 ).6-1-8-3 (انظر أيضاً الفقرة 10-3والفصل  7-3إىل  1-3بطيئة، ومل تعاجل بصورة حمددة يف الفصول  تزول، فورية و/أو ال

ويعــني التصــنيف املــواد أو املخــاليط الــيت تعتــرب ذات مسيــة مســتهدفة ألعضــاء حمــددة، وهــي متثــل هبــذه الصــفة إمكانيــة 3-8-1-2
 حدوث تأثريات صحية ضارة يف األشخاص الذين يتعرضون هلا.

ويعتمـد التصـنيف علـى تـوفر أدلـة موثـوق هبـا علـى أن التعـرض مـرة واحـدة للمـادة أو املخلـوط قـد أحـدث تـأثرياً مسيــًا 3-8-1-3
أثـرت يف وظيفـة أو شـكل نسيج/عضـو، أو أحـدث تغـريات زه يف البشر أو يف حيوانات التجارب، أو تغريات مسية واضحة يمتسقاً ميكن متي

للكائن العضوي أو دمه وأن هذه التغريات ذات صلة بصحة البشر. ومن املسلم به أن تكـون البيانـات البشـرية شديدة يف الكيمياء احليوية 
 املصدر الرئيسي لألدلة فيما يتعلق هبذه الرتبة من اخلطورة.

أيضـًاوينبغي عدم االقتصار يف التقييم على دراسة التغريات الواضحة يف عضو واحد أو جهاز حيـوي واحـد، ولكـن  3-8-1-4
 التغريات الشاملة اليت تكون ذات شدة أقل وتشمل عدة أعضاء يف اجلسم.

وميكن أن حتدث السمية الشاملة ألعضاء مسـتهدفة حمـددة عـن طريـق أي سـبيل تعـرض لـه صـلة بالبشـر، أي فمـوي 3-8-1-5
 أو جلدي أو باالستنشاق بصورة رئيسية.

ددة بعد تعرض متكرر يف النظام املنسق عاملياً على النحو الوارد حتـتوتصنَّف السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حم 3-8-1-6
)، ولـذلك فإ�ـا تسـتبعد مـن هـذا الفصـل. وجيـرى تقيـيم 9-3(الفصـل  التعـرض املتكـرر -السمية الشاملة املستهدفة ألعضاء حمددة  عنوان

 التايل فهي غري مدرجة هنا.منفصل يف النظام املنسق عاملياً لتأثريات مسية نوعية أخرى مبينة أدناه، وب

 )؛1-3السمية احلادة (الفصل  (أ)
 )؛2-3تأكل/هتيج اجللد (الفصل و  (ب)
 )؛3-3تلف العني الشديد/هتيج العني (الفصل و  (ج)
 )؛4-3التحسس التنفسي أو اجللدي (الفصل و  (د)

 )؛5-3إطفار اخلاليا اجلنسية (الفصل و  )ه(
 )؛6-3السرطنة (الفصل و  (و)
)؛ 7-3السمية التناسلية (الفصل و  (ز)
 ).10-3السمية باالستنشاق (الفصل و  (ح)
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)، ومعـايري للمـواد 1-2-8-3(انظـر  2و 1للمـواد مـن الفئتـني  ونظمت معـايري التصـنيف يف هـذا الفصـل كمعـايري3-8-1-7
 .1-8-3). انظر أيضا الشكل 3-8-3) ومعايري للمخاليط (انظر 2-2-8-3(انظر  3من الفئة 

معايير تصنيف المواد 3-8-2

 2و 1مواد الفئتين  3-8-2-1

األدلـةمجيـع منفصـلة، باسـتخدام رأي خبـري علـى أسـاس وزن تصنف املواد لتعيني التأثريات الفورية أو البطيئة بصـورة  3-8-2-1-1
تبعــاً لطبيعــة  2أو  1الفئــة يف ). ومــن مث، تــدرج املــواد 9-1-2-8-3املتاحــة، مبــا يف ذلــك اســتخدام القــيم التوجيهيــة املوصــى هبــا (انظــر 

 ).1-8-3(الشكل  وشدة التأثري امللحوظ (التأثريات امللحوظة)

 التعرض المفرد لهامحددة عقب أعضاء مستهدفة  : فئات خطورة السمية التي تصيب1-8-3الشكل 

دراسـات علـى  المواد التي أحدثت سـمية واضـحة فـي البشـر، أو التـي يمكـن أن يفتـرض، علـى أسـاس أدلـة مـن :1الفئة 
 حيوانات التجارب، أن لها إمكانية إحداث سمية واضحة في البشر بعد تعرض مفرد

 على أساس ما يلي: 1توضع املادة يف الفئة 
أدلة موثوق هبا وجيدة النوعية من حاالت بشرية أو دراسات وبائية؛  (أ)

فيهـا تـأثريات مسيـة واضـحة و/أو شـديدة مالحظات من دراسات مناسبة على حيوانات التجارب حـدثت أو  (ب)
ذات صلة بصحة البشر عند تركيـزات تعـرض منخفضـة عمومـاً. وتـرد أدنـاه قـيم اجلرعـات/الرتكيزات التوجيهيـة 

 ) اليت تستخدم كجزء من تقييم وزن األدلة.9-1-2-8-3(انظر 
إضــرار  قــدرةالمــواد التــي يمكــن أن يفتــرض، علــى أســاس أدلــة مــن دراســات علــى حيوانــات التجــارب، أن لهــا  :2الفئة 

 بصحة البشر بعد تعرض مفرد
علــى أســاس مالحظــات مــن دراســات مناســبة علــى حيوانــات التجــارب نتجــت فيهــا  2يوضــع تصــنيف املــادة يف الفئــة 

تركيــــــزات تعــــــرض متوســــــطة عمومــــــاً. وتــــــرد أدنــــــاه قـــــــيم تــــــأثريات مسيــــــة واضــــــحة، ذات صــــــلة بصــــــحة البشــــــر، عنـــــــد 
 ) للمساعدة يف التصنيف.9-1-2-8-3اجلرعات/الرتكيزات التوجيهية (انظر 

 ).9-1-2-8-3(انظر  2ويف حاالت استثنائية، ميكن أيضاً استخدام أدلة من البشر لوضع مادة ما يف الفئة 
 تأثيرات مؤقتة في أعضاء مستهدفة :3الفئة 

 2أو  1ات يف أعضــاء مســتهدفة قــد ال تســتويف املواد/املخــاليط بشــأ�ا املعــايري الالزمــة لتصــنيفها يف الفئــة هنــاك تــأثري 
املبينة أعاله. وهـي تـأثريات حتـدث تغـريات ضـارة يف وظيفـة مـا يف اإلنسـان ملـدة قصـرية بعـد التعـرض، ويشـفى اإلنسـان 

كيــب أو الوظيفــة. وال تتضــمن هــذه الفئــة ســوى التــأثريات منهــا خــالل فــرتة معقولــة دون أن تــرتك تغــريات كبــرية يف الرت 
املخــدرة وهتــيج اجلهــاز التنفســي. وميكــن تصــنيف املواد/املخــاليط هلــذه التــأثريات علــى وجــه التحديــد علــى النحــو الــذي 

 . 2-2-8-3يناقش يف 
باملــادة املصــنفة، أو ميكــن أن حتــدد املــادة   اً أساســ حتديــد العضــو/اجلهاز املســتهدف الــذي تــأثرلتلــك الفئــات ميكــن بالنســبة  مالحظة:

كمـادة مسيـة عامــة. وينبغـي بــذل حمـاوالت لتعيــني السـمية األوليــة لعضـو/نظام مسـتهدف وتصــنيف املـادة لــذلك الغـرض، مــن قبيـل املــواد 
أثريات الثانويــة، علــى الســمية للكبــد، واملــواد الســمية لألعصــاب. وينبغــي تــوخي الدقــة يف تقيــيم البيانــات، وحيثمــا أمكــن عــدم إدراج التــ

 املعدي املعوي. وأ سبيل املثال ميكن أن حتدث مادة مسية للكبد تأثريات ثانوية يف اجلهازين العصيب
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وينبغي تعيني سبيل التعرض ذي الصلة الذي حتدث املادة املصنفة التلف من خالله. 3-8-2-1-2

أدناه. الواردة ذلك التوجيهاتوحيدد التصنيف من خالل رأي خبري على أساس وزن مجيع األدلة املتاحة، مبا يف  3-8-2-1-3

تســتحق التصــنيف، ومــن أجــل إقامــة الــدليل علــى وجــود التــأثريات الســمية الشــاملة املســتهدفة ألعضــاء حمــددة الــيت 3-8-2-1-4
 البشرية، والوبائيات، والدراسات اليت أجريت يف حيوانات التجارب. يستخدم وزن أدلة مجيع البيانات، مبا فيها األحداث

مثـل وُتْسَتقى املعلومات املطلوبـة لتقيـيم السـمية الشـاملة ألعضـاء مسـتهدفة حمـددة إمـا مـن تعـرض مفـرد يف البشـر، 3-8-2-1-5
التجـارب. وتتمثـل دراسـات احليوانـات القياسـية أو من دراسات أجريت علـى حيوانـات  التعرض يف املنزل، أو يف مكان العمل أو يف البيئة،

يف الفئران واجلرذان اليت توفر هذه املعلومـات يف دراسـات السـمية احلـادة الـيت ميكـن أن تتضـمن مالحظـات سـريرية وفحوصـاً عيانيـة وجمهريـة 
مية احلادة الـيت جتـرى يف كائنـات أخـرى للتمكني من تعيني التأثريات السمية يف األنسجة/األعضاء املستهدفة. وقد توفر نتائج دراسات الس

 أيضاً معلومات ذات صلة.

عنها أدلة بشرية ويف حاالت استثنائية، وعلى أساس رأي اخلرباء، قد يكون من املناسب وضع مواد معينة تتوفر 3-8-2-1-6
، و/أو 1 يف الفئة : (أ) عندما ال يكون وزن األدلة البشرية مقنعاً مبا يكفي للتصنيف2الفئة  على السمية املستهدفة ألعضاء حمددة يف

(ب) على أساس طبيعة وشدة التأثريات. وينبغي أال تراعى مستويات اجلرعة/الرتكيز يف البشر يف التصـنيف، وينبغـي أن تكـون أي أدلـة 
. وبعبارة أخرى، إذا توفرت أيضاً بيانات متاحة متعلقة باحليوانات 2يف الفئة متاحة من الدراسات على احليوانات متسقة مع التصنيف 

 .1، ينبغي تصنيف املادة يف الفئة 1عن املادة الكيميائية تربر التصنيف يف الفئة 

 2و 1التأثريات اليت تعترب داعمة للتصنيف يف الفئتني  3-8-2-1-7

فرد للمادة بتأثري مسي متسق وقابل للتحديد داعمة للتصنيف.األدلة اليت تربط التعرض املتعترب  3-8-2-1-7-1

ومــن املســلم بــه أن األدلـــة املســتقاة مــن اخلربة/األحــداث البشـــرية تقتصــر عــادة علــى التقـــارير الــيت تتنــاول العواقـــب 3-8-2-1-7-2
صيل العلمية اليت ميكن احلصول عليها من الصحية الضارة، اليت تتسم غالباً بقدر من عدم التيقن من ظروف التعرض، وقد ال تتضمن التفا

 دراسات أجريت بصورة جيدة على حيوانات التجارب.

وميكن أن توفر األدلة املستقاة من الدراسات املناسبة اليت جترى علـى حيوانـات التجـارب تفاصـيل أكثـر بكثـري، يف 3-8-2-1-7-3
تكــون مهــددة  كشــف ذلــك يف كثــري مــن األحيــان خطــورة قــد الشــكل مالحظــات ســريرية، وفحــوص مرضــية عيانيــة وجمهريــة، وميكــن أن ي

للحيـــاة ولكنهـــا قـــد تشـــري إىل حـــدوث اخـــتالل وظيفـــي. وعليـــه، يتعـــني أخـــذ مجيـــع األدلـــة املتاحـــة يف احلســـبان، إىل جانـــب صـــلتها بصـــحة 
 اإلنسان، يف عملية التصنيف. 

يوانات: وترد أدناه أمثلة للتأثريات السمية ذات الصلة يف البشر و/أو يف احل

 من تعرض مفرد؛ (الناجتة) الناتج (املراضة) االعتالل (أ)

تغـريات وظيفيـة واضـحة، غـري مؤقتـة يف طابعهـا، يف اجلهـاز التنفسـي واجلهـاز العصـيب املركـزي أو حدوث  (ب)
الطــريف أو األجهــزة العضــوية األخــرى، مبــا يف ذلــك عالمــات كبــت اجلهــاز العصــيب املركــزي والتــأثريات يف 

 احلواس اخلاصة (مثل السمع، والنظر، والشم)؛

حــدوث أي تغيــري، متســق وضــار بصــورة واضــحة، يف بــارامرتات الكيميــاء احليويـــة السريريـــة، أو الــدم، أو  (ج)
 حتليل البول؛
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أو يثبتــه  حــدوث تلــف واضــح يف األعضــاء قــد يالحــظ عنــد دراســة الصــفة التشــرحيية و/أو يــرى الحقــاً  (د)
 الفحص اجملهري؛

حدوث خنر متعدد البؤر أو خنر منتشر، أو تليف أو تكون أورام حبيبية يف أعضاء حيوية مع قـدرة علـى  )ه(
 جتدد األورام؛

حــدوث تغــريات مورفولوجيــة ميكــن أن تـــزول لكنهــا تــوفر أدلــة واضــحة علــى اخــتالل وظيفــي ملحــوظ يف  (و)
 األعضاء؛

اخلاليـا واخنفــاض عـددها) يف أعضـاء حيويـة غــري  أدلـة علـى مـوت ملحـوظ يف اخلاليــا (مبـا يف ذلـك حتلـل (ز)
 قابلة للتجديد.

 2و 1التأثريات اليت ال ميكن اعتبارها داعمة للتصنيف يف الفئتني  3-8-2-1-8

 من املسلم به أنه ميكن اعتبار تأثريات معينة ال تربر التصنيف.

 ومن أمثلة هذه التأثريات يف البشر و/أو احليوانات ما يلي:

ظــات الســـريرية أو التغـــريات الطفيفـــة يف زيـــادة وزن اجلســـم، أو اســـتهالك الغـــذاء أو املـــاء، الـــيت قـــد املالح (أ)
 يكون هلا قدر من األمهية السمية ولكنها ال تدل يف حد ذاهتا على مسية "واضحة"؛

التـأثريات املؤقتـة، الـدم أو حتليـل البـول و/أو  التغريات البسيطة يف بارامرتات الكيميـاء احليويـة السـريرية أو (ب)
 عندما تكون هذه التغريات أو التأثريات ذات أمهية مسية مشكوك فيها أو طفيفة؛

 التغريات يف أوزان األعضاء دون وجود أدلة على اختالل وظيفة العضو؛ (ج)

 استجابات التكيف اليت ال تعترب مهمة من الناحية السمية؛ (د)

تثريهــا املــادة والــيت تكــون متوقفــة علــى نــوع الكــائن احلــي، أي الــيت ال تــربر التصــنيف آليــات الســمية الــيت  )ه(
 يثبت بدرجة معقولة من الثقة أ�ا غري ذات صلة بصحة اإلنسان.

على أساس النتائج املستقاة من الدراسـات الـيت جتـرى علـى  2و 1قيم توجيهية للمساعدة يف التصنيف يف الفئتني  3-8-2-1-9
 حيوانات التجارب

مقابل 1 يف سبيل املساعدة للتوصل إىل قرار بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيف مادة ما أو ال، ودرجة التصنيف (الفئة 3-8-2-1-9-1
)، تبــني هنــا "قــيم توجيهيــة" للجرعــة/الرتكيز الــذي أثبــت أنــه يعطــي تــأثريات صــحية واضــحة. واحلجــة الرئيســية القــرتاح مثــل هــذه القــيم 2الفئــة 

 اد الكيميائية حمتملة السمية، وال بد أن تكون هناك جرعة أو تركيز معقول تظهـر بعـده درجة من التأثري السمي.التوجيهية هي أن مجيع املو 

وهكذا، عندما تالحظ تأثريات مسية واضحة يف الدراسـات علـى احليوانـات، فـإن ذلـك يشـري إىل تصـنيف مـا، وأن 3-8-2-1-9-2
ثريات، وعالقة النتائج بالقيم التوجيهيـة املقرتحـة، ميكـن أن تقـدم معلومـات مفيـدة تسـاعد يف دراسة اجلرعة/الرتكيز الذي تُرى عنده هذه التأ

 تقدير احلاجة إىل التصنيف (نظراً ألن التأثريات السمية هي نتيجة للخاصية (اخلواص) اخلطرة وأيضاً نتيجة للجرعة/الرتكيز).

جلرعة مفردة اليت أعطت تأثرياً مسياً واضحاً غري قاتل هي النطاقات اليتونطاقات القيم التوجيهية املقرتحة للتعرض  3-8-2-1-9-3
 .1-8-3تنطبق على اختبارات السمية احلادة كما هي مبينة يف اجلدول 
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(أ)لتعرض لجرعة مفردةا لحاالت : نطاقات القيم التوجيهية1-8-3الجدول 

 نطاقات القيم التوجيهية بشأن:

 3الفئة  2الفئة  1الفئة  الوحدات سبيل التعرض

 300> ت ≥ 2 000 300 ≤ت  مغ/كغ من وزن اجلسم فموي (الفأر)

ال تنطبق القيم 
 (ب)التوجيهية

 1 000 >ت  ≥ 2 000 1 000 ≤ت  مغ/كغ من وزن اجلسم جلدي (الفأر أو األرنب)

 2 500 >ت  ≥ 2 000 2 500 ≤ت  ساعات 4جزء/مليون/ االستنشاق غاز (الفأر)

 10 >ت  ≥ 20 10 ≤ت  ساعات 4مغ/ل/االستنشاق خبار (الفأر) 

 1.0 >ت  ≥ 5.0 1.0 ≤ت  ساعات 4مغ/ل/االستنشاق غبار/رذاذ/دخان (الفأر) 

أعــــاله ألغـــراض التوجيــــه فحســــب، أي الســــتخدامها كجــــزء مــــن �ــــج وزن األدلــــة  1-8-3تـــذكر القــــيم والنطاقــــات التوجيهيــــة املبينــــة يف اجلــــدول  (أ)
 واملساعدة يف البت يف التصنيف. وال يقصد هبا أن تكون قيماً فاصلة جازمة. 

 يم وزن األدلة. ال تعطى قيم توجيهية نظراً ألن هذا التصنيف يقوم بصورة أساسية على بيانات بشرية. وميكن إدراج البيانات املتعلقة باحليوانات يف تقي (ب)

وهكــــــذا ميكــــــن أن ُتشــــــاهد صــــــورة مسيــــــة حمــــــددة عنــــــد جرعــــــة/تركيز أقــــــل مــــــن القيمــــــة التوجيهيــــــة، علــــــى سبيـــــــل 3-8-2-1-9-4
مغ/كغ من وزن اجلسم عن طريـق الفـم، غـري أن طبيعـة التـأثري قـد تـؤدي إىل اختـاذ قـرار بعـدم التصـنيف. وعلـى خـالف  2 000 < املثـال

مغ/كـغ  2 000 ≥ذلك، قد تشاهد صورة مسية حمددة يف دراسات على احليوانات عنـد قـيم أعلـى مـن قيمـة توجيهيـة، علـى سـبيل املثـال 
ك، تتوفر معلومات إضافية من مصادر أخرى، مثل دراسات أخرى على جرعات مفردة، أو من وزن اجلسم بطريق الفم، وباإلضافة إىل ذل

 املتوفرة.  دراسات حالة بشرية، تدعم استنتاج أن التصنيف هو اإلجراء احلصيف الذي ينبغي اختاذه يف ضوء وزن األدلة

 اعتبارات أخرى 3-8-2-1-10

بيانـات متعلقـة باحليوانـات (وهـو املعتـاد بالنسـبة للمـواد اجلديـدة، ولكنـهعندما ال توصف مادة مـا إال باسـتخدام  3-8-2-1-10-1
يصــدق أيضــاً علــى كثــري مــن املــواد املوجــودة)، ينبغــي أن تتضــمن عمليــة التصــنيف اإلشــارة إىل قــيم توجيهيــة للجرعــة/الرتكيز باعتبارهــا أحــد 

 العناصر اليت تسهم يف �ج وزن األدلة.

ادة عنــد تــوفر بيانــات بشــرية مدعمــة بشــكل جيــد تبــني تــأثري الســمية الشــاملة ألعضــاء مســتهدفةوميكــن تصــنيف املــ 3-8-2-1-10-2
حمــددة ميكــن بشــكل موثــوق بــه إرجاعــه إىل تعــرض مفــرد ملــادة. وتفضــل البيانــات البشــرية اإلجيابيــة، بصــرف النظــر عــن اجلرعــة احملتملــة، علــى 

تعتـرب مهمـة أو ليسـت ذات  ادة ما ألن السمية امللحوظة املستهدفة ألعضاء حمـددة الالبيانات املتعلقة باحليوانات. وهكذا، عندما ال تصنف م
 صلة بالبشر، ينبغي تصنيف املادة إذا توفرت يف وقت الحق بيانات عن أحداث بشرية توضح وجود تأثري مسي مستهدف لعضو حمدد بعينه.

ا املسـتهدفة ألعضـاء حمـددة يف حـاالت معينـة، عنـد االقتضـاء،وميكن أن تصّنف املادة الـيت مل ختتـرب لتعيـني مسيتهـ 3-8-2-1-10-3
النشاط واستكمال مستند إىل رأي خبري قائم على االستنباط من مادة مناظرة هلا  -على أساس بيانات مستقاة من عالقة مؤكدة للرتكيب 

د أدلة داعمة من مراعاة عوامل مهمة أخرى يف الرتكيب سبق تصنيفها، جنباً إىل جنب مع ما يدعم ذلك إىل حد كبري من دراسة مع وجو 
 مشرتكة مهمة. )أيضاستقالب (من قبيل تكوين نواتج 

ومن املعرتف به أنـه ميكـن اسـتخدام تركيـز البخـار املشـبَّع مـن ِقبـل بعـض األجهـزة التنظيميـة كعنصـر إضـايف لتـوفري 3-8-2-1-10-4
 متطلبات محاية خاصة للصحة والسالمة.
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 3مواد الفئة  3-8-2-2

 معايري هتيُّج اجلهاز التنفسي 3-8-2-2-1

 :3فيما يلي معايري هتيُّج اجلهاز التنفسي للتصنيف يف الفئة 

حّكـــة و/أو أمل) الـــيت /أو ارتشـــاح و/أو تنـــدرج هنـــا تـــأثريات التهـــيج التنفســـي (تتميـــز بـــامحرار موضـــعي و (أ)
وصعوبات التنفس. ومن املعرتف به تضعف الوظيفة التنفسية مع أعراض مثل السعال، واألمل، والّشَرق، 

 البيانات البشرية؛إىل أن هذا التقييم يستند أساساً 

ميكـــن تـــدعيم املالحظـــات البشـــرية الشخصـــية بالقياســـات املوضـــوعية لتهـــيج اجلهـــاز التنفســـي الواضـــح (مثـــل  (ب)
 الشعب اهلوائية)؛ ، والدالالت البيولوجية لاللتهاب يف سوائل ترطيب األنف أوفيزيولوجيةاالستجابات الكهر 

ينبغي أن تكون األعراض املالحظة يف البشر مطابقة لألعراض اليت تظهر يف اجملموعات املعرضة وليست  (ج)
استجابة معزولة ذاتيـة التحسـس أو اسـتجابة مل تنـتج إال يف أفـراد يتسـمون حبساسـية مفرطـة يف املسـالك 

"التهـيج"، نظـراً ألن هـذا املصـطلح يسـتخدم عمومـاً اهلوائية. وينبغـي اسـتبعاد التقـارير الغامضـة عـن جمـرد 
لوصـــف نطـــاق واســـع مـــن اإلحساســـات تشـــمل حـــواس مثـــل الشـــم، واملـــذاق غـــري احملبـــب، واإلحســـاس 

 بالدغدغة، واجلفاف، وكلها ال تدخل يف نطاق التصنيف املقصود؛

علـى وجـه التحديـد. غـري أنـه ال توجد حالياً اختبارات مؤكدة علـى احليوانـات تتنـاول هتـيج اجلهـاز التنفسـي  (د)
ميكن احلصول على معلومات مفيدة من اختبارات السمية باالستنشاق املفرد واملتكرر. وعلى سبيل املثال، 
قد توفر الدراسات علـى احليوانـات معلومـات مفيـدة مـن حيـث العالمـات السـريرية للسـمية (ضـيق الـنفس، 

ي (مثل االحتقان، واالرتشاح، وااللتهـاب البسـيط، والتهاب األنف، وما إىل ذلك) وعلم األمراض النسيج
وتغّلظ الطبقة املخاطية) وهي تأثريات قابلة للزوال، وقد تكون انعكاساً لألعـراض السـريرية املميـزة املوصـوفة 

 أعاله. وميكن استخدام مثل هذه الدراسات على احليوانات كجزء من تقييم وزن األدلة؛

عنـــدما ال تالحـــظ تـــأثريات عضـــوية أشـــد تتضـــمن تـــأثريات كهـــذه يف اجلهـــاز ال جيـــري هـــذا التصـــنيف اخلـــاص  )ه(
 التنفسي.

 معايري للتأثريات املخدِّرة 3-8-2-2-2

 :3فيما يلي معايري التأثريات املخدرة للتصنيف يف الفئة 

ينـــدرج هنـــا ختميـــد اجلهـــاز العصـــيب املركـــزي ويشـــمل التـــأثريات املخـــدرة يف اإلنســـان مـــن قبيـــل النعـــاس،  (أ)
، وانعــدام التنسـيق، والــرتنح. وميكـن أن تظهــر املنعكسـاتوالتخـدير، واخنفـاض مســتوى اليقظـة، وفقــدان 

كـم علـى هذه التأثريات يف شكل صداع شديد، أو غثيان، وميكن أن تـؤدي إىل ضـعف القـدرة علـى احل
األمور، أو الدوار، أو التهيج، أو الوهن، أو ضعف الذاكرة، أو قصور يف اإلدراك والتنسيق، أو زمـن رد 

 ؛سالفعل، أو النعا

ااملــنعكس قــد تتضــمن التــأثريات املخــدرة املالحظــة يف الدراســات علــى احليوانــات النــوام، وانعــدام تنســيق  (ب)
وهذه التأثريات ليست ذات طابع مؤقت، ومن مث ينبغي النظر يف التلقائي، والتخدير، والرتنح.  التقوميي

. 2أو  1تصنيفها يف الفئة 
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معايير تصنيف المخاليط 3-8-3

تصــنف املخــاليط باســتخدام املعــايري ذاهتــا الــيت تســتخدم يف حالــة املــواد، أو كبــديل لــذلك، حســبما هــو مبــني أدنــاه. 3-8-3-1
 للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة يف حالة التعرض املفرد أو املتكرر أو كليهما.وعلى غرار املواد، قد تصنف املخاليط 

 تصنيف المخاليط عند توفر بيانات عن المخلوط بأكمله 3-8-3-2
عندما تتوفر عـن املخلـوط أدلـة موثـوق هبـا وذات نوعيـة جيـدة مـن اخلـربة البشـرية أو دراسـات مناسـبة علـى حيوانـات 

النحو املشروح يف املعايري املتعلقة باملواد، ميكن تصنيف املخلـوط علـى أسـاس تقيـيم هـذه البيانـات تبعـاً لـوزن األدلـة. وجيـب التجارب، على 
قاطعة.  توخي احلرص يف تقييم البيانات املتعلقة باملخاليط، حبيث ال تسبب اجلرعة أو املدة أو املالحظة أو التحليل جعل النتائج غري

 مخاليط عند عدم توفر بيانات عن المخلوط بأكمله: مبادئ االستكمالتصنيف ال 3-8-3-3
املسـتهدفة ألعضـاء حمـددة، لكـن توجـد بيانـات كافيـة عـن كـل هعندما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني مسيتـ 3-8-3-3-1

فيـة، فـإن هـذه البيانـات ميكـن أن تسـتخدم وفقـاً من مكوناته املفردة واملخاليط املختربة املشـاهبة الـيت تتـيح وصـف خطـورة املخلـوط بصـورة وا
ملبــادئ االســتكمال التاليــة. وهــذا يضــمن أن تســتخدم عمليــة التصــنيف البيانــات املتاحــة إىل أقصــى حــد ممكــن يف وصــف خطــورة املخلــوط 

 بدون احلاجة إىل إجراء اختبارات إضافية يف احليوانات.

 التخفيف 3-8-3-3-2

ة ختفيف مصنفة يف فئة مسية مسـاوية لسـمية أقـل املكونـات األصـلية مسيـة أو أدىن منهـا عنـد ختفيف خملوط خمترب مباد
 يتـوقع أن تؤثـر يف مسية املكونات األخرى، عندئذ ميكن تصنيف املخلوط املخفف اجلديد يف فئة معادلة لفئة املخلوط األصلي املخترب. وال

 دفعات اإلنتاج 3-8-3-3-3

إنتـاج خمتـربة ملخلـوط مــا معادلـة بصـورة رئيســية لسـمية دفعـة إنتـاج أخــرى غـري خمتـربة مــن ميكـن افـرتاض أن مسيـة دفعــة 
اً املنتج التجاري نفسه، عندما يكون قد أنتجها أو أشرف على إنتاجها الصانع نفسه، ما مل يكن هناك ما يدعو إىل االعتقاد بأن تغرياً هام

 هذه احلالة يلزم إجراء تصنيف جديد. قد حدث أدى إىل تغري مسية الدفعة غري املختربة. ويف

 تركيز املخاليط العالية السمية 3-8-3-3-4
بدون إجراء  1، ينبغي تصنيف املخلوط الناتج املركز يف الفئة 1ز مكون مسي يف خملوط خمترب من الفئة يإذا ازداد ترك

 اختبار إضايف.

 االستكمال داخل فئة خطورة واحدة 3-8-3-3-5
ثة خماليط (ألـف وبـاء وجـيم) ذات مكونـات متطابقـة، وخضـع املخلوطـان ألـف وبـاء إىل االختبـار يف حالة وجود ثال

املكونـات ذاهتـا النشـطة مـن حيـث السـمومية كـاملخلوطني ألـف وبـاء، علـى ويقعان يف فئة اخلطورة ذاهتا، واملخلوط جيم غري املختـرب حيتـوي 
 وباء. ألف وباء، يفرتض أن يقع املخلوط جيم يف فئة اخلطورة ذاهتا مثل ألف ولكن برتكيزات متوسطة بني تلك املكونات يف املخلوطني

 املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية 3-8-3-3-6
 يف حالة ما يلي:

 ألف + باء؛ ‘1‘ وجود خملوطني: (أ)
 جيم + باء؛ ‘2‘
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 تركيز املكون باء هو نفسه بصورة أساسية يف املخلوطني؛ (ب)

 ؛‘2‘يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘ 1‘يف املخلوط تركيز املكون ألف  (ج)

تتوفر بيانات عن مسية املكونني ألـف وجـيم ومهـا متكافئـان بصـورة أساسـية، أي أ�مـا يف فئـة اخلطـورة ذاهتـا  (د)
 وال يتوقع أن يؤثرا يف مسية املكون باء.

االختبار، أمكن تعيني املخلوط اآلخر يف نفس قد سبق تصنيفه بالفعل عن طريق ‘ 2‘أو ‘ 1‘وإذا كان املخلوط 
 فئة اخلطورة.

 األيروسوالت 3-8-3-3-7

قــــد يصــــنف الشــــكل األيروســــويل ملخلــــوط يف فئــــة اخلطــــورة ذاهتــــا مثــــل الشــــكل غــــري األيروســــويل املختــــرب للمخلــــوط 
خلوط لـدى رشـه. وينبغـي النظـر يف تصـنيف املخـاليط يتعلق بالسمية الفموية واجللدية شريطة أال تؤثر املادة الدافعة املضافة يف مسية امل فيما

 األيروسولية فيما يتعلق بالسمية باالستنشاق بشكل منفصل.

 فقط تصنيف المخاليط عند توفر بيانات عن جميع أو عن بعض مكونات المخلوط 3-8-3-4

وحيثمــــا ال ميكــــن اســــتخدام مبــــادئحيثمــــا ال تتــــوفر أدلــــة موثــــوق هبــــا أو بيانــــات اختبــــار للمخلــــوط احملــــدد نفســــه،  3-8-3-4-1
االســـتكمال إلجـــراء تصـــنيف، عندئـــذ يوضـــع تصـــنيف املخـــاليط علـــى أســـاس تصـــنيف املـــواد املكونـــة للمخلـــوط. ويف هـــذه احلالـــة، يصـــنف 

ن املخلوط كمادة ذات مسية مستهدفة ألعضاء حمددة (حيدد العضو املعين)، بعد تعرض مفرد أو تعرض متكرر أو كليهما عندما يكون مكو 
برتكيـز يسـاوي أو يتجـاوز القـيم احلدية/حـدود  للسـموم املسـتهدفة ألعضـاء حمـددة وموجـوداً  2أو الفئة  1واحد على األقل مصنفاً يف الفئة 

 على التوايل. 2والفئة  1أدناه للفئة  2-8-3حسبما هو مبني يف اجلدول  ،الرتكيزات املناسبة

كونات المخلوط المصنفة في فئات السمية الشاملة التركيزات لمحدود القيم الحدية/ :2-8-3الجدول 
 (أ)2أو  1في الفئة  تصنيف المخلوطتؤدي إلى ، والتي محددةألعضاء مستهدفة 

 تصنيف المخلوط في: تؤدي إلىالتركيزات التي حدود القيم الحدية/ المكون مصنف في:
 2الفئة  1الفئة 

 1الفئة 
 مسوم شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة

 )1يف املائة (املالحظة  1.0 ≥
 )3يف املائة (املالحظة  10املكون <  ≤ 1.0

 )2املالحظة يف املائة ( 10 ≥
 2الفئة 

 مسوم شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة
 )4يف املائة (املالحظة  1.0 ≥

 )5يف املائة (املالحظة  10 ≥
ملخـاليط ينطوي خمطط التصنيف التوافقي هذا على مراعاة االختالفات يف ممارسـات تبليـغ معلومـات اخلطـورة يف الـنظم القائمـة. ويتوقـع أن يكـون عـدد ا (أ)

 ر تنسيقاً.؛ وستكون االختالفات مقتصرة على وضع بيان التحذير يف بطاقة الوسم. وسيتطور الوضع مع الوقت للتوصل إىل �ج أكثصغرياً املتأثرة به 

يف املائــة،  10إىل  1.0يف املخلــوط برتكيــز مــن  1يف حالــة وجــود مكــون مســي مســتهدف ألعضــاء حمــددة مــن الفئــة  :1المالحظة 
فإن مجيع السلطات التنظيمية تقتضي إدراج معلومات يف صحيفة بيانات السالمة عن املنتج. غري أن وضع بيان التحذير يف بطاقـة الوسـم 

يف املائـة، بينمـا قـد ال تقتضـي  10إىل  1.0ختتـار بعـض السـلطات وضـع الوسـم عنـد وجـود املكـون يف املخلـوط برتكيـز مـن اختياري. وقد 
 سلطات أخرى وضع وسم يف هذه احلالة.
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يف املائــة، فإنـه يتوقــع  10 ≥يف املخلــوط برتكيـز  1يف حالـة وجــود مكـون مســي مسـتهدف ألعضــاء حمـددة مــن الفئـة  :2المالحظة 
 .عموماً  طلب تقدمي صحيفة بيانات السالمة ووضع وسمعموماً 

يف املائة، قد  10إىل  1.0يف املخلوط برتكيز من  1يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة  :3المالحظة 
 سلطات أخرى ذلك. للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، بينما ال تفعل 2ختتار بعض السلطات تصنيف هذا املخلوط يف الفئة 

يف املائــة،  10إىل  1.0يف املخلــوط برتكيــز مــن  2يف حالــة وجــود مكــون مســي مســتهدف ألعضــاء حمــددة مــن الفئــة  :4المالحظة 
فإن مجيع السلطات التنظيمية تقتضي إدراج معلومات يف صحيفة بيانات السالمة عن املنتج. غري أن وضع بيان التحذير يف بطاقـة الوسـم 

يف املائة، بينما قد ال تقتضي سلطات  10إىل  1.0قد ختتار بعض السلطات الوسم عند وجود املكون يف املخلوط برتكيز من اختياري. و 
 أخرى وضع وسم يف هذه احلالة.

يف املائة، يتوقـع عمومـاً  10 ≥يف املخلوط برتكيز  2يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة  :5المالحظة 
 تقدمي صحيفة بيانات السالمة ووضع وسم على حد سواء. اقتضاء

وينبغي أن تطبق القيم احلدية هذه وما يرتتب عليها من تصنيفات على قدم املساواة وبطريقة مالئمة على املكونات 3-8-3-4-2
 السمية ألعضاء مستهدفة نتيجة لكل من التعرض املفرد والتعرض املتكرر.

املخاليط بصورة منفصلة فيما يتعلق بالسمية جبرعة مفردة والسمية جبرعات متكررة.كما ينبغي تصنيف  3-8-3-4-3

وينبغي توخي احلرص عند اجلمع بني مكونات مسية تؤثر يف أكثر من جهاز عضوي واحد حبيث تدرس مسائل تعزيز 3-8-3-4-4
يف املائة إذا كانت بعض املكونـات  1تهدف عند تركيز < الفعالية والتفاعالت التآزرية، ألن بعض املواد ميكن أن تسبب مسية للعضو املس

 تعزز ذلك التأثري السمي.بأ�ا األخرى يف املخلوط معروفة 

. وقـد3مكـون (مكونـات) مـن الفئـة علـى بيانات السمية ملخلوط حيتوي استكمال وكذلك ينبغي توخي احلذر عند  3-8-3-4-5
املائــة؛ غــري أنــه ينبغــي إدراك أن هــذه القيمــة احلدية/حــد الرتكيــز قــد يكــون أعلــى أو أقــل تبعــاً يف  20اقرتحــت قيمــة حدية/حــد تركيــز بنســبة 

ال حتــدث عنــد تركيــز أقــل بينمــا قــد حتــدث  د، وأن بعــض التــأثريات مثــل هتــيج اجلهــاز التنفســي قــ3للمكــون (للمكونــات) املصــنفة يف الفئــة 
وجيــب أن يقــّيم هتــيج اجلهــاز  .يف املائــة هــذه. وينبغــي االســتعانة بــرأي خبــري 20تــأثريات أخــرى مثــل التــأثريات املخــدرة عنــد أقــل مــن قيمــة 

، ينبغــي هــذه اخلطــورةوعنــد إجــراء عمليــات لتصــنيف . 2-2-8-3التنفســي والتــأثريات املخــدرة بصــورة منفصــلة وفقــاً للمعــايري الــواردة يف 
 إضافة إسهام كل مكون، ما مل يكن هناك أدلة على أن اآلثار غري مضافة.

هــي املكونــات املوجــودة املكونــات ذات الصــلة"، "3يف احلــاالت الــيت يســتخدم فيهــا الــنهج اجلمعــي ملكونــات الفئــة  3-8-3-4-6
مـا مل يوجـد سـبب للشـك يف يف املائة (نسبة وزنية للمواد الصلبة والسوائل واألغـربة والـرذاذ واألخبـرة ونسـبة حجميـة للغـازات)،  1 ≥كيز ا برت 

 .هتيج اجملرى التنفسي أو تأثريات املخدر فئة يفتصنيف املخلوط بيف املائة ذا صلة  1أن يكون مكّون موجود برتكيز < 

تبليغ معلومات الخطورة 3-8-4

 ).4-1(الفصـل  طـورة: الوســمتبليـغ معلومــات اخل ترد االعتبارات العامـة واالعتبـارات احملـددة املتعلقـة باشـرتاطات الوسـم يف 3-8-4-1
أمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  3جـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  1ويتضـــمن املرفـــق 

 استخدامها حيثما تسمح السلطة املختصة بذلك.

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



226 

 مفرد: عناصر الوسم للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة بعد تعرض 3-8-3الجدول 

 3الفئة  2الفئة  1الفئة 
 عالمة تعجب خطر صحي خطر صحي الرمز

 حتذير حتذير خطر كلمة التنبيه
عضاء (أو تذكر مجيع لأليسبب تلفاً  بيان الخطورة

األعضاء املتأثرة إذا كانت معروفة) (يذكر 
سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه 

 أخرى تسبب اخلطر) تعرض توجد سبل ال

عضاء (أو تذكر مجيع لأليسبب تلفاً 
األعضاء املتأثرة إذ كانت معروفة) (يذكر 
سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه 

 أخرى تسبب اخلطر) تعرض توجد سبل ال

 قد يسبب هتيجاً تنفسياً،
 أو

 قد يسبب النعاس أو الرتنح
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 عقب التعرض المفردمنطق القرار بشأن السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة  3-8-5

ال ميثـل منطـق القــرار التـايل جــزءاً مـن نظــام التصـنيف املنســق ولكنـه يــرد هنـا كتوجيــه إضـايف. ويوصــى بشـدة أن يقــوم  
 الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار.

 1-8-3القرار  منطق 3-8-5-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

____________ 
(علـى أسـاس تـأثريات تنفسـية أشـد أو تـأثريات خمـدرة  2أو الفئـة  1فقط عندما ال يكون هناك مربر للتصنيف يف الفئـة  3جيري التصنيف يف الفئة  )1(

 (ب) (التأثريات املخدرة). 2-2-2-8-3(التأثريات التنفسية) و(ه)  1-2-2-8-3غري مؤقتة). انظر 

 بعد تعرض مفرد،
 يف البشر،  واضحةهل ميكن للمادة أو املخلوط إحداث مسية  (أ)

أدلــة يف البشــر علــى أســاس  واضــحةهــل ميكــن افــرتاض أ�ــا قــد حتــدث مسيــة أو  (ب)
 حيوانات التجارب؟على دراسات من 

املعـــايري والقـــيم التوجيهيـــة. حيتـــاج تطبيـــق املعـــايري إىل رأي  لالطـــالع علـــى 2-8-3انظـــر 
 خبري يتبع يف �ج وزن األدلة.

بعــد  حمــددة هــل تتــوفر عــن املــادة بيانــات و/أو معلومــات لتقيــيم الســمية الشــاملة ألعضــاء مســتهدفة :المــادة
 تعرض مفرد للمادة؟

 ال

هــل تتــوفر عــن املخلــوط ككــل أو عــن مكوناتــه بيانات/معلومــات  :المخلــوط التصنيف غري ممكن
 بعد تعرض مفرد؟ حمددة لتقييم السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة

 نعم

 نعم

 التصنيف غري ممكن ال

  انظر منطق القرار
3-8-2 

 1الفئة 

 

 خطر

هـــل تتـــوفر عـــن املخلـــوط ككـــل بيانات/معلومـــات لتقيـــيم الســـمية الشـــاملة 
 بعد تعرض مفرد؟ حمددة ألعضاء مستهدفة

 نعم

 ال

 ال

 ال

 نعم

 3الفئة 

 
 حتذير

 مفرد،بعد تعرض 
 ؟)1(هل حتدث املادة أو املخلوط تأثريات خمدرة مؤقتة أو هتيجاً تنفسياً أو كليهما 

 املعايري. حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف �ج وزن األدلة. لالطالع على 3-8-3و 2-8-3انظر 

 2الفئة 

 
 حتذير

 بعد تعرض مفرد،
بصحة البشر على أسـاس أدلـة مـن دراسـات اً هل ميكن اعتبار املادة أو املخلوط مضر  

 حيوانات التجارب؟ على
املعايري والقيم التوجيهية. حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري  لالطالع على 2-8-3انظر 

 يف �ج وزن األدلة.

 نعم

 نعم

 ال
 غري مصنف

 نعم

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

228 

 2-8-3القرار منطق  3-8-5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
 .2-3-3-1، الفقرة 3-1الرتكيزات" يف الفصل حدود من هذا الفصل و"استخدام القيم احلدية/ 2-8-3انظر  )2(
لالطالع على التفسري واإلرشادات. 2-8-3واجلدول  4-3-8-3انظر  )3(

 ؟3-3-8-3الفقرة هل ميكن تطبيق مبادئ االستكمال كما يف 

 1مكــون مســي أو أكثــر مصــنفاً يف الفئــة علــى هــل حيتــوي املخلــوط 
 :)2(عند تركيز حمددة للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة

 يف املائة؟ 10و<  1.0 ≥ 
 القــــيم احلديــــة/ لالطــــالع علــــى تفســــري 2-8-3انظــــر اجلــــدول 

 .)3(الرتكيزاتحدود 

مكـــون مســـي أو أكثـــر مصـــنفاً كمـــادة مـــن  علـــىاملخلـــوط حيتـــوي هـــل 
 :)2(عند تركيز حمددة للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة 1الفئة 

 يف املائة؟ 1.0 ≥ (أ) 
 يف املائة؟ 10 ≥ (ب) 

حـــدود القـــيم احلدية/ تفســـري لالطـــالع علـــى 2-8-3انظـــر اجلـــدول 
 .)3(تالرتكيزا

للســــمية  3الفئــــة مكــــون مســــي أو أكثــــر مصــــنفاً يف علــــى هــــل حيتــــوي املخلــــوط 
 يف املائة؟ 20 ≥عند تركيز  حمددة الشاملة ألعضاء مستهدفة

 عند تصنيف هذه املخاليط. احلرصينبغي توخي  5-4-3-8-3انظر 

 2مكـون مسـي أو أكثـر مصـنفاً يف الفئـة علـى هل حيتـوي املخلـوط 
 :)2(عند تركيز حمددة للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة

 يف املائة؟ 1.0 ≥ (أ) 
 يف املائة؟ 10 ≥ (ب) 

حـــدود القـــيم احلدية/لالطـــالع علـــى تفســـري  2-8-3انظـــر اجلـــدول 
 .)3(الرتكيزات احلدية

 1 الفئة

 
 خطر

 2 الفئة

 
 حتذير

 2 الفئة

 
 حتذير

 يصنف يف الفئة 
 املناسبة

 3 الفئة

 
 حتذير

 ال

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 ال
 غري مصنف

 ال

 نعم
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 9-3الفصل 

 السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة 
 التعرض المتكرر - محددة

 تعاريف واعتبارات عامة 3-9-1

املســتهدفة ألعضــاء  الشـاملة هــو تـوفري وســيلة لتصــنيف املـواد واملخــاليط الـيت حتــدث الســمية ا الفصــلالغـرض مــن هـذ 3-9-1-1
حمددة نتيجة تعرض متكرر. وتندرج يف ذلك مجيع التأثريات الصحية الواضحة اليت ميكن أن حتـدث اخـتالًال وظيفيـاً، سـواء كانـت تـزول أو 

 تزول، فورية و/أو بطيئة. ال

هبذه الصفة قدرة حدوث  ويعني التصنيف املادة أو املخلوط الذي يعترب ذا مسية مستهدفة ألعضاء حمددة، وهي متثل 3-9-1-2
 تأثريات صحية ضارة يف األشخاص الذين يتعرضون هلا.

ويعتمد التصنيف على توافر أدلة موثوق هبا على أن التعرض املتكرر للمادة أو املخلوط قد أحدث تأثرياً مسياً متسقاً  3-9-1-3
يف وظيفة أو شـكل نسيج/عضـو، أو أحـدثت تغـريات كبـرية  ميكن تعيينة يف البشر أو يف حيوانات التجارب، أو تغريات مسية واضحة أثرت

 يف الكيمياء احليوية أو الدم يف الكائن احلي وأن هذه التغريات ذات صلة بصحة البشر. ومن املسلم به أن تكـون البيانـات البشـرية املصـدر
 الرئيسي لألدلة فيما يتعلق هبذه الرتبة من اخلطورة.

البحث على دراسة التغريات الواضحة يف عضو واحد أو جهاز حيوي واحد، ولكن أيضـاً وينبغي عدم االقتصار يف  3-9-1-4
 التغريات الشاملة اليت تكون ذات شدة أقل وتشمل عدة أعضاء يف اجلسم.

وميكن أن حتدث السمية املستهدفة ألعضاء حمددة عن طريق أي سبيل تعرض له صلة بالبشر، أي فموي أو جلدي  3-9-1-5
 ق بصورة رئيسية.أو باالستنشا

والتأثريات السمية غري القاتلة امللحوظة عقب حادث تعرض مفرد مصـنفة يف النظـام املنسـق عامليـاً علـى النحـو املبـني  3-9-1-6
)، ولذلك فقد اسـتبعدت مـن هـذا الفصـل. كمـا أن التـأثريات 8-3(الفصل  التعرض املفرد -السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة يف 

التلـــف الشـــديد للعني/هتـــيج العـــني، وتأكـــل/هتيج اجللـــد، والتحســـس التنفســـي أو اجللـــدي، و ددة األخـــرى، مثـــل الســـمية احلـــادة، الســمية احملـــ
متناولــة بــالتقييم بصــورة منفصــلة يف النظــام املنســق عامليــاً،  ،والســرطنة، وإطفــار اخلاليــا اجلنســية، والســمية التناســلية، والســمية باالستنشــاق

 ترد هنا. وبالتايل ال

 معايير تصنيف المواد 3-9-2

تصنَّف املواد باعتبارها مواد مسية شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة من خالل رأي خبري على أساس وزن مجيـع األدلـة  3-9-2-1
يـــة املوصـــى هبـــا الـــيت تأخـــذ يف االعتبـــار مـــدة التعـــرض واجلرعـــة/الرتكيز، الـــيت أحـــدثت التـــأثري املتاحـــة، مبـــا يف ذلـــك اســـتخدام القـــيم التوجيه

 )، وتوضع يف إحدى فئتني، تبعاً لطبيعة وشدة التأثري (التأثريات) امللحوظة.9-2-9-3(التأثريات)، (انظر 
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 تكرر لهاأعضاء مستهدفة محددة عقب التعرض الم: فئات خطورة السمية التي تصيب 1-9-3الشكل 

المواد التـي أحـدثت سـمية واضـحة فـي البشـر، أو التـي يمكـن أن يفتـرض، علـى أسـاس أدلـة مـن دراسـات علـى  :1الفئة 
 بعد تعرض متكرر إحداث سمية واضحة في البشر مكانيةإحيوانات التجارب، أن لها 

 على أساس ما يلي: 1صنف املادة يف الفئة تو  
 أدلة موثوق هبا وجيدة النوعية من حاالت بشرية أو دراسات وبائية؛  (أ) 
 ،مالحظات مـن دراسـات مناسـبة علـى حيوانـات التجـارب حـدثت فيهـا تـأثريات مسيـة واضـحة و/أو شـديدةأو  (ب) 

عنــد تركيــزات تعــرض منخفضــة عمومــاً. وتــرد أدنــاه قــيم اجلرعــات/الرتكيزات التوجيهيــة  ،ذات صــلة بصــحة البشــر
 ) اليت تستخدم كجزء من تقييم وزن األدلة.9-2-9-3 ظر(ان

اإلضـرار  إمكانيـةالمواد التي يمكن أن يفترض، على أساس أدلة مـن دراسـات علـى حيوانـات التجـارب، أن لهـا  :2الفئة 
 بعد تعرض متكرر بصحة البشر

حيوانــات التجــارب نتجــت فيهــا علــى أســاس مالحظــات مـن دراســات مناســبة علــى  2ويُوضـع تصــنيف املــادة يف الفئــة  
تـــــــأثريات مسيـــــــة واضـــــــحة، ذات صـــــــلة بصـــــــحة البشـــــــر، عنـــــــد تركيـــــــزات تعـــــــرض متوســـــــطة عمومـــــــاً. وتـــــــرد أدنـــــــاه قـــــــيم 

 ) للمساعدة يف التصنيف.9-2-9-3اجلرعات/الرتكيزات التوجيهية (انظر 
 ).6-2-9-3ر (انظ 2لوضع مادة ما يف الفئة بشرية ويف حاالت استثنائية، ميكن أيضاً استخدام أدلة 

كمــادة   تعيينهــاميكــن بالنســبة لكلتــا الفئتــني حتديــد العضــو/اجلهاز املســتهدف الــذي تــأثر باملــادة املصــنفة أوًال، أو ميكــن  مالحظة:
السمية األولية للعضو/اجلهاز املسـتهدف أوًال وتصـنيف املـادة لـذلك الغـرض، مـن قبيـل املـواد  لتحديدمسية عامة. وينبغي بذل حماوالت 

الســمية للكبــد، واملــواد الســمية لألعصــاب. وينبغــي تــوخي الدقــة يف تقيــيم البيانــات، وحيثمــا أمكــن عــدم إدراج التــأثريات الثانويــة، علــى 
 انوية يف اجلهازين العصيب واملعدي املعوي.سبيل املثال ميكن أن حتدث مادة مسية للكبد تأثريات ث

 وينبغي تعيني سبيل التعرض ذي الصلة الذي حيدث من خالله تلف املادة املصنفة. 3-9-2-2

 وحيدد التصنيف من خالل رأي خبري على أساس وزن مجيع األدلة املتاحة، مبا يف ذلك التوجيه الوارد أدناه. 3-9-2-3

ل علـى التـأثريات السـمية الشــاملة ألعضـاء مسـتهدفة حمـددة الـيت تسـتحق التصـنيف، يســتخدم ومـن أجـل إقامـة الـدلي 3-9-2-4
وزن األدلة جلميع البيانات، مبا يف ذلك األحداث البشرية، والوبائيات، والدراسات اليت أجريت على حيوانات التجارب. وُيستعان يف ذلك 

علــى مــر الســنني. وينبغــي أن يوضــع التقيــيم علــى أســاس مجيــع البيانــات املتــوفرة،  بالكتلــة الكبــرية مــن بيانــات الســمية الصــناعية الــيت ُمجعــت
 يف ذلك الدراسات املنشورة اليت سبق استعراضها من قبل النظراء وأي بيانات إضافية ميكن أن تقبلها السلطات التنظيمية. مبا

ة حمـددة إمـا مـن تعـرض متكـرر يف البشـر، مثـل وتستقى املعلومـات املطلوبـة لتقيـيم السـمية الشـاملة ألعضـاء مسـتهدف 3-9-2-5
علـــى  التعــرض يف املنـــزل، أو يف مكــان العمـــل أو البيئـــة، أو مــن دراســـات أجريــت علـــى حيوانـــات التجــارب. وتتضـــمن الدراســات القياســـية

العمـر (حـىت سـنتني)، الــيت  يومــاً أو طـوال 90يومـاً، أو  28احليوانـات الفئـران أو اجلـرذان الـيت تـوفر هــذه املعلومـات دراسـات التعـرض ملـدة 
تتضــــمن فحوصــــاً دمويــــة، وكيميائيــــة ســــريرية وفحوصــــاً عيانيــــة وجمهريــــة تفصــــيلية مــــن أجــــل تعيــــني التــــأثريات الســــمية يف األنسجة/األعضــــاء 

سـات املستهدفة. وميكن كذلك اسـتخدام البيانـات املسـتقاة مـن دراسـات التعـرض املتكـرر الـيت أجريـت يف كائنـات حيـة أخـرى. كمـا أن درا
التعـرض الطويـل األمــد، علـى سـبيل املثــال لتحديـد السـرطنة والســمية العصـبية والسـمية التناســلية، ميكـن أن تـوفر أدلــة علـى السـمية الشــاملة 

 ألعضاء مستهدفة حمددة ميكن استخدامها يف تقييم التصنيف.
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اد معينة تتوفر عنها أدلة بشرية للسمية ويف حاالت استثنائية، وبناء على رأي خبري، قد يكون من املناسب وضع مو  3-9-2-6
، 1: (أ) عنــــدما يكــــون وزن األدلــــة البشــــرية غــــري مقنــــع بشــــكل كــــاف للتصــــنيف يف الفئــــة 2الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة حمــــددة يف الفئــــة 

نبغـي أن تكـون أي (ب) على أساس طبيعية وشدة التأثريات. وينبغي عدم مراعاة مستويات اجلرعـة/الرتكيز يف البشـر يف التصـنيف، وي و/أو
. وبعبارة أخرى، إذا توفرت أيضاً بيانـات متعلقـة باحليوانـات عـن 2أدلة متاحة من الدراسات على احليوانات متسقة مع التصنيف يف الفئة 

 .1، ينبغي تصنيف املادة يف الفئة1املادة تربر التصنيف يف الفئة 

 التأثيرات التي تعتبر داعمة للتصنيف 3-9-2-7

 يدعم التصنيف باألدلة املوثوق هبا اليت جتمع بني التعرض املتكرر ملادة مع ظهور تأثري مسي متسق ميكن تعييينه. 3-9-2-7-1

ومــن املســـلم بـــه أن األدلـــة املســـتقاة مـــن اخلربة/األحـــداث البشــرية تقتصـــر عـــادًة علـــى التقـــارير عـــن العواقـــب الصـــحية  3-9-2-7-2
دم التــيقن مــن ظــروف التعــرض، وقــد ال تــوفر التفاصــيل العلميــة الــيت ميكــن احلصــول عليهــا مــن الضــارة، الــيت تتســم يف كثــري مــن األحيــان بعــ

 الدراسات اليت جترى بشكل جيد على حيوانات التجارب.

وميكــن أن تــوفر األدلــة مــن الدراســات املناســبة الــيت جتــرى علــى حيوانــات التجــارب تفاصــيل أكثــر بكثــري، يف شــكل  3-9-2-7-3
حــوص الــدم، والكيميــاء الســريرية، وفحــوص مرضــية عيانيــة وجمهريــة، وميكــن أن يكشــف ذلــك يف كثــري مــن احلــاالت مالحظــات ســريرية، وف

خطورة قد ال تكون مهددة للحياة وإمنا قد تشري إىل اختالل وظيفي. ولـذلك، جيـب أخـذ مجيـع األدلـة املتاحـة، وصـلتها بصـحة البشـر، يف 
 ة للتأثريات السمية ذات الصلة يف البشر و/أو يف احليوانات:االعتبار يف عملية التصنيف. وفيما يلي أمثل

االعتالل أو املوت الناتج من التعرض املتكرر أو الطويل األمد. وقد ينشـأ االعـتالل أو املـوت مـن التعـرض  (أ)
 ، أواستقالهبااملتكرر، حىت جلرعات أو تركيزات منخفضة نسبياً، بسبب الرتاكم البيولوجي للمادة أو نواتج 

 بسبب فشل عملية إزالة السمية نتيجة للتعرض املتكرر؛

حدوث تغريات وظيفية واضـحة يف اجلهـاز العصـيب املركـزي أو الطـريف أو األجهـزة العضـوية األخـرى، مبـا يف  (ب)
 ذلك عالمات كبت اجلهاز العصيب املركزي والتأثريات يف احلواس اخلاصة (مثل النظر والسمع والشم)؛

 ضار، متسق وواضح يف بارامرتات الكيمياء احليوية السريرية، أو فحوص الدم، أو حتليل البول؛ حدوث أي تغري (ج)

حدوث تلف واضح يف األعضـاء، ميكـن مالحظتـه عنـد دراسـة الصـفة التشـرحيية و/أو يـرى الحقـاً أو يثبتـه  (د)
 الفحص اجملهري؛

 حبيبية يف أعضاء حيوية مع قدرة على جتدد األورام؛حدوث خنر متعدد البؤر أو منتشر، أو تليف أو تكون أورام  )ه(

حـدوث تغـريات مورفولوجيـة ميكـن أن تـزول ولكنهـا تعطــي دلـيًال واضـحاً علـى اخـتالل وظيفـي ملحــوظ يف  (و)
 األعضاء (من قبيل تغري شحمي شديد يف الكبد)؛

ها) يف أعضــاء حيويــة غــري أدلــة علــى مــوت اخلاليــا مبعــدل مرتفــع (مبــا يف ذلــك حتلــل اخلاليــا واخنفــاض عــدد (ز)
 قادرة على التجديد.
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 التأثيرات التي ال تعتبر داعمة للتصنيف 3-9-2-8

 من املسلم به أنه ميكن مالحظة تأثريات معينة ال تربر التصنيف. ومن أمثلة هذه التأثريات يف البشر و/أو احليوانات ما يلي: 

يف وزن اجلســم، أو اســتهالك الغــذاء أو املــاء، الــيت قــد  املالحظــات الســريرية أو التغــريات الطفيفــة يف زيــادة (أ)
 تكون هلا بعض األمهية السمية ولكنها ال تدل يف حد ذاهتا على مسية "واضحة"؛

التغــريات الطفيفــة يف بــارامرتات الكيميــاء احليويــة الســريرية أو فحــوص الــدم أو حتليــل البــول و/أو التــأثريات  (ب)
 ات أو التأثريات ذات أمهية مسية مشكوك فيها أو طفيفة؛املؤقتة، عندما تكون هذه التغري 

 التغريات يف أوزان األعضاء بدون وجود دليل على اختالل وظائفها؛ (ج)

 استجابات التكيف اليت ال تعترب ذات صلة من الناحية السمية؛ (د)

الكـائن احلـي، أي الـيت يثبـت ال ينبغي أن تربر التصنيف آليات السمية الناجتة عـن املـادة والـيت تـرتبط بنـوع  )ه(
 بقدر معقول من الثقة أ�ا ليست ذات صلة بصحة اإلنسان.

 التجارب قيم توجيهية للمساعدة في التصنيف على أساس النتائج المستقاة من دراسات أجريت على حيوانات 3-9-2-9

يف الدراسات اليت جترى على حيوانات التجارب، يغفل االعتماد على مالحظة التـأثريات فقـط، بـدون اإلشـارة إىل مـدة  3-9-2-9-1
ف علــى اجلرعــة/الرتكيز املــواد حمتملــة الســمية، وأن الســمية تتوقــالتعــرض يف التجربــة واجلرعــة/الرتكيز، مفهومــاً أساســياً لعلــم الســموم هــو أن مجيــع 

 معظم الدراسات اليت جترى على حيوانات التجارب تستخدم توجيهات االختبار قيمة حدية أعلى للجرعة.ومدة التعرض. ويف 

 )،2مقابل الفئة  1وللمساعدة يف التوصل إىل قرار بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيف مادة ما أم ال، ودرجة التصنيف (الفئة  3-9-2-9-2
رتكيز لتحديـــد اجلرعـــة/الرتكيز الـــذي أظهـــر أنـــه حيـــدث تـــأثريات صـــحية واضـــحة. واحلجـــة "قـــيم توجيهيـــة" للجرعـــة/ال 1-9-3تبـــني يف اجلـــدول 

 ةعقولــالرئيســية القــرتاح مثــل هــذه القــيم التوجيهيــة هــي أن املــواد الكيميائيــة مجيعهــا حمتملــة الســمية، وال بــد أن تكــون هنــاك قيمــة جلرعــة/تركيز م
رعات املتكررة اليت جترى على حيوانات التجارب تصمم إلحداث مسيـة عنـد أعلـى تالحظ فوقها درجة من التأثري السمي. كما أن دراسات اجل

جرعة مستخدمة وذلك لتعزيز هدف االختبار، وهكذا تظهر معظم الدراسات بعض التأثري السمي على األقل عند هذه اجلرعة العليـا. وعليـه، 
 يضاً عند أي جرعات/تركيزات حدثت وما إذا كانت ذات صلة بالبشر.فإن املطلوب البت فيه ليس فقط ما هي التأثريات اليت نتجت، وإمنا أ

وهكــذا، عنــدما تالحــظ تــأثريات مسيــة واضــحة يف الدراســات علــى احليوانــات، فــإن ذلــك يشــري إىل تصــنيف مــا، وإن  3-9-2-9-3
يم التوجيهيـة املقرتحـة، ميكـن أن تـوفر دراسة مدة التعرض يف االختبـار واجلرعـة/الرتكيز الـذي تالحـظ عنـده هـذه التـأثريات وعالقـة ذلـك بـالق

معلومات مفيدة للمساعدة يف تقدير احلاجة إىل التصنيف (نظراً ألن التأثريات السمية هي نتيجة للخاصـية (اخلـواص) اخلطـرة وكـذلك ملـدة 
 التعرض واجلرعة/الرتكيز).

يهية للجرعة/الرتكيز اليت لوحظ تأثري مسـي واضـح واختاذ قرار بالتصنيف أو عدم التصنيف ميكن أن يتأثر بالقيم التوج 3-9-2-9-4
 عندها أو عند قيم أقل منها.

وتشــري القــيم التوجيهيــة املقرتحــة أساســاً إىل التــأثريات الــيت لوحظــت يف دراســة قياســية للســمية يف الفئــران بعــد تعــرض  3-9-2-9-5
ادلة لدراسات السـمية ملـدة تعـرض أقـل أو أكـرب، باسـتخدام يوماً. وميكن استخدام هذه القيم كأساس الستنباط قيم توجيهية مع 90مدته 

بشأن االستنشاق، الـيت تـنص بصـورة أساسـية علـى أن اجلرعـة الفعالـة  (Haber)االستنباط لعالقة اجلرعة/زمن التعرض على غرار قاعدة هابر 
لـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، وعلـى سـبيل املثـال ن التعـرض. وينبغـي إجـراء التقيـيم عمـتتناسب تناسباً طردياً مباشراً مع تركيز التعـرض وز 
 يوماً سوف تزداد مبعامل ثالثة. 28فإن القيم التوجيهية األقل الناجتة عن دراسة ملدة 
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، يــربر التصــنيف يف هــذه الفئــة إذا لــوحظ حــدوث تــأثريات مسيــة واضــحة يف 1وهكــذا، بالنســبة للتصــنيف يف الفئــة  3-9-2-9-6
من القيم التوجيهية (املقرتحة) املبينة أدىن أو قيمة تساوي يوماً على حيوانات التجارب وتبني أ�ا حتدث عند  90دراسة جلرعة متكررة ملدة 

 :1-9-3يف اجلدول 

 1: قيم توجيهية للمساعدة في التصنيف في الفئة 1-9-3الجدول 

 القيم التوجيهية (الجرعة/التركيز) الوحدات سبيل التعرض
 10 ≤ وزن اجلسم/يوممغ/كغ من  فموي (الفأر)

 20 ≤ مغ/كغ من وزن اجلسم/يوم جلدي (الفأر أو األرنب)
  50 ≤ ساعات/يوم 6جزء/املليون/ استنشاق غاز (الفأر)
  0.2 ≤ ساعات/يوم 6مغ/ل/ استنشاق خبار (الفأر)

  0.02 ≤ ساعات/يوم 6مغ/ل/ استنشاق غبار/رذاذ/دخان (الفأر) 

جلرعة  ، يربر التصنيف يف هذه الفئة إذا لوحظ حدوث تأثريات مسية واضحة يف دراسة2الفئة  وبالنسبة للتصنيف يف 3-9-2-9-7
 :2-9-3يوماً على حيوانات التجارب ويرى أ�ا حتدث يف نطاقات اجلرعات التوجيهية (املقرتحة) املبينة يف اجلدول  90متكررة، ملدة 

 2الفئة : قيم توجيهية للمساعدة في التصنيف في 2-9-3الجدول 

 نطق القيم التوجيهية الوحدات سبيل التعرض
 (اجلرعة/الرتكيز)

 100 ≤< ت  10 مغ/كغ من وزن اجلسم/يوم فموي (الفأر)
 200 ≤< ت  20 مغ/كغ من وزن اجلسم/يوم جلدي (الفأر أو األرنب)

 250 ≤< ت  50 ساعات/يوم 6جزء/املليون/ استنشاق غاز (الفأر)
 1.0 ≤< ت  0.2 ساعات/يوم 6مغ/ل/ استنشاق خبار (الفأر)

 0.2 ≤< ت  0.02 ساعات/يوم 6مغ/ل/ استنشاق غبار/رذاذ/دخان (الفأر) 

هـي ألغـراض توجيهيـة فقـط،  7-9-2-9-3و 6-9-2-9-3والقيم والنطاقات التوجيهية املذكورة يف الفقـرتني  3-9-2-9-8
 التصنيف. وال يقصد منها أن تكون قيماً صارمة للتحديد.أي الستخدامها يف �ج وزن األدلة، وللمساعدة يف البت يف 

وهكـــذا قـــد حيـــدث أن تشـــاهد صـــورة معينـــة للســـمية يف دراســـات علـــى احليوانـــات لســـمية جرعـــات متكـــررة عنـــد  3-9-2-9-9
مثل السمية الكلوية مغ/كغ من وزن اجلسم/يومياً بطريق الفم، غري أن طبيعة التأثري،  100جرعة/تركيز أقل من القيمة التوجيهية، مثل < 

تشاهد إال يف ذكور الفئران من ساللة معينة معروفة بقابليتها هلذا التأثري، قـد تـدفع إىل عـدم التصـنيف. وباملقابـل، فـإن صـورة معينـة  اليت ال
بطريق الفم،  مغ/كغ من وزن اجلسم/يومياً  100 ≥للسمية تالحظ يف دراسات على احليوانات عند قيمة أعلى من القيمة التوجيهية، مثل 

عالوة على وجـود معلومـات تكميليـة مـن مصـادر أخـرى، مثـل دراسـات تعـرض طويـل األمـد، أو خـربة حبـاالت بشـرية، قـد تـدعم اسـتنتاجاً 
 مبنياً على أساس وزن األدلة بأن التصنيف هو اإلجراء احلصيف الذي ينبغي اختاذه.
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 اعتبارات أخرى 3-9-2-10

إال باســـتخدام بيانـــات متعلقـــة باحليوانـــات (وهـــو املعتـــاد بالنســـبة للمـــواد اجلديـــدة، ولكنـــه عنـــدما ال توصـــف مـــادة 3-9-2-10-1
صر صحيح أيضاً بالنسبة لكثري من املواد املوجودة)، فإن عملية التصنيف تتضمن إشارة إىل القيم التوجيهية للجرعة/الرتكيز كعنصر من العنا

 اليت تسهم يف �ج وزن األدلة.

وفر بيانــات بشــرية تقــوم علــى أســس جيــدة تبــني وجــود تــأثري مسيــة مســتهدفة ألعضــاء حمــددة ميكــن إرجاعــهوعنــد تــ 3-9-2-10-2
 بدرجة موثوق هبا إىل تعرض متكرر أو طويل األجل ملادة، فإنه ميكن تصنيف املادة. وتفضَّل البيانات البشرية اإلجيابية، بصـرف النظـر عـن

حليوانــات. وهكــذا، يف حالــة عــدم تصــنيف مــادة مــا بســبب عــدم مشــاهدة تــأثري مســي مســتهدف اجلرعــة احملتملــة، علــى البيانــات املتعلقــة با
هـرت ألعضاء حمددة عند أو أدىن من القيمة التوجيهية للجرعة/الرتكيز املقرتحة يف االختبار على احليوان، فإنه ينبغي أن تصنف املـادة إذا ظ

 ي مستهدف ألعضاء حمددة.يف وقت الحق بيانات عن أحداث بشرية تبني حدوث تأثري مس

وميكن يف بعض احلاالت، حسب االقتضاء، تصنيف مادة مل ختترب لتعيني السمية ألعضاء مستهدفة حمـددة، علـى 3-9-2-10-3
أساس بيانات مستمدة من عالقة حمققة بني الرتكيب والنشاط ورأي خبري مستنبط من تركيب مشابه سبق تصنيفه جنباً إىل جنب مع دعم 

 حبث عوامل هامة أخرى مثل تكوين نواتج أيض مهمة مشرتكة.قوي من 

ومن املسلم به أنه ميكن استخدام تركيز البخار املشبع يف لـوائح تنظيميـة معينـة كعنصـر إضـايف لتـوفري محايـة خاصـة 3-9-2-10-4
 للصحة والسالمة.

معايير تصنيف المخاليط 3-9-3

ا اليت تستخدم يف حالة املواد، أو كبديل لذلك، الطريقة املبينة أدناه. وعلىتصنف املخاليط باستخدام املعايري ذاهت 3-9-3-1
 غرار املواد، قد تصنف املخاليط للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة يف حالة التعرض املفرد أو املتكرر أو كليهما.

 تصنيف المخاليط عند توفر بيانات عن المخلوط بأكمله 3-9-3-2

املخلوط أدلة موثوق هبا وذات نوعية جيدة من اخلربة البشـرية أو دراسـات مناسـبة علـى حيوانـات عندما تتوفر عن 
ب التجارب، على النحو املشروح يف املعايري املتعلقة باملواد، ميكن تصنيف املخلـوط علـى أسـاس تقيـيم هـذه البيانـات تبعـاً لـوزن األدلـة. وجيـ

 خاليط، حبيث ال تسبب اجلرعة أو املدة أو املالحظة أو التحليل جعل النتائج غري قاطعة.توخي احلرص يف تقييم البيانات املتعلقة بامل

 تصنيف المخاليط عند عدم توفر بيانات عن المخلوط بأكمله: مبادئ االستكمال 3-9-3-3

املستهدفة ألعضاء حمددة، لكن توجد بيانات كافية عن كـل هعندما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني مسيت 3-9-3-3-1
 من مكوناته املفردة واملخاليط املختربة املشاهبة اليت تتـيح وصـف خطـورة املخلـوط بصـورة كافيـة، فـإن هـذه البيانـات ميكـن أن تسـتخدم وفقـاً 

إىل أقصى حد ممكن يف وصف خطورة املخلـوط دون ملبادئ االستكمال التالية. وهذا يكفل أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة 
 احلاجة إىل إجراء اختبارات إضافية يف احليوانات.

 التخفيف 3-9-3-3-2

ألصـلية مسيـة أو أدىن منهـا عند ختفيف خملوط خمتـرب مبادة ختفيف مصنفة يف فئـة مسيـة مسـاوية لسـمية أقـل املكونـات ا
 ى، عندئذ ميكن تصنيف املخلوط املخفف اجلديد يف فئة معادلة لفئة املخلوط األصلي املخترب.وقع أن تؤثـر يف مسيـة املكونـات األخر يت وال

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



235 

 دفعات اإلنتاج 3-9-3-3-3

ميكـن افــرتاض أن مسيــة دفعــة إنتــاج خمتــربة ملخلــوط مــا معادلــة بصــورة رئيســية لســمية دفعــة إنتــاج أخــرى غــري خمتــربة مــن 
أو أشرف على إنتاجها الصانع نفسه، ما مل يكن هناك ما يدعو إىل االعتقاد بأن تغرياً هاماً املنتج التجاري نفسه، عندما يكون قد أنتجها 

 قد حدث أدى إىل تغري مسية الدفعة غري املختربة. ويف هذه احلالة يلزم إجراء تصنيف جديد.

 تركيز املخاليط العالية السمية 3-9-3-3-4

بدون إجـراء  1، ينبغي تصنيف املخلوط الناتج املركز يف الفئة 1فئة ز مكون مسي يف خملوط خمترب من اليإذا ازداد ترك
 اختبار إضايف.

 داخل فئة خطورة واحدة االستكمال 3-9-3-3-5

الختبـــار ل، وخضـــع املخلوطــان ألـــف وبـــاء متطابقـــةيف حالــة وجـــود ثالثـــة خمــاليط (ألـــف وبـــاء وجـــيم) ذات مكونــات 
املكونــــات ذاهتــــا النشــــطة مــــن حيــــث الســــمومية كـــــاملخلوطني علــــى ذاهتــــا، واملخلــــوط جــــيم غــــري املختــــرب حيتــــوي  اخلطــــورةيف فئــــة يقعــــان و 

ذاهتـا مثـل  اخلطـورةيف املخلـوطني ألـف وبـاء، يفـرتض أن يقـع املخلـوط جـيم يف فئـة  النشـطة لمكونـاتلولكن برتكيزات متوسطة  ،وباء ألف
 ألف وباء.

 رئيسية املخاليط املتشاهبة بصورة 3-9-3-3-6

 يف حالة ما يلي:

 ألف + باء؛ ‘1‘ وجود خملوطني: (أ)
 جيم + باء؛ ‘2‘

 تركيز املكون باء هو نفسه بصورة أساسية يف املخلوطني؛ (ب)

 ؛‘2‘يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘ 1‘تركيز املكون ألف يف املخلوط  (ج)

ا متكافئـان بصـورة أساسـية، أي أ�مـا يف فئـة اخلطـورة ذاهتـا تتوفر بيانات عن مسية املكونني ألـف وجـيم ومهـ (د)
 وال يتوقع أن يؤثرا يف مسية املكون باء.

قــــد ســــبق تصــــنيفه بالفعــــل عــــن طريــــق االختبــــار، أمكــــن تعيــــني فئــــة اخلطــــورة ذاهتــــا ‘ 2‘أو ‘ 1‘وإذا كــــان املخلــــوط 
 اآلخر. للمخلوط

 األيروسوالت 3-9-3-3-7

ملخلــــوط يف فئــــة اخلطــــورة ذاهتــــا مثــــل الشــــكل غــــري األيروســــويل املختــــرب للمخلــــوط قــــد يصــــنف الشــــكل األيروســــويل 
يتعلق بالسمية الفموية واجللدية شريطة أال تؤثر املادة الدافعة املضافة يف مسية املخلوط لـدى رشـه. وينبغـي النظـر يف تصـنيف املخـاليط  فيما

 األيروسولية فيما يتعلق بالسمية باالستنشاق بشكل منفصل.
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 فقط تصنيف المخاليط عند توفر بيانات عن جميع أو عن بعض مكونات المخلوط 3-9-3-4

حيثمــــا ال تتــــوفر أدلــــة موثــــوق هبــــا أو بيانــــات اختبــــار للمخلــــوط احملــــدد نفســــه، وحيثمــــا ال ميكــــن اســــتخدام مبــــادئ 3-9-3-4-1
املكونـــة للمخلـــوط. ويف هـــذه احلالـــة، يصـــنف االســـتكمال إلجـــراء تصـــنيف، عندئـــذ يوضـــع تصـــنيف املخـــاليط علـــى أســـاس تصـــنيف املـــواد 

بعــد تعــرض مفــرد أو تعــرض متكــرر أو كليهمــا عنــدما يكــون مكــون  ،املخلــوط كمــادة مسيــة مســتهدفة ألعضــاء حمــددة (حيــدد العضــو املعــين)
أو يتجـــاوز القـــيم  يســـاويللســـمية الشـــاملة املســـتهدفة ألعضـــاء حمـــددة وموجـــوداً برتكيـــز  2أو الفئـــة  1واحـــد علـــى األقـــل مصـــنفاً يف الفئـــة 

 على التوايل. 2والفئة  1أدناه للفئة  3-9-3كما هو مبني يف اجلدول   ،احلدية/حدود الرتكيزات املناسبة

التركيزات الحدية لمكونات المخلوط المصنفة في فئـة السـمية الشـاملة حدود القيم الحدية/ :3-9-3الجدول 
 (أ)تصنيف المخلوط تؤدي إلىالتي محددة  مستهدفة ألعضاء

 المكون مصنف في:
 تصنيف المخلوط في: تؤدي إلىالتركيزات التي حدود القيم الحدية/

 2الفئة  1الفئة 
 1الفئة 

 مسية شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة
 )3يف املائة (املالحظة  10 <املكون  ≤ 1.0 )1يف املائة (املالحظة  1.0 ≥
 )3يف املائة (املالحظة  10 <املكون  ≤ 1.0 )2يف املائة (املالحظة  10 ≥

 2الفئة 
 مسية شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة

 )4يف املائة (املالحظة  1.0 ≥
 )5يف املائة (املالحظة  10 ≥

ون عـدد املخـاليط كـينطوي خمطط التصـنيف التـوافقي هـذا علـى مراعـاة االختالفـات يف ممارسـات تبليـغ املعلومـات عـن اخلطـورة يف الـنظم القائمـة. ويتوقـع أن ي (أ)
 قاً.اليت ستتأثر به قليالً؛ وستنحصر االختالفات يف وضع بيان التحذير يف بطاقة الوسم؛ وسيتطور الوضع مع الوقت للتوصل إىل �ج أكثر تنسي

ن يف املائة، فإ 10إىل  1.0يف املخلوط برتكيز من  1يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة  :1المالحظة 
مجيــع الســلطات التنظيميــة تقتضــي تقــدمي معلومــات يف صــحيفة بيانــات الســالمة عــن املنــتج. غــري أن وضــع بيــان التحــذير يف بطاقــة الوســم 

تقتضــي  يف املائــة، بينمــا قــد ال 10إىل  1.0اختيــاري. وقــد ختتــار بعــض الســلطات وضــع وســم عنــد وجــود املكــون يف املخلــوط برتكيــز مــن 
 هذه احلالة. سلطات أخرى وضع وسم يف

يف املائــة أو أكثــر، فإنــه  10يف املخلــوط برتكيــز  1يف حالــة وجــود مكــون مســي مســتهدف ألعضــاء حمــددة مــن الفئــة  :2المالحظة 
 يتوقع عموماً اقتضاء تقدمي صحيفة بيانات السالمة ووضع وسم على حد سواء.

يف املائة، قد  10إىل  1.0يف املخلوط برتكيز من  1يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة  :3المالحظة 
 للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، بينما ال تفعل سلطات أخرى ذلك. 2ختتار بعض السلطات أن تصنف املخلوط يف الفئة 

يف املائــة،  10إىل  1.0يف املخلــوط برتكيــز مــن  2يف حالــة وجــود مكــون مســي مســتهدف ألعضــاء حمــددة مــن الفئــة  :4المالحظة 
فــإن مجيــع الســلطات التنظيميــة تقتضــي تقــدمي معلومــات يف صــحيفة بيانــات الســالمة عــن املنــتج. غــري أن بيــان التحــذير يف بطاقــة الوســم 

يف املائـــة، بينمـــا ال تقتضـــي  10إىل  1.0اختيـــاري. وقـــد ختتـــار بعـــض الســـلطات وضـــع وســـم عنـــد وجـــود املكـــون يف املخلـــوط برتكيـــز مــــن 
 وضع وسم يف هذه احلالة.ة عادسلطات أخرى 

يف املائــة أو أكثــر، فإنــه  10 يف املخلــوط برتكيــز 2يف حالــة وجــود مكــون مســي مســتهدف ألعضــاء حمــددة مــن الفئــة  :5المالحظة 
 عموماً يتوقع اقتضاء تقدمي صحيفة بيانات السالمة ووضع وسم على حد سواء. 
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عليها من تصنيفات على قدم املساواة وبطريقة مالئمة على املكونات وينبغي أن تطبق القيم احلدية هذه وما يرتتب 3-9-3-4-2
 السمية ألعضاء مستهدفة نتيجة لكل من التعرض املفرد والتعرض املتكرر للجرعات.

كما ينبغي تصنيف املخاليط بصورة منفصلة فيما يتعلق بالسمية جبرعة مفردة والسمية جبرعات متكررة. 3-9-3-4-3

توخي احلرص عند اجلمع بني مكونات مسية تؤثر يف أكثر من جهاز عضوي واحد حبيث تدرس مسائل تعزيزوجيب  3-9-3-4-4
يف املائـة إذا كانـت بعـض املكونـات  1الفعالية والتفاعالت التآزرية، ألن مواد معينة ميكن أن تسبب مسية للعضو املستهدف عند تركيـز < 

 تأثري السمي.األخرى يف املخلوط معروفة بأ�ا تعزز ذلك ال

تبليغ معلومات الخطورة 3-9-4

). 4-1 (الفصـلتبليـغ معلومــات اخلطـورة: الوســم  ترد اعتبارات عامة واعتبارات حمددة تتعلق باشرتاطات الوسـم يف
ميكـــن أمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت  3جـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  1ويتضـــمن املرفـــق 

 استخدامها حيثما تسمح السلطة املختصة بذلك.

 تعرض متكرر محددة عقب : عناصر الوسم للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة4-9-3الجدول 

 2الفئة  1الفئة 
 خطر صحي خطر صحي الرمز

 حتذير خطر كلمة التنبيه
يسبب تلفاً لألعضاء (تذكر مجيع األعضاء املتأثرة  بيان الخطورة

من خالل التعرض الطويل أو املتكرر  عرفت)إذا 
(يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه 

 توجد سبل أخرى تسبب اخلطر) ال

قد يسبب تلفاً لألعضاء (تذكر مجيع األعضاء املتأثرة إذا 
(يذكر من خالل التعرض الطويل أو املتكرر  عرفت)

 توجد سبل سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ال
 أخرى تسبب اخلطر)
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عقب التعرض المتكرر ةمنطق القرار بشأن السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محدد 3-9-5

ال ميثــل منطــق القــرار التــايل جــزءاً مــن نظــام التصــنيف املنســـق ولكنــه يــرد هنــا كتوجيــه إضــايف. ويوصــى بشــدة أن يقـــوم 
 استخدام منطق القرار.الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء 

 1-9-3منطق القرار  3-9-5-1

 (تابع يف الصفحة التالية)
____________ 

 .2-3-3-1الفقرة ، 3-1يف الفصل الرتكيزات" حدود "استخدام القيم احلدية/ ، وانظر2-9-3و 1-9-3، واجلدولني 2-9-3انظر  )1(

عضـاء مسـتهدفة حمـددة هل تتوفر عن املادة بيانات و/أو معلومـات لتقيـيم السـمية الشـاملة أل :المادة
؟تعرض متكرر عقب

ال : هل تتوفر عن املخلوط ككل أو عن مكوناته بيانـات و/أو معلومـات لتقيـيم المخلوط
 متكرر؟تعرض  عضاء مستهدفة حمددة عقبالسمية الشاملة أل

نعم

تعرض متكرر، عقب
 يف البشر،  واضحةهل ميكن للمادة أو املخلوط إحداث مسية  (أ)

يف البشــر علــى  واضـحةعلــى إحـداث مسيــة أن للمــادة أو املخلـوط قــدرة هـل ميكــن افـرتاض أو  (ب)
 أساس أدلة من دراسات على حيوانات التجارب؟

. حيتــاج تطبيــق املعــايري إىل رأي خبــري يف �ــج )1(املعــايري والقــيم التوجيهيــة لالطــالع علــى 2-9-3انظــر 
وزن األدلة.

ال

نعم

2 الفئة

حتذير

ال يصنف
ال

 تعرض متكرر، عقب
هـــل ميكـــن افـــرتاض أن للمـــادة أو املخلـــوط قـــدرة علـــى إحـــداث ضـــرر لصـــحة البشـــر علـــى  

 حيوانات االختبار؟ علىأساس أدلة من دراسات 
. حيتــاج تطبيــق املعــايري إىل رأي خبــري يف )1(املعــايري والقــيم التوجيهيــةلالطــالع علــى  2-9-3انظــر 

�ج وزن األدلة.

نعم

ممكنري ـغ التصنيف ال

ممكن ريـالتصنيف غ

1الفئة 

خطر

مســـتهدفة عضــاء ككـــل لتقيــيم الســمية الشـــاملة أل  المخلــوطهــل تتــوفر معلومـــات عــن 
 تعرض متكرر؟ حمددة عقب

نعم

نعم

انظر منطق القرار ال
3-9-2 
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 2-9-3منطق القرار  3-9-5-2

____________ 
 .2-3-3-1، الفقرة 3-1الرتكيزات" يف الفصل حدود /القيم احلدية، وانظر "استخدام 2-9-3و 1-9-3، واجلدولني 2-9-3انظر  )1(
.التفسري والتوجيهاتلالطالع على  3-9-3واجلدول  4-9-3و 4-3-9-3انظر  )2(

)؟3-3-9-3هل تنطبق مبادئ االستكمال (انظر 

ال

عضــاء ألملة للســمية الشــا 1مكــون أو أكثــر مصــنفاً يف الفئــة علــى هــل حيتــوي املخلــوط 
:)1(عند تركيز مستهدفة حمددة

يف املائة؟ 1.0 ≥ (أ)
 يف املائة؟ 10 ≥ (ب)

.)2(الرتكيزاتحدود القيم احلدية/ تفسريهبذا الفصل بشأن  3-9-3انظر اجلدول 

نعم

نعم

عضــاء ألللســمية الشــاملة  1مكــون أو أكثــر مصــنفاً يف الفئــة علــى هــل حيتــوي املخلــوط 
:)1(عند تركيز مستهدفة حمددة

 ؟يف املائة 10 <و 1.0 ≥ 
.)2(الرتكيزاتحدود القيم احلدية/ تفسريهبذا الفصل بشأن  3-9-3انظر اجلدول 

2الفئة 

حتذير

نعم

عضــاء ألللســمية الشــاملة  2مكــون أو أكثــر مصــنفاً يف الفئــة علــى هــل حيتــوي املخلــوط 
 :)1(عند تركيز مستهدفة حمددة

يف املائة ؟ 1.0 ≥(أ)
 يف املائة ؟ 10 ≥ (ب)

.)2(الرتكيزاتحدود القيم احلدية/ تفسريهبذا الفصل بشأن  3-9-3انظر اجلدول 

2الفئة 

حتذير

ال

ال

ال يصنف

1الفئة 

خطر

يصنف يف الفئة 
املناسبة

ال

نعم
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 10-3الفصل 

 خطر السمية بالشفط

 تعاريف واعتبارات عامة واعتبارات محددة 3-10-1

 لتصنيف املواد أو املخاليط اليت قد تسبب خطر تسمم بالشفط للبشر.يستهدف هذا الفصل توفري وسيلة  3-10-1-1

هــو دخــول مــادة كيميائيــة ســائلة أو صــلبة مــن خــالل التجويــف الفمــوي أو األنفــي مباشــرة، أو بصــورة غــري الشــفط  3-10-1-2
 مباشرة من القيء يف املسالك التنفسية واجلهاز التنفسي السفلي.

أثريات حادة شديدة مثل االلتهاب الرئوي الكيميائي، ودرجات خمتلفة من التلف الرئوي أو تشمل السمية بالشفط ت 3-10-1-3
 املوت الذي يعقب الشفط.

يبدأ الشفط يف حلظة الشهيق، يف الوقت الذي يستغرقه أخذ نفس واحد، عندما تصل املادة املسببة إىل التقاطع بني  3-10-1-4
 البلعومية. -يف املنطقة احلنجرية اجلهاز التنفسي العلوي والقناة اهلضمية 

ميكــن أن حيــدث شــفط مــادة أو خملــوط أثنــاء التقيــؤ بعــد بلــع املــادة أو املخلــوط. وقــد ترتتــب علــى ذلــك احتياطــات  3-10-1-5
ذا كـان تتعلق ببطاقات الوسم، وخباصة عندما ينظر يف توصية باحلث على التقيـؤ بعـد ابـتالع املـادة بسـبب خطـر السـمية احلـادة. غـري أنـه إ

 املخلوط أو املادة يشكل أيضاً خطر مسية بالشفط، فإن األمر قد يتطلب تعديل توصية احلث على التقيؤ.

 اعتبارات محددة 3-10-1-6

دروكربونات (نواتج تقطري النفط) وبعض يكشف استعراض للدراسات الطبية عن شفط املواد الكيميائية أن بعض اهل 3-10-1-6-1
املكلـــورة أظهـــرت أ�ـــا متثـــل خطـــراً إذا شـــفطها اإلنســـان. واتضـــح أن الكحـــوالت األوليـــة والكيتونـــات متثـــل خطـــر شـــفط يف دروكربونات يـــاهل

 الدراسات املتعلقة باحليوانات فقط.

وبينما استخدمت منهجية لتحديد خطر الشفط يف احليوانات، فإن هـذه املنهجيـة مل توحـد قياسـياً. وال تـوفر األدلـة  3-10-1-6-2
يبية اإلجيابية يف احليوانات سوى مؤشر إلمكانية وجود خطر مسية بالشفط يف البشر. ويتعني توخي احلرص الشديد يف تقيـيم البيانـات التجر 

 املتعلقة باحليوانات عند البت يف خطر الشفط.

التحويـل بـني اللزوجـة الديناميـة  . وفيمـا يلـي معادلـة(kinematic viscosity)وتشري معايري التصنيف إىل اللزوجة احلركية  3-10-1-6-3
 واللزوجة احلركية:

 /ث)2= اللزوجة احلركية (مم للزوجة الدينامية (ملي باسكال.ث)ا
 )3الكثافة (غ/سم 

 إاليشـتمل علـى دخـول مـواد صـلبة يف اجلهـاز التنفسـي،  2-1-10-3على الرغم من أن تعريف الشفط الـوارد يف  3-10-1-6-4
 املقصود منه أن ينطبق على املواد واملخاليط السائلة فقط. 2أو للفئة  1للفئة  1-10-3أن التصنيف وفقاً ألحكام (ب) من اجلدول 
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 تصنيف منتجات األيروسول/الرذاذ 3-10-1-6-5

املضــخة. تــوزع منتجــات األيروســول والــرذاذ عــادة يف أوعيــة مــن قبيــل األوعيــة املنضــغطة، والرشاشــات ذات الزنــاد أو  
واألساس يف تصنيف هذه املنتجات هو ما إذا كان ميكن شفط جتمع للمنتج بعد أن يتكون يف الفم. فإذا كـان الـرذاذ أو األيروسـول الـذي 
 ينطلق من الوعاء املنضغط دقيق اجلزيئات، قد ال يتكون جتمع. ومن الناحيـة األخـرى، إذا كـان الوعـاء املنضـغط ُخيـرج املنـَتج يف شـكل تيـار

تدفق، قد يتكون جتمع ميكن عندئذ أن يشفط. وعادة ما يكون الرذاذ الذي ينطلق من الرشاشات ذات الزناد أو املضخة كبري اجلزيئات، م
  ولذلك قد يتكون جتمع رمبا يشفط عندئذ. ويف احلالة اليت قد تنزع فيها آلية الضخ وتصـبح احملتويـات متاحـة للبلـع، عندئـذ ينبغـي النظـر يف

 ف املنَتج.كيفية تصني

 معايير تصنيف المواد 3-10-2

 : فئات خطر السمية بالشفط1-10-3الجدول 

 المعايير الفئات
املـــــواد الكيميائيـــــة املعـــــروف : 1الفئـــــة 

أ�ـــا تســـبب خطـــورة الســـمية بالشـــفط 
عنـد البشـر أو تعتـرب أ�ـا تسـبب خطــر 

 السمية بالشفط عند البشر

 :1تصنف مادة ما يف الفئة 
 )؛ 1على أساس أدلة بشرية موثوق هبا وجيدة النوعية (انظر املالحظة  (أ)

/ث، مقيســـــــة 2مـــــــم 20.5 ≤دروكربونات لزوجتهـــــــا احلركيـــــــة يـــــــإذا كانـــــــت هأو  (ب)
 .س 40o عند

املواد الكيميائيـة الـيت تسـبب : 2الفئة 
قلقاً بسـبب افـرتاض أ�ـا تسـبب خطـر 

 السمية بالشفط عند البشر

باالســتناد إىل دراســات موجــودة علــى احليوانــات ورأي خبــري مــع األخــذ يف االعتبــار قــيم التــوتر 
، 1املواد، خبالف ما يصنف يف الفئة و السطحي، والذوبان يف املاء، ودرجة الغليان، والتطاير، 

 ).2(انظر املالحظة  س 40o /ث، مقيسة عند2مم 14 ≤وتبلغ لزوجتها احلركية 

 دروكربونات وزيت الرتبنتني وزيت الصنوبر.يبعض اهل 1أمثلة املواد املدرجة يف الفئة من  :1المالحظة 

مع أخذ ذلك يف احلسـبان قـد تنظـر بعـض السـلطات املختصـة يف إدراج املـواد التاليــة يف هـذه الفئـة: كحـوالت  :2المالحظة 
ذرة؛ الكحــول األيســوبوتيلي؛ والكيتونــات الــيت تتكــون  13ذرات كربــون علــى األقــل ولكــن مبــا ال يتجــاوز  3الــيت تتكــون مــن ع  -أوليــة 

 ذرة كربون. 13يتجاوز  ال مما

 معايير تصنيف المخاليط 3-10-3

 التصنيف عندما تكون البيانات متاحة عن المخلوط بأكمله 3-10-3-1

 على أساس أدلة بشرية موثوق هبا وجيدة النوعية. 1يصنف املخلوط يف الفئة  

 عندما ال تكون البيانات متاحة عن المخلوط بأكمله: مبادئ االستكمالالتصنيف  3-10-3-2

إذا مل يكن املخلوط نفسه قد اخترب لتحديد مسيته بالشفط، ولكن توجد بيانات كافيـة عـن كـل مـن مكوناتـه املفـردة  3-10-3-2-1
لك البيانات وفقاً ملبادئ االستكمال التالية. وذلك واملخاليط املختربة املشاهبة اليت تتيح حتديد خطر املخلوط على حنو مناسب، تستخدم ت

يكفــل أن تســتخدم عمليــة التصــنيف البيانــات املتاحــة إىل أقصــى حــد ممكــن يف تعيــني خطــورة املخلــوط بــدون احلاجــة إىل إجــراء اختبــارات 
 إضافية على احليوانات.
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 التخفيف 3-10-3-2-2

شـفط وال يتوقـع أن يـؤثر يف مسيـة املكونـات األخـرى أو عند ختفيـف خملـوط خمتـرب مبخفـف ال ميثـل خطـر مسيـة بال 
املخلوط بالشفط، ميكن تصنيف املخلوط املخفف اجلديد كمكـافئ للمخلـوط األصـلي املختـرب. غـري أنـه ال ينبغـي أن يـنخفض تركيـز املـادة 

 يف املائة. 10(املواد) السمية بالشفط عن 

 دفعات اإلنتاج 3-10-3-2-3

بالشــفط لدفعــة إنتــاج خمتــربة مــن خملــوط مــا معادلــة بشــكل أساســي لســمية دفعــة إنتــاج ميكــن افــرتاض أن الســمية  
أخرى غري خمتربة من املنَتج التجاري نفسه، عندما يكـون قـد أنتجـه أو أشـرف علـى إنتاجـه الصـانع نفسـه، مـا مل يكـون هنـاك مـا يـدعو إىل 

فعــة اإلنتــاج غــري املختــربة كمــا تظهرهــا اللزوجــة أو الرتكيــز. ويف هــذه االعتقــاد بأنــه يوجــد اخــتالف واضــح أدى إىل تغيـــّر الســمية بالشــفط لد
 احلالة، يلزم إجراء تصنيف جديد.

 1تركيز املخاليط من الفئة  3-10-3-2-4

، فــإن املخلــوط غــري املختــرب 1، وازداد تركيــز مكوناتــه املصــنفة يف الفئــة 1إذا كــان خملــوط خمتــرب مصــنفاً يف الفئــة  
 دون إجراء مزيد من االختبارات. 1ة الناتج يصنف يف الفئ

 االستكمال داخل فئة خطورة واحدة 3-10-3-2-5

يف حالـــة وجـــود ثالثـــة خمـــاليط (ألـــف وبـــاء وجـــيم) ذات مكونـــات متشـــاهبة، وخضـــع املخلوطـــان ألـــف وبـــاء إىل  
النشطة من حيث السمومية كاملخلوطني ألف املكونات ذاهتا على ذاهتا، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي  اخلطورةاالختبار ويقعان يف فئة 

يف املخلوطني ألـف وبـاء، يفـرتض أن يقـع املخلـوط جـيم يف  النشطة من حيث السمومية ولكن برتكيزات متوسطة بني تلك املكونات ،وباء
 ذاهتا مثل ألف وباء. اخلطورةفئة 

 املخاليط املتشاهبة بصورة أساسية 3-10-3-2-6

 يف حالة ما يلي: 

 ألف + باء؛ ‘1‘ وجود خملوطني: (أ) 
 جيم + باء؛ ‘2‘   

 تركيز املكون باء هو نفسه بصورة أساسية يف املخلوطني؛ (ب)

 ؛‘2‘يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘ 1‘تركيز املكون ألف يف املخلوط  (ج)

يتوقـع  سـها والالسمية بالشفط للمكونني ألـف وجـيم متكافئـة بصـورة أساسـية، أي يف فئـة اخلطـورة نف (د)
 أن يؤثرا يف السمية بالشفط للمكون باء.

، فإنـه 1-10-3قد سبق تصنيفه بالفعـل على أساس املعايري املبينة يف اجلدول ‘ 2‘أو ‘ 1‘وإذا كان املخلوط  
 ميكن تصنيف املخلوط اآلخر يف فئة اخلطورة ذاهتا.
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 فقط مكونات المخلوط تصنيف المخاليط عند توفر بيانات عن جميع أو عن بعض 3-10-3-3

  .يف املائة 1 ≥ "املكونات ذات الصلة" ملخلوط هي املكونات املوجودة برتكيز 3-10-3-3-1

 1الفئة  3-10-3-3-2

ولزوجتـه  ،يف املائـة 10 ≥ 1املصـنفة يف الفئـة  يكـون جممـوع تراكيـز مكوناتـه املخلـوط الـذي 1يصنف يف الفئة  3-10-3-3-2-1
 .س 40o/ث، مقيسة عند 2مم 20.5 ≤احلركية 

إذا كـان  1يصـنف املخلـوط بأكملـه يف الفئـة املخلوط الذي ينفصل إىل طبقتني متمـايزتني أو أكثـر، تصنيف يف حالة  3-10-3-3-2-2
 س. 40o/ث، مقيسة عند 2مم 20.5 ≤ولزوجتها احلركية  ،يف املائة 10 ≥ يف أي طبقة متمايزة 1جمموع تراكيز املكونات املصنفة يف الفئة 

 2الفئة  3-10-3-3-3

ولزوجتـه  ،يف املائـة 10 ≥ 2يكـون جممـوع تراكيـز مكوناتـه املصـنفة يف الفئـة املخلـوط الـذي  2يصنف يف الفئة  3-10-3-3-3-1
 س. 40o/ث، مقيسة عند 2مم 14 ≤احلركية 

لدى تصنيف املخاليط يف هذه الفئة، تكون االستعانة برأي خبـري ينظـر يف التـوتر السـطحي، والـذوبان يف املـاء،  3-10-3-3-3-2
 خملوطة باملاء.  2ودرجة الغليان، والتطاير، أمراً حامساً وخباصة عندما تكون مواد الفئة 

إذا كان  2يصنف املخلوط بأكمله يف الفئة كثر، يف حالة تصنيف املخلوط الذي ينفصل إىل طبقتني متمايزتني أو أ 3-10-3-3-3-3
 س. 40o/ث، مقيسة عند 2مم14 ≤ولزوجتها احلركية  ،يف املائة 10 ≥ يف أي طبقة متمايزة 1جمموع تراكيز املكونات املصنفة يف الفئة 

 تبليغ معلومات الخطورة 3-10-4

 تبليـــــغ معلومـــــات اخلطـــــورة: الوســـــم مبتطلبـــــات الوســـــم يفتـــــرد االعتبـــــارات العامـــــة واالعتبـــــارات احملـــــددة املتعلقـــــة  3-10-4-1
أمثلـة للبيانـات والرسـوم التخطيطيـة التحذيريـة  3جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن املرفق  1). ويتضمن املرفق 4-1 (الفصل

لمـواد واملخـاليط الـيت تصـنف اليت ميكن استخدامها حيثما تسـمح السـلطات املختصـة بـذلك. ويعـرض اجلـدول التـايل عناصـر وسـم حمـددة ل
 على أساس املعايري املبينة يف هذا الفصل. 2و 1باعتبارها متثل خطر مسية بالشفط بالفئتني 

 : عناصر الوسم للسمية بالشفط2-10-3الجدول 

 2الفئة  1الفئة  
 خطر صحي خطر صحي الرمز

 حتذير خطر كلمة التنبيه
 قد يكون مميتاً إذا ابتلع بيان الخطورة

 ودخل املسالك اهلوائية
 قد يكون ضاراً إذا ابتلع
 ودخل املسالك اهلوائية

 منطق القرار بشأن السمية بالشفط 3-10-5

ال ميثل منطق القرار التايل جزءاً من نظام التصنيف املنسق وإمنا يرد هنا كتوجيه إضايف. ويوصى بشدة بـأن يقـوم  
 وأثناء استخدام منطق القرار. الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل
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 1-10-3منطق القرار  3-10-5-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هــل توجـــد خـــربة عمليــة يف البشـــر مـــن أدلــة موثـــوق هبـــا وجيــدة النوعيـــة، علـــى  (أ)
 دروكربونات والرتبنتني وزيت الصنوبر، يسبيل املثال بعض اهل

 °40/ث مقيســـة عنـــد 2مـــم 20.5 ≤أو هـــل املـــادة هيـــدروكربون لزوجتـــه احلركيـــة  (ب)
 ؟

 : هل تتوفر عن املادة بيانات مسية بالشفط؟المادة

 نعم

 نعم

 التصنيف غري ممكن ال

 ال

هــل تتــوفر عــن املخلــوط ككــل أو عــن مكوناتــه بيانــات  :المخلــوط
 مسية بالشفط؟

 نعم

 ال
 

 التصنيف غري ممكن

هــل يظهــر املخلــوط ككــل مسيــة بالشــفط علــى أســاس  :المخلــوط
 اخلربة العملية يف البشر من أدلة موثوق هبا وجيدة النوعية؟

 ال
 

 2-10-3انظر منطق القرار 
 لالستخدام مع املكونات

هــل توجــد أدلــة تســبب قلقــاً علــى أســاس دراســات علــى احليوانــات ورأي خبــري، وهــل 
 س؟ °40قيسة عند /ث م2مم14 ≤لزوجة املادة احلركية 

 نعم

 1الفئة 

 
 خطر

 2الفئة 

 
 حتذير

 ال

 ال يصنف

 نعم
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 2-10-3منطق القرار  3-10-5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1يف املائــــة مــــن مكــــون أو مكونــــات مصنفـــــة يف الفئــــة  10 ≥هــــل حيتــــوي املخلــــوط 
 )1-3-3-10-3(انظر س؟ °40/ث، مقيسـة عنـد 2مم 20.5≤ ولزوجتها احلركية 

 نعم

 ال

 ال

 نعم

 )5-2-3-10-3إىل  1-2-3-10-3هل تنطبق مبادئ االستكمال؟ (انظر 

 ال

 يصنف يف الفئة
 املناسبة

 1الفئة 

 
 خطر

 2الفئة 

 
 حتذير

 ال يصنف

 2ي الفئــة ـة فـــيف املائــة مــن مكــون أو مكونــات مصنفــ 10 ≥هــل حيتــوي املخلــوط 
-3-3-10-3 رـس؟ (انظــ°40/ث، مقيســة عنــد 2مــم 14 ≤ولزوجتهــا احلركيــة 

 

 نعم

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved




