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 4المرفق 

 توجيهات إلعداد صحائف بيانات السالمة

 مقدمة 1-4م 

لتصــنيف املــواد  ات النظــام املنســق عامليــاً مبوجــب اشــرتاطهــذا املرفــق توجيهــات إلعــداد صــحائف بيانــات الســالمة  يــوفر 1-1-4م 
يف  حســبما هــو مبــني. ومتثــل صــحائف بيانــات الســالمة عنصــراً مهمــاً لتبليــغ معلومــات اخلطــورة يف النظــام املنســق عامليــاً، الكيميائيــة وومسهــا

الشرتاطات اليت تقررها السلطة املختصة وأن ميّكـن مـن إعـداد متثال للوثيقة التوجيهية أن يعزز اال. ومن شأن استخدام هذه ا5-1الفصل 
 صحيفة بيانات السالمة وفقاً للنظام املنسق عاملياً.

أن  رَجـىصـحيفة بيانـات السـالمة. ويُ بشـأن البلـدان املسـتوردة  اشرتاطاتويعتمد استخدام هذه الوثيقة التوجيهية على  2-1-4م 
 ؤدي تطبيق النظام املنسق عاملياً على النطاق العاملي يف �اية املطاف إىل وضع منسق متاماً.ي

وما مل يُذكر خالف ذلك، فإن مجيع الفصـول واألقسـام واجلـداول املشـار إليهـا يف هـذا املرفـق ميكـن االطـالع عليهـا يف  3-1-4م 
 النص الرئيسي للنظام املنسق عاملياً.

 الستيفاء صحيفة بيانات السالمة توجيهات عامة 2-4م 

 النطاق والتطبيق 1-2-4م 

يــة فيزيائينبغــي إعــداد صــحائف بيانــات الســالمة جلميــع املــواد واملخــاليط الــيت تســتويف املعــايري املنســقة بشــأن اخلطــورة ال 
تسـتويف املعـايري املتعلقـة بالسـرطنة أو السـمية  مكونـاتعلـى النظام املنسـق عامليـاً وجلميـع املخـاليط الـيت حتتـوي  مبوجبالصحية أو البيئية  أو

ات السـالمة الـيت حتـدد بنـاء علـى معـايري بيانـة ألعضاء مستهدفة حمددة برتكيـزات تتجـاوز القـيم احلديـة لصـحيفة شاملالتناسلية أو السمية ال
صحيفــة بيانــات السالمــة ملخـاليط السلطة املختصـة أيضــاً  طلب). وجيوز أن ت5-1يف الفصل  1-5-1تصنيف املخاليط (انظر اجلدول 

). وقد تشرتط السلطة 2-3مكونات خطرة برتكيزات معينة (انظر الفصل على خطرة ولكنها حتتوي  خاليطتستويف معايري التصنيف كم ال
ت ليسـت ضـمن خطرة لرتب/تـأثريا د/خماليطصحائف بيانات السالمة ملواد أو خماليط تستويف معايري التصنيف كموا تقدمي املختصة كذلك

ومات النظام املنسق عاملياً. ومتثل صحيفة بيانات السالمة طريقة مقبولة بشكل جيد وفعالة لتقدمي املعلومات، وميكن استخدامها لتبليغ املعل
 تستويف معايري التصنيف يف النظام املنسق عاملياً أو ال تشملها هذه املعايري. بشأن املواد أو املخاليط اليت ال

 وجيهات عامةت 2-2-4م 

علــى الشــخص املســؤول عــن كتابــة صــحيفة بيانــات الســالمة أن يراعــي وجــوب تبليــغ اجلمهــور املوجهــة إليــه الصــحيفة  1-2-2-4م 
وتدرج ها. نفايت ط، ومناولتها والتخلص منيلااد أو املخو معلومات عن خطورة مادة أو خملوط ما، وتقدمي معلومات عن التخزين املأمون للم

مـل بشـكل مـأمون مـع املـادة أو املخلـوط. كمـا أ�ـا تتضـمن اعتعلومات عن التأثريات الصـحية احملتملـة للتعـرض وعـن كيفيـة الالصحيفة م يف
ط، وختزينهـا، يلااد أو املخـو يميائية أو من التأثريات البيئية، عن استخدام تلـك املـلكا –ائية الفيزي اخلواصمعلومات عن اخلطورة مستقاة من 

اتسـاق ودقـة مضـمون كـل عنـوان مـن العنـاوين  ضـمانومناولتها، وإجراءات مواجهة الطوارئ املتصلة هبا. والغرض من هذه التوجيهـات هـو 
زمــة املـواد الكيميائيــة مـن اختــاذ التـدابري الال مســتخدمياإللزاميـة الـيت يقتضــيها النظـام املنســق عامليـاً، حبيــث متّكـن صــحائف بيانـات السـالمة 

املتصلة حبماية الصحة، واألمان يف مكان العمل، ومحاية البيئة. وتكتب معلومات صحيفة بيانات السالمة بطريقة واضحة وخمتصرة. ويقوم 
ني بقــــدر مــــا تكــــون هــــذه عملجلمهــــور املســــت حملــــددةبيانــــات الســــالمة شــــخص خمــــتص يأخــــذ يف اعتبــــاره االحتياجــــات ا ةباســــتيفاء صــــحيف

بصورة منتظمة عـن إعـداد  وتدريبيةويكفل األشخاص الذين يطرحون مواد وخماليط يف السوق تقدمي دورات تنشيطية . معروفةاالحتياجات 
 املختصني. صحيفة بيانات السالمة لألشخاص
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املعلومات يف شكل متسق وكامـل، مـع أخـذ مجهـور احلاضـرين يف  قدموينبغي لدى كتابة صحيفة بيانات السالمة أن ت 2-2-2-4م 
الصــحيفة أو جــزء منهــا لتبليــغ معلومــات للعمــال،  امــلعمــل يف احلســبان بشــكل دقيــق. غــري أنــه ينبغــي مراعــاة إمكانيــة اســتخدام كمكــان ال

 واملوظفني، والعاملني الصحيني ومسؤويل األمن، ومسؤويل الطوارئ، والوكاالت احلكومية ذات الصلة، وكذلك أفراد اجملتمع احمللي.

يف لغــة الصـــحيفة البســاطة، والوضـــوح، والدقــة، وجتنـــب األلفــاظ اِحلَرفيـــة اخلاصــة واألمســـاء املختصـــرة. وينبغــي أن تتـــوفر  3-2-2-4م 
يكـــون خطـــراً"، أو "ال توجـــد تـــأثريات جيـــوز أن مـــن قبيـــل "تعـــابري تســـتخدم التعبـــريات الغامضـــة واملضـــللة. كمـــا يُوَصـــى بعـــدم اســـتخدام  وال

معينــة غــري ذات أمهيــة  خــواص"غــري ضــار". وقــد حيــدث أن تكــون املعلومــات عــن "، أو االســتعمال صــحية"، أو "مــأمون يف معظــم ظــروف
تقدميها من الناحية التقنية؛ فإذا كان الوضع كذلك، وجب ذكر األسباب اليت أدت إليه بشكل واضح حتت كل عنوان. فإذا ذكر  تعذري أو

تتــوفر للشـخص املســؤول عـن التصــنيف   احلــاالت الـيت الأن خطـراً معينـاً غــري موجـود، وجــب أن متيّـز صــحيفة بيانـات الســالمة بوضـوح بـني
 نتائج اختبار سلبية. سوى تتوفر فيها ال معلومات بشأ�ا، واحلاالت اليت

فيـه طبعـة  تعمـمويذكر تاريخ إصـدار صـحيفة بيانـات السـالمة بشـكل ظـاهر جـداً. وتـاريخ اإلصـدار هـو التـاريخ الـذي  4-2-2-4م 
كمـا أن الصـحائف املنقحـة ينبغـي أن   قت قصري من استكمال إجراءات الرتخيص بالصحيفة ونشـرها.الصحيفة. وحيدث ذلك عادة بعد و 

 بني بوضوح تاريخ إصدارها، وكذلك رقم الطبعة ورقم التنقيح، وتاريخ اإلحالل أو بيان آخر عن الطبعة امللغاة.ت

 شكل صحيفة بيانات السالمة 3-2-4م 

التاليـــة بالرتتيـــب املبينـــة بـــه أدنـــاه (انظــــر  16ل معلومـــات صحيفــــة بيــــانات الســـالمة باســـتخدام العنــــاوين ا قـــدمت 1-3-2- 4م 
 ):1-2-3-5-1 أيضاً 

 ؛بيان اهلوية -1
 بيان اخلطورة؛ -2
 الرتكيب/معلومات عن املكونات؛ -3
 تدابري اإلسعاف األويل؛ -4
 ريق؛تدابري مكافحة احل -5
 العارض؛تدابري مواجهة التسرب  -6
 املناولة والتخزين؛ -7
 ضوابط التعرض/احلماية الشخصية؛ -8
 الفيزيائية والكيميائية؛ اخلواص -9

 الكيميائي والقابلية للتفاعل؛االستقرار  -10
 املعلومات السمية؛ -11
 املعلومات اإليكولوجية؛ -12
 ؛بالتخلص من النفاياتاالعتبارات املتعلقة  -13
 بالنقل؛ املعلومات املتعلقة -14
 املعلومات التنظيمية؛ -15
 .معلومات أخرى -16
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وصحيفة بيانات السالمة ليست وثيقة ذات طول ثابت. وينبغي أن يتناسب طول الوثيقة مع خطـر املـادة واملعلومـات  2-3-2-4م 
 املتاحة.

"). وكبـديل 3مـن  1الصـفحة ترقيم مجيع صفحات الصحيفة ووضع مؤشر ما لبيان انتهاء الصحيفة. (مثـل، "ويتعني  3-3-2-4م 
 بع يف الصفحة التالية" أو "�اية صحيفـة بيانات السالمة"). الذلك، ترّقم كل صفحة ويبني ما إذا كانت هناك صفحة تالية (كأن يذكر "ت

 محتويات صحيفة بيانات السالمة 4-2-4م 

املعلومــات الــيت تصــطبغ  أدنــاه. وتــرد 3-3-5-1الصــحيفة يف  بشــأن حمتــوىميكــن االطــالع علــى املعلومــات العامــة  1-4-2-4م 
 بصبغة عملية أكرب.

هبـذا املرفـق حتـت العنـاوين ذات الصـلة حيثمـا تكـون  3-4تدرج كحد أدىن يف الصحيفة املعلومات املبينة يف القسم م و  2-4-2-4م 
. ويف حالة عدم توفر املعلومات أو إذا مل تكـن كاملـة، يـذكر ذلـك بوضـوح. وينبغـي أال تتضـمن الصـحيفة أيـة )1(املعلومات منطبقة ومتاحة

 . فراغات

ج للبيانـات املقدمـة، ممـا جيعـل مـن السـهل، حـىت علـى غـري ائاً/نتـموجز وتتضمن الصحيفة، باإلضافة إىل ذلك، ملخصاً  3-4-2-4م 
 ورة املواد/املخاليط اخلطرة.، حتديد مجيع أوجه خطيداناخلرباء يف امل

 يوصى بعدم استخدام املختصرات يف الصحيفة أل�ا قد تؤدي إىل اخللط أو تعذر الفهم. 4-4-2- 4م 

 المتطلبات من المعلومات األخرى 5-2-4م 

ن املعلومـات يف هناك متطلبات أخرى من املعلومات الالزمة إلعداد صحيفة بيانات السالمة. وترد املتطلبات الـدنيا مـ 1-5-2-4م 
 .3-4 م

). وحيثمــا 2-4-2-4وقــد تتضــمن الصــحيفة "معلومــات إضــافية" باإلضــافة إىل املعلومــات الــدنيا املقتضــاة (انظــر م  2-5-2-4م 
تــدرج هــذه املعلومــات يف  ينبغــي أن ذات صــلة ومتاحــة عــن طبيعتهــا و/أو اســتخدامها، إضــافية تكــون هنــاك مــادة توجــد بشــأ�ا معلومــات

 .)ة بشأن املتطلبات من املعلومات اإلضافيةشور لالطالع على مزيد من امل 16-3-4الصحيفة. (انظر م 

 الوحدات 6-2-4م 

املنتجــات. وينبغــي عمومــاً اســتخدام النظــام  اهــيلإ تــوّرد يتالــ لمنطقــةيعــّرب عــن األعــداد والكميــات بالوحــدات املناســبة ل 
 .(SI)الدويل للوحدات 

 المتطلبات من المعلومات الالزمة إلعداد صحيفة بيانات السالمة 3-4م 

هـــذا القســـم متطلبـــات النظـــام املنســـق عامليـــاً مـــن املعلومـــات إلعـــداد صـــحائف بيانـــات الســـالمة. وجيـــوز للســـلطة  يبـــني 
 بيانات إضافية. طلباملختصة 

____________________ 

أو اجلهـة تعين "منطبقة" أن تكون املعلومات منطبقـة علـى املنـَتج احملـدد الـذي تغطيـه الصـحيفة. وتعـين "متاحـة" أن تكـون املعلومـات متاحـة للمـورِّد  )1(
 اليت تعد الصحيفة.
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 بيان الهوية: 1القسم  1-3-4م 

ة عـن يليفصـتيـذكر يف هـذا القسـم اسـم املـوّرد، واالسـتخدامات املوّصـى هبـا، ومعلومـات يبني اسم املادة أو املخلـوط، و  
 وسائل االتصال باملوّرد، مبا يف ذلك وسيلة االتصال يف حاالت الطوارئ.

 بيان تعريف المنَتج طبقاً للنظام المنسق عالمياً  1-1-3-4م 

املنـتج طبقـاً للنظــام املنسـق عامليــاً) مطابقـة متامــاً للبيـان املكتــوب ينبغـي أن تكـون هويــة املـادة أو املخلــوط (بيـان تعريــف  
علــى بطاقــة الوســم. ويف حالــة اســتخدام صــحيفة عامــة واحــدة لتغطيــة عــدة أشــكال خمتلفــة اختالفــاً قلــيًال مــن مــادة أو خملــوط، تــذكر مجيــع 

 لة.األمساء واالختالفات يف الصحيفة أو ُحتدد الصحيفة بوضوح نطاق املواد املشمو 

 وسائل التعريف األخرى 2-1-3-4م 

باإلضافة إىل بيان تعريف املنتج طبقاً للنظام املنسق عاملياً، أو كبديل له، ميكن تعريف املادة أو املخلوط بأمساء بديلة،  
املخلوط، أو أمساؤها الشائعة  ة أوأو أرقام أو رموز للمنتجات تقررها الشركة املنتجة. وُتذكر األمساء األخرى أو املرادفات اليت ُتوسم هبا املاد

 االنطباق. عنداليت تعّرف هبا 

 االستخدام الموصى به للمادة الكيميائية وقيود االستخدام 3-1-3- 4م 

، مثل فعلياً  للمادة أو املخلوط، مبا يف ذلك وصف موجز للتأثري الذي حتدثه املقصوديذكر االستخدام املوصى به أو  
لزمـــة . وتـــذكر القيـــود علـــى االســـتخدام كلمـــا أمكـــن، مبـــا يف ذلـــك توصـــيات املـــوّرد غـــري املومـــا إىل ذلـــكســـدة، للهـــب أو مضـــاد لألك ثـــبطم

 . بالضرورة

 تفاصيل بيانات الموّرد 4-1-3-4م 

 ).هواتفه (أرقام يدرج يف صحيفة بيانات السالمة اسم املوّرد، وعنوانه كامًال، ورقم هاتفه 

 رقم هاتف الطوارئ 5-1-3-4م 

حالة انطباق أي  يف مجيع صحائف بيانات السالمة إشارات إىل خدمات االستعالم يف حاالت الطوارئ. ويفتدرج  
 24أو ، 00/18 - 00/8الســاعة اجلمعـة،  يـوم (مـن قبيـل مــن يـوم االثنـني إىل قبــل سـاعات العمـل قيـود علـى اسـتخدام هـذه اخلـدمات

 (مثل الطوارئ الطبية، أو طوارئ النقل)، فإن هذه البيانات تذكر بوضوح.ساعة) أو احلدود املفروضة ألنواع معينة من املعلومات 

 : تحديد الخطورة2القسم  2-3-4م 

هذا القسم أوجه خطورة املادة أو املخلـوط ومعلومـات التحـذير املناسبــة (كلمـة التنبيــه، بيــان (بيانـات) اخلطـورة  يبني 
 حسـبمالبيانـات املقدمـة لالبيانات التحذيرية)) املرتبطـة بتلـك اخلطـورة. وينبغـي أن يتضـمن القسـم ملخصـاً موجـزاً/نتائــج والبيان التحذيري (

 . 3-4-2-4يف م  بنيهو م

 تصنيف المادة أو المخلوط 1-2-3-4م 

 يبني هذا القسم الفرعي تصنيف املادة أو املخلوط من حيث اخلطورة. 1-1-2-3-4م 

مــن النظــام املنســق عامليــاً، يُبلــغ بصــفة عامــة  4و/أو  3و/أو  2 حالــة تصــنيف مــادة أو خملــوط وفقــاً للجــزء ويف 2-1-2-3-4م 
 1 ، وأّكال اجللد، الفئـة1التصنيف بذكر رتبة اخلطورة وفئتها الفرعية املناسبة لبيان اخلطورة (على سبيل املثال، سائل هلوب، الفئة  عن
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داخـل رتبـة خطـورة معينـة ينـتج عنـه بيانـات خطـورة متفـردة، فينبغـي أيضـاً أن يُراعـى تصـنيف ذلـك  ألف). غـري أنـه يف حالـة وجـود متييـز
، 1التمييــز. علــى ســبيل املثــال، مييــز ســبيل التعــرض بــني تصــنيف الســمية احلــادة علــى النحــو التــايل: الســمية الفمويــة احلــادة مــن الفئــة 

. فإذا صنفت مادة أو خملوط يف أكثر من فئة يف رتبة خطـورة 1احلادة من الفئة ، ومسية االستنشاق 1والسمية اجللدية احلادة من الفئة 
 . تتضمن متييزاً، ينبغي اإلبالغ عن مجيع التصنيفات

  ، بما في ذلك البيانات التحذيريةعناصر بطاقة الوسم في النظام المنسق عالمياً  2-2-3-4م 

البيـان ، )اخلطـورة(بيانـات  اخلطـورة املناسبة: كلمـة (كلمـات) التنبيـه، بيـانتذكر على أساس التصنيف عناصر الوسم  1-2-2-3-4م 
 .)البيانات التحذيريةالتحذيري (

ميكــن أن توضــع رســوم ختطيطيــة (أو رمــوز للخطــورة) يف صــورة شــكل ختطيطــي للرمــوز بــاللونني األســود واألبــيض أو و  2-2-2-3-4م 
 ني". متقاطععظمني فوق اسم الرمز، مثل "هلب"، "مججمة 

 أوجه الخطورة األخرى التي ال تؤدي إلى تصنيف 3-2-3-4م 

يف اخلطـورة الكليـة للمـادة،  تقدم معلومات عن أوجه اخلطورة األخرى اليت ال يرتتب عليها تصنيف لكنها قـد تسـهم 
تناق، أو التجمـد، أو التـأثريات البيئيـة مـن تكون ملوثات للهواء أثناء التقسية أو املعاجلة، أو اخلطورة املرتبطة بانفجار األغربة، أو االخمثل 

يكـون البيـان "قـد يشـكل خليطـاً مـن الغبـار واهلـواء إذا ثُقـب" مناسـباً يف حالـة خطـورة قبيل اخلطورة علـى الكائنـات احليـة الدقيقـة يف الرتبـة. 
 االنفجار الغباري.

 معلومات عن المكوناتال: التركيب/3القسم  3-3-4م 

املنتج. ويتضمن ذلك الشوائب املوجودة فيه، ومضافات التثبيـت الـيت تكـون  )مكوناتمكون (تذكر يف هذا القسم  
 ة.ركبهي نفسها مصّنفة وتسهم يف تصنيف املادة. وميكن استخدام هذا القسم أيضاً لتقدمي معلومات عن املواد امل

الـيت تقررهـا السـلطة املختصـة  (CBI)يـة السـرية فيما يتعلق باملعلومات عن املكونات، تكـون لقواعـد املعلومـات التجار   مالحظة:
 املنَتج. ويذكر عند االقتضاء أنه أسقطت املعلومات السرية املتعلقة بالرتكيب. هويةأسبقية على القواعد املتعلقة ببيان 

 المواد 1-3-3-4م 

 اسم املادة الكيميائي 1-1-3-3-4م 

ن يكــون اســم املــادة الكيميــائي مطابقــاً لبيــان اســم املنــَتج وفقــاً تقــدم هويــة املــادة بامسهــا الكيميــائي الشــائع. وميكــن أ 
 للنظام املنسق عاملياً.

أو االسـم  (CAS)قد يكون "االسم الكيميائي الشائع"، مثًال، هو اسم املادة حبسـب دائـرة املستخلصـات الكيميائيـة   مالحظة:
 للحالة. ، تبعاً (IUPAC)حبسب االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية 

 )مرادفاهتا( ومرادفه للمادة )األمساء الشائعةاالسم الشائع (  2-1-3-3-4م 

 تبني األمساء الشائعة للمادة ومرادفاهتا حيثما يكون مناسباً. 

 وغريها من األمساء الفريدة املميزة هلا (CAS)رقم املادة يف دائرة املستخلصات الكيميائية  3-1-3-3-4م 

وينبغــي ذكــره إذا كــان متاحــاً. للمــادة الكيميائيــة  فريــداً  تعريفــاً يــوّفر رقــم التســجيل يف دائــرة املستخلصــات الكيميائيــة  
 .(EC)األوروبية  اجلماعةفريدة أخرى خاصة ببلد أو إقليم معني، من قبيل رقم التسجيل يف  تعاريفوميكن إضافة 
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 ن هي نفسها مصنفة وتسهم يف تصنيف املادةالشوائب ومضافات التثبيت اليت تكو  4-1-3-3-4م 

 تذكر أية شوائب و/أو مضافات تثبيت تكون هي نفسها مصنفة وتسهم يف تصنيف املادة. 

 المخاليط 2-3-3-4م 

) وتركيـز أو نطاقـات 3-1-3-3-4التعريـف (يف إطـار مقاصـد م يذكر يف حالة املخلوط االسم الكيميائي، ورقم  1-2-3-3-4م 
النظـام املنسـق عامليـاً، والـيت تكـون موجـودة برتكيـز أعلـى  قاصـداليت متثل خطراً على الصحة أو البيئـة يف إطـار م اخلطرة املكوناتتركيز مجيع 

 من ِقيمها احلدية. وقد خيتار الصانع أو املوّرد أن يذكر مجيع املكونات، مبا فيها املكونات غري اخلطرة.

 ط على النحو التايل:توصف تركيزات مكونات املخلو  2-2-3-3-4م 

 النسب املئوية الوزنية أو احلجمية الدقيقة بالرتتيب التنازيل؛ (أ)

نطاقات النسب املئوية الوزنية أو احلجمية بالرتتيب التنـازيل إذا كانـت هـذه النطاقـات مقبولـة مـن السـلطة أو  (ب)
 الوطنية املختصة املناسبة.

عند استخدام نطاقات النسب، ينبغي أن تصف التأثريات الصحية والبيئية اخلطرة التأثريات الـيت حيـدثها أعلـى تركيـز  3-2-3-3-4م 
 تأثريات املخلوط ككل غري متاحة. إذا كانتلكل مكون، 

 يشري تعبري "نطاق النسب" إىل نطاق الرتكيز أو نطاق النسبة املئوية للمكون يف املخلوط. مالحظة:

 بير اإلسعاف األوليا: تد4قسم ال 4-3-4م 

وبـدون  متطـورةيصف هذا القسم الرعاية املبدئيـة الـيت ميكـن أن يقـدمها شـخص غـري مـدّرب بـدون اسـتخدام أجهـزة  
املتاحة. ويف حالة ضرورة تقدمي رعاية طبية متخصصة، تذكر التعليمات ذلك، مبا يف ذلك درجة االستعجال  طرق املعاجلةانتقاء واسع بني 

فــوراً، يليهــا التــأثريات  ةاملطلوبــ املعاجلــةلســبيل التعــرض، وبيــان  وفقــاً املطلوبــة. وقــد يكــون مــن املفيــد تقــدمي معلومــات عــن التــأثريات الفوريــة، 
 الطبية اخلاصة الالزمة. رعايةالمع بيان  احملتملة املتأخرة

 وصف تدابير اإلسعاف األولي الالزمة 1-4-3-4م 

. وتســـتخدم عنـــاوين فرعيـــة لبيـــان اإلجـــراءات ذي صـــلة لكـــل ســـبيل تعـــرض وفقـــاً تكتـــب تعليمـــات اإلســـعاف األويل  1-1-4-3-4م 
 .املتوقعة األعراض الفورية واملتأخرةواالبتالع). وتوصف  نياجللد والعينتعرض (مثل االستنشاق، و  تعرض املطلوبة لكل سبيل

 عما: مشورةتقدم  2-1-4-3-4م 

 إذا كان يلزم تقدمي رعاية طبية فورية وإذا كان يتوقع حدوث تأثريات متأخرة بعد التعرض؛ (أ)

 إذا كان يُوَصى بنقل الشخص املعّرض من املنطقة إىل اهلواء الطلق؛و  (ب)

 الشخص وحذائه؛إذا كان يوصى بنزع ومعاجلة مالبس و  (ج)

 إذا كان يوصى مبعدات للحماية الشخصية للقائمني باإلسعاف األويل.و  (د)

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

433 

 أهم األعراض/التأثيرات، الحادة والمتأخرة 2-4-3-4م 

 النامجة عن التعرض. ،احلادة واملتأخرة ،تقدم معلومات عن أهم األعراض/التأثريات 

  اقتضى األمربيان الرعاية الطبية الفورية والمعالجة الخاصة إذا  3-4-3-4م 

تقدم حيثما يلزم معلومات عن االختبارات السريرية واملراقبة الطبية للتأثريات املتأخرة، وتفاصيل حمددة عن الرتياقات  
 (حيثما تكون معلومة) وموانع االستعمال.

 لحريق: تدابير مكافحة ا5القسم  5-3-4م 

 ب قريباً منها.يشبه املادة أو املخلوط أو بتس ذيال هذا القسم متطلبات مكافحة احلريقيغطي  

 وسائل اإلطفاء المناسبة 1-5-3-4م 

تقــدم معلومــات عــن النــوع املناســب مــن وســائل اإلطفــاء. كمــا يــذكر مــا إذا كانــت أي وســائل لإلطفــاء غــري مناســبة  
 .جتنب وسائط الضغط العايل اليت قد تتسبب يف تكوين خليط منفجر من الغبار واهلواء)(مثل لوضع بعينه ينطبق على املادة أو املخلوط 

 الخطورة المحددة التي تنشأ عن المادة الكيميائية 2-5-3-4م 

بشأن اخلطورة احملددة اليت قد تنشأ مـن املـادة الكيميائيـة، مـن قبيـل نـواتج االحـرتاق اخلطـرة الـيت تتكـون  شورةقدم املت 
 املادة أو املخلوط. وعلى سبيل املثال: عند احرتاق

 "قد تنتج أدخنة سامة من أول أكسيد الكربون إذا احرتقت"؛  (أ)

 "تنتج أكاسيد الكربيت والنرتوجني عند االحرتاق".أو  (ب)

 أنشطة الحماية الخاصة لعمال اإلطفاء 3-5-3-4م 

حة احلريق. على سبيل املثال "حيافظ على برودة األوعية برشها بشأن أي نشاط محاية يُتخذ أثناء مكاف شورةقدم املت 1-3-5-3-4م 
 باملاء". 

 : تدابير مواجهة التسرب العارض6القسم  6-3-4م 

وذلـك هبـدف منـع أو  التـدفقالنسـكاب والتسـرب أو حـاالت واجهـة حـاالت ايوصي هذا القسم باالستجابة املناسـبة مل 
 تقليل التأثريات الضارة يف األشخاص واملمتلكات والبيئة. وينبغـي التمييـز بـني االسـتجابات لالنسـكابات الكبـرية والصـغرية حيـث يكـون حلجـم

 ممارسات خمتلفة.اخلطر. وميكن أن تبني إجراءات االحتواء واستعادة الوضع األصلي أن األمر يتطلب  مستوىاملادة املنسكبة تأثري كبري على 

 االحتياطات الشخصية ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ 1-6-3-4م 

 لغري العاملني يف مواجهة حاالت الطوارئ 1-1-6-3-4م 

 العارض للمادة أو املخلوط كما يلي: والتدفقتقدم املشورة بشأن حاالت االنسكاب  

مــن صــحيفة بيانــات  8ة الشخصــية، انظــر القســم ارتــداء معــدات احلمايــة املناســبة (وتشــمل معــدات احلمايــ (أ)
 السالمة) ملنع أي تلوث للجلد والعينني واملالبس الشخصية؛
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 إبعاد مصادر اإلشعال وتوفري هتوية كافية؛ و  (ب)

 تدابري الطوارئ مثل ضرورة إخالء منطقة اخلطر أو استشارة خبري.و  (ج)

 للعاملني يف مواجهة حاالت الطوارئ 2-1-6-3-4م 

املشورة بشأن النسيج املناسب ملالبس احلماية الشخصية (على سبيل املثال: "املناسب بوتيلني؛ غري املناسـب:  تقدم 
 البويل فينيل").

 االحتياطات البيئية 2-6-3-4م 

بشــأن أي احتياطــات بيئيــة تتصــل باحلــاالت العارضــة النســكاب املــادة أو املخلــوط وحــاالت تقــدم املشــورة املناســبة  
 عارض، مثل االبتعاد عن شبكات الصرف واملياه السطحية واجلوفية.التدفق ال

 طرائق ومواد االحتواء والتنظيف 3-6-3-4م 

بشأن كيفية احتواء حاالت االنسكاب وتنظيفها. وميكن أن تتضمن تقنيـات االحتـواء املناسـبة املناسبة  تقدم املشورة 1-3-6-3-4م 
 ما يلي:

 ، تغطية قنوات الصرف؛ )2(املنسكبةتوفري خزان الستيعاب املواد  (أ)

 .)3(توفري غطاء أو وقاءو  (ب)

 ميكن أن تتضمن تدابري التنظيف ما يلي: 2-3-6-3-4م 

 تقنيات معاَدلة املواد؛و  (أ)

 تقنيات إزالة التلوث؛و  (ب)

 ة للمادة املنسكبة؛صاملواد املاو  (ج)

 تقنيات التنظيف؛و  (د)

 تقنيات التفريغ؛  )ه(

 ينطبــقتــوفري املعــدات الالزمــة لالحتواء/التنظيــف (وتشــمل اســتخدام أدوات ومعــدات ال ُتصــدر شــرراً حيثمــا و  (و)
 ذلك).

بشـــأن تقنيـــات  مشـــورة. وعلـــى ســـبيل املثـــال، إدراج والتـــدفقتعـــرض أي قضـــايا أخـــرى تتعلـــق بعمليـــات االنســـكاب  3-3-6-3-4م 
 االحتواء أو التنظيف املناسبة.

____________________ 

، يف حالــــة أي تســــرب أو انســــكاب مــــن اخلزانــــات أو توصــــيالت األنابيــــب، أن متــــتص ميكــــنلتجميــــع الســــوائل  مرافــــقتُــــوّفر  -خــــزان االســــتيعاب  )2(
. وينبغـي أن ُتصـرِّف منـاطق االسـتيعاب حمتوياهتـا يف خـزان اسـتيعاب يكون مبثابة سد عازل مـثالً حجم السوائل املوجودة،  يفيض عنوتستوعب ما 

 الزيت./فصل املاءمرافق حيتوي على 
 توفري غطاء أو وسيلة وقاية (على سبيل املثال، وسيلة ملنع التلف أو االنسكاب). أي )3(

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

435 

 اولة والتخزين: المن7القسم  7-3-4م 

شـخاص األ علـىيقدم هذا القسم توجيهات ملمارسات املناولة املأمونة اليت تقلل اخلطورة احملتملة للمـادة أو املخلـوط  
 املخلوط. اليت تنفرد هبا املادة أو واخلواص املقصودواملمتلكات والبيئة. ويلزم التأكيد على االحتياطات املناسبة لالستخدام 

 احتياطات للمناولة المأمونة 1-7-3-4م 

 :يتال تُقدَّم املشورة 1-1-7-3-4م 

 املناولة املأمونة للمادة أو املخلوط؛تتيح  (أ)

 نع مناولة املواد واملخاليط غري املتوافقة؛متو  (ب)

ــه االنتبـــاه إىل العمليــات والظـــروف الــيت تســـبب أخطـــاراً جديــدة بتغيـــري خــواص املـــادة أو املخلـــوط، و  (ج) وإىل توجِّ
 التدابري املضادة املناسبة؛

 تسّرب املادة أو املخلوط إىل البيئة. إىل احلد األدىن لقلّ تو  (د)

 بشأن القواعد الصحية العامة. على سبيل املثال: شورةومن املمارسات اجليدة تقدمي امل 2-1-7-3-4م 

 "ممنوع تناول الطعام والُشرب والتدخني يف مناطق العمل"؛ (أ)

 "تُغسل األيدي بعد االستخدام"؛ و (ب)

 املالبس ومعدات احلماية امللوثة قبل دخول أماكن تناول الطعام". ختلع"و (ج)

 توافقالمتطلبات التخزين المأمون، بما في ذلك ما يتعلق بحاالت عدم  2-7-3-4م 

 9 الفيزيائيـــة والكيميائيـــة للمـــادة أو املخلـــوط يف القســـم اخلـــواصتســـق مـــع ت ةاملقدمـــ شـــورةينبغـــي التأكـــد مـــن أن امل 
التخزين اخلاصة، مبا  اشرتاطاتبشأن  شورة، إذا كان ذلك ذي صلة،قدم املوت. صحيفة بيانات السالمةالفيزيائية والكيميائية) يف  اخلواص(

 يف ذلك:

 كيفية جتنب ما يلي: (أ)

 األجواء اليت تساعد على حدوث انفجار؛ '1'
 لظروف اليت تساعد على التأكل؛او  '2'
 ؛القابلية لالشتعالاخلطورة املرتبطة بو  '3'
 املواد واملخاليط غري املتوافقة؛و  '4'
 الظروف املساعدة على البخر؛ و  '5'
 ية).ائالكهرب عداتمصادر اإلشعال احملتملة (مبا يف ذلك املو  '6'
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 كيفية ضبط التأثريات التالية: (ب)

 الظروف اجلوية؛ '1'
 ؛عاديالضغط الو  '2'
 درجة احلرارة؛و  '3'
 أشعة الشمس؛ و  '4'
 الرطوبة؛ و  '5'
 .الهتزازاو  '6'

 كيفية احملافظة على سالمة املادة أو املخلوط باستخدام ما يلي: (ج)

 عوامل التثبيت؛  '1'
 مضادات األكسدة.و  '2'

 تشمل ما يلي:من املشورة أخرى  أنواع (د)

 متطلبات التهوية؛ '1'
 التصميمات اخلاصة لغرف/أوعية التخزين؛و  '2'
 الكميات احلدية يف ظروف التخزين (إذا كانت ذات صلة)؛ و  '3'
 التوافق مع مواد صنع العبوات.و  '4'

 التعرض/الحماية الشخصية مراقبة: 8القسم  8-3-4م 

إىل احلــدود يف هــواء مكــان العمــل أو قــيم  "حــدود) التعــرض املهــين"حــد (يف إطــار هــذه التوجيهــات، يشــري مصــطلح  
التعرض" النطاق الكامل للتدابري اخلاصة للحماية  مراقبةاحلدود البيولوجية. وباإلضافة إىل ذلك، فإنه ألغراض هذه الوثيقة، يعين مصطلح "

رج يف هــذا القســم تــدابري املراقبــة اهلندســية . وتُــدإىل احلــد األدىن والوقايــة الــيت تُتخــذ أثنــاء االســتخدام هبــدف تقليــل تعــرض العــاملني والبيئــة
 .مبصادر اخلطورة ر املرتبطةاخطالالزمة لتقليل التعرض للمادة أو املخلوط، واأل

 لمراقبةبارامترات ا 1-8-3-4م 

يف ذلك  املهين (احلدود يف هواء مكان العمل أو ِقَيم احلدود البيولوجية) مبا التعرضحيثما يتاح ذلك، حدود  ،تذكر 1-1-8-3-4م 
أية مالحظات خاصة باملادة وبكل من مكونـات املخلـوط. ويف حالـة تكـّون ملوثـات للهـواء عنـد االسـتخدام املقصـود للمـادة أو املخلـوط، 

 مة،فإنه تذكر أيضاً حدود التعرض املهين املتاحة. وإذا ُعّني حّد للتعـرض املهـين يف البلـد أو املنطقـة الـيت تقـدم فيهـا صـحائف بيانـات السـال
ذلك. ويذكر يف الصحيفة املصدر الذي أخذ منه حـّد التعـرض املهـين. وعنـد ذكـر حـدود للتعـرض املهـين يسـتخدم االسـم إدراج فإنه ينبغي 

 .صحيفة بيانات السالمةيف  (الرتكيب/معلومات عن املكونات) 3الكيميائي للمادة حسبما هو مبني يف القسم 

تـــذكر القـــيم احلديـــة البيولوجيـــة، مبـــا يف ذلـــك املالحظـــات الـــيت ختـــص املـــادة وكـــًال مـــن وحيثمـــا يكـــون ذلـــك متاحـــاً،  2-1-8-3-4م 
مكونات املخلوط. وحيثما أمكن، ينبغي أن تكون القيمة احلدية البيولوجية ذات صلة بالبلـدان أو املنـاطق الـيت تقـدم فيهـا صـحيفة بيانـات 

ولوجية. ويستخدم لدى بيان القيم احلدية البيولوجية االسم الكيميائي للمادة السالمة. وينبغي أن يبني يف الصحيفة مصدر قيمة احلدود البي
 يف صحيفة بيانات السالمة. 3حسبما هو مبني يف القسم 
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وحيثمـــا يوصـــى باتبـــاع �ـــج جتميـــع لتـــأمني احلمايـــة فيمـــا يتعلـــق باســـتخدامات حمـــددة، تقـــدم تعليمـــات كافيـــة إلدارة  3-1-8-3-4م 
 ويذكر سياق التوصية وحدودها بوضوح فيما يتعلق هبذه الطريقة حتديداً.األخطار بشكل فعال. 

 المراقبة الهندسية المناسبة 2-8-3-4م 

ينبغــي أن يتســق حتديــد أشــكال املراقبــة اهلندســية املناســبة حســب األســاليب املتوخــاة الســتخدام املــادة أو املخلــوط، 
بصـورة سـليمة. ويـذكر مـىت يلـزم تطبيـق الضـوابط اهلندسـية اخلاصـة، ويبـني كـل نـوع  وينبغي تقدمي معلومات كافية للتمكني من تقدير اخلطـر

 منها بالتحديد، وتتضمن األمثلة ما يلي:

 "جيب احملافظة على الرتكيزات يف اهلواء دون معايري التعرض املهين"، باستخدام الضوابط اهلندسية إذا لزم ذلك؛ (أ)

 لتهوية عندما ..."؛"تستخدم مراوح الشفط املوضعية لأو  (ب)

 "ال يستخدم إال يف نظام مغلق"؛أو  (ج)

 أو مقصورة لرش الطالء"؛ غرفة"ال يستخدم إال يف أو  (د)

"تستخدم املناولة امليكانيكية لتقليل التالمس البشري مع املواد"؛ أو  )ه(

 "تستخدم أساليب معاجلة الغبار املتفجر".أو  (و)

صــــــــحيفة يف املناولـــــــة والتخـــــــزين  - 7هنـــــــا مكملـــــــة للمعلومــــــــات املبينـــــــة يف القســـــــم  املقدمـــــــةوتكـــــــون املعلومـــــــات 
 السالمة. بيانات

 معدات الحماية الشخصية مثلتدابير الحماية الفردية،  3-8-3-4م 

 راقبــةوفقــاً ملمارســات الصــحة املهنيــة اجليــدة، تســتخدم معــدات احلمايــة الشخصــية بــالرتافق مــع غريهــا مــن تــدابري امل 1-3-8-3-4م 
لالطـالع  يف صـحيفة بيانـات السـالمة (تـدابري مكافحـة احلريـق) 5اهلندسية، والتهوية، والعزل. انظـر أيضـاً الفصـل  راقبةاألخرى، مبا فيها امل

 على نصائح حمددة بشأن معدات احلماية الشخصية يف حاالت احلريق/احلماية الكيميائية. 

أو خملوط، مبا ملادة  التعرضالزمة لتقليل احتماالت املرض أو األذى بسبب حتدد معدات احلماية الشخصية ال 2-3-8-3-4م 
 يف ذلك:

املخلـوط  /للوجه: حيدد نوع وقاء العينني و/أو وقاء الوجه املطلوب، على أساس خطر املـادة أونيمحاية للعين (أ)
 واحتمال التالمس؛

) علـى البـسوامل القفـازات، واألحذيـة ذات الرقبـة،محاية اجللد: حتدد معدات احلمايـة الـيت تلـبس (مثـل نـوع و  (ب)
 أساس اخلطورة املرتبطة باملادة أو املخلوط واحتمال التالمس؛

محاية املسالك التنفسية: حتدد األنـواع املناسـبة للحمايـة التنفسـية علـى أسـاس اخلطـر واحتمـال التعـرض، مبـا و  (ج)
 ؛أو جهاز تنفسالصحيح (خرطوشة أو مرّشح)  يف ذلك أجهزة التنفس املنّقية للهواء، وعنصر التنقية

 ينبغــي أن اخلطــورة احلراريــة: لــدى حتديــد معــدات احلمايــة الــيت تلــبس يف حالــة املــواد الــيت متثــل خطــراً حراريــاً،و  (د)
 احلماية الشخصية. معداتيوىل اهتمام خاص لرتكيب 
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رى ملنـع تعـرض اجللـد والعينـني أو الـرئتني. ويُـذكر هـذا قد توجد اشرتاطات خاصة للقفـازات أو مالبـس احلمايـة األخـ 3-3-8-3-4م 
. علـى سـبيل املثـال "قفـازات مـن البـويل فنيـل"، أو "قفـازات مـن مطـاط النرتيـل"، يكون ذا صـلةالنوع من معدات احلماية الشخصية حيثما 

 أجهزة التنفس.اشرتاطات خاصة على از، ومدة احلماية اليت يكفلها. وقد تطبق مادة القفّ  ومسك
 : الخواص الفيزيائية والكيميائية وخصائص السالمة9القسم  9-3-4 م
توجيهــــات إىل ُمعــــّدي صــــحيفة بيانــــات الســــالمة وهــــو يــــرد ألغــــراض العلــــم. وهــــذه  4هــــذا القســــم مــــن املرفــــق  يقــــدم 1-9-3-4 م

 التوجيهات ال تصف كيفية عرض هذه املعلومات على صحيفة بيانات السالمة، وهي تقسم إىل ثالثة جداول كما هو مبني أدناه.
-5-1، اجلـدول 5-1يزيائيـة والكيميائيـة احملـددة يف الفصـل توجيهات بشأن اخلـواص الف 1-9-3-4 اجلدول م يقدم 2-9-3-4 م
. ويف احلـاالت 2-5-1وعلى معّد صحيفة بيانات السالمة أن يصف/حيدد بوضوح اخلواص الفيزيائيـة والكيميائيـة احملـددة يف اجلـدول  .2

و ال تتـوفر حتـت عنـوان فرعـي خـاص، ينبغـي أن أ 2-5-1اليت ال تنطبق فيها اخلواص الفيزيائيـة والكيميائيـة النوعيـة الـيت يشـرتطها اجلـدول 
 يشار إىل ذلك بوضوح.

اخلواص/خصــائص الســالمة ونتــائج االختبــارات غــري املطلوبــة علــى صــحيفة بيانــات  3-9-3-4 يــورد اجلــدول م 3-9-3-4 م
الفيزيائية املعنية. وقد يكون من املفيد السالمة مع أنه قد يكون من املفيد اإلبالغ عنها عند تصنيف املادة أو املخلوط يف رتبة اخلطورة 

أيضاً اإلبالغ عن البيانـات الـيت تعتـرب ذات صـلة برتبـة خطـورة فيزيائيـة حمـددة ولكنهـا ال تـؤدي إىل تصـنيف (مـثًال، نتـائج اختبـار سـلبية 
 قريبة من املعيار).

تبـــارات غـــري املطلوبـــة علـــى صـــحيفة املزيـــد مـــن اخلواص/خصـــائص الســـالمة ونتـــائج االخ 3-9-3-4 م يـــورد اجلـــدول 4-9-3-4 م
بيانـــــات الســـــالمة مـــــع أن اإلبـــــالغ عنهـــــا قـــــد يكـــــون مفيـــــداً للمـــــادة أو املخلـــــوط. وقـــــد يكـــــون مـــــن املفيـــــد أيضـــــاً اإلبـــــالغ عـــــن اخلـــــواص 

 الفيزيائية/خصائص السالمة األخرى للمادة أو املخلوط غري املبينة يف هذا اجلدول.
مع أو بـدون أي شـعبة (أي علـى  3-9-3-4 وم 2-9-3-4 وم 1-9-3-4 داول مميكن عرض اخلواص الواردة يف اجل :مالحظة

 شكل قائمة). وجيوز أيضاً تعديل ترتيب اخلواص إذا اعترب ذلك مالئماً.
ينبغــي بوجــه عــام أن تكــون املعلومــات الــواردة يف هــذا القســم مــن صــحيفة بيانــات الســالمة متعلقــة بــالظروف املعياريــة  5-9-3-4 م

كيلوباسكال). ويف حالة تطبيق ظروف أخرى، ينبغي أن يشار إليها   101.3وضغط مطلق  س 20ºلدرجة احلرارة والضغط (درجة احلرارة 
 إىل جانب اخلاصية املعنية.

البيانــات علــى صــحيفة بيانــات الســالمة بالوحــدات املناســبة. وإذا كانــت البيانــات تتعلــق برتبــة اخلطــورة،  تقــدمينبغــي ي 6-9-3-4 م
 ينبغي أن تكون وحدات القياس على النحو احملدد يف املعايري املتعلقة برتبة اخلطورة تلك.

إذا كان ذلـك مفيـداً لتفسـري  املغطاة/البوتقة املكشوفة لنقطة الوميض)كما هو احلال يف البوتقة تذكر طريقة التحديد ( 7-9-3-4 م
 املعلومات أو القيمة الرقمية املعطاة، أو يذكر ما إذا كانت القيمة قد احتسبت.

وإذا تعـــذر ذكـــر . الصـــحيحة املتعلقـــة بـــاملخلوط ككـــل يف حـــال توفرهـــايف حالــة املخلـــوط، ينبغـــي أن تـــذكر البيانـــات  8-9-3-4 م
بوضـوح إىل وينبغي أن تشري هذه البيانـات  املتعلقة باملكون (املكونات) األكثر صلة،ميكن ذكر البيانات  البيانات املتعلقة باملخلوط ككل،

 .املكون أو املكونات اليت تنطبق عليها البيانات
فيزيائية أو   بارامرتات بيانات السالمة باإلضافة إىل اخلصائص املبينـة أدناه، قد تدرج أيضاً يف هذا القسم من صحيفة 9-9-3-4 م

 كيميائية أو خصائص أخرى متعلقة بالسالمة.

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

439 

 : الخواص الفيزيائية والكيميائية األساسية1-9-3-4 الجدول م
ذكـر املعلومـات ذات الصـلة بكــل وفقـاً للمتطلبـات اخلـواص الفيزيائيـة والكيميائيـة األساسـية وخصــائص السـالمة. وينبغـي يـورد هـذا اجلـدول 

كالوصـــف املقتضـــب، والقيمـــة (القـــيم)، والوحـــدة، والظـــروف (كدرجـــة احلـــرارة والضـــغط)، خاصـــية مـــن اخلـــواص الـــواردة يف هـــذا اجلـــدول،  
 والطريقة، حسبما يناسب كل منها.

لة عن االنطباق يف وإذا كانت هناك خواص معينة أو خصائص سالمة غري منطبقة (استناداً إىل املعلومات ذات الص 
 ذكرها أيضاً يف صحيفة بيانات السالمة مع بيان أ�ا "غري منطبقة". فإنه ينبغيالعمود "املالحظات/التوجيه")، 

ذكرهـا أيضـاً يف صـحيفة  فإنـه ينبغـيمتاحـة،  اخلـواص النوعيـة أو خصـائص السـالمةوإذا مل تكن املعلومات عـن بعـض   
متاحـة". ويوصـى، عنـد االقتضـاء، بـإدراج شـرح مقتضـب ألسـباب عـدم تـوفر البيانـات، مثـل "يـذوب"، بيانات السالمة مع بيـان أ�ـا "غـري 

 "يتفكك"، "يتحلل".
 المالحظات/التوجيه خاصية المادة

 عند الظروف املعيارية بشكل عام - احلالة الفيزيائية
  2-1لتعاريف الغاز والسائل واجلسم الصلب، انظر الفصل  -

 املادة أو املخلوط بالشكل الذي يوّرد فيهيذكر لون  - اللون
يف اخلاالت اليت تستعمل فيها صحيفة واحدة لبيانات السالمة لتغطيـة أشـكال خمتلفـة للمخلـوط قـد يكـون هلـا ألـوان  -

مـــن أجــل صـــحيفة بيانــات الســـالمة  1-1-3-4 خمتلفــة، ميكــن اســـتعمال كلمــة "خمتلـــف" لوصــف اللـــون (انظــر م
 للمخلوط) املتعلقة بأشكال خمتلفة 

 يعطى وصف نوعي للرائحة إذا كانت معروفة جيداً أو مذكورة يف الكتابات - الرائحة
 تذكر عتبة الرائحة (نوعياً أو كمياً) يف حال توفرها -

نقطة الذوبان/نقطة 
 التجمد

 ال تنطبق على الغازات -
 عند الضغط املعياري -
 نقطة الذوبان إذا كانت نقطة الذوبان أعلى من نطاق القياس يف الطريقةذكر درجة احلرارة القصوى اليت مل تالحظ حتتها ت -
 يذكر إن كان التحلل أو التسامي حيدث قبل الذوبان أو خاللة -
 يف حالة الشموع واملعجون ميكن ذكر نقطة/نطاق التلّني بدالً من ذلك -
 من الناحية التقنية  يف حالة املخاليط يذكر ما إذا كان يتعذر حتديد نقطة الذوبان/التجمد -

نقطة الغليان أو نقطة 
بدء الغليان ونطاق 

 الغليان

كانـت نقطـة الغليـان مرتفعـة جـداً أو  عند الضفط املعياري بشكل عام (ميكن ذكر نقطة الغليـان عنـد ضـغط أقـل إذا -
 إذا حدث التحلل قبل الغليان)

 تذكر درجة احلرارة القصوى اليت مل تالحظ حتتها نقطة الذوبان إذا كانت نقطة الذوبان أعلى من نطاق القياس يف الطريقة  -
 يذكر إذا حدث التحلل قبل الغليان أو خالله -
لــة تــذكر يف خالـة املخــاليط يــذكر مــا إذا كــان يتعـذر حتديــد نقطــة الغليــان أو نطاقــه مـن الناحيــة التقنيــة؛ ويف تلــك احلا -

     أيضاً نقطة غليان املكون الذي يتسم بأدىن نقطة للغليان
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 المالحظات/التوجيه خاصية المادة
 تنطبق على الغازات والسوائل واألجسام الصلبة - القابلية لالشتعال

يذكر ما إذا كانت املادة أو املخلـوط قابلـة لالشـتعال (أي قـادرة علـى التقـاط النـار أو االشـتعال حـىت ولـو مل تصـنف  -
 ال)يف فئة القابلية لالشتع

 ميكن باإلضافة إىل ذلك ذكر املزيد من املعلومات إذا كانت متوفرة ومالئمة، مثل: -
 العادي (مثالً االنفجار)االحرتاق إذا كان تأثر االشتعال خمتلفاً عن  •
 يف ظل ظروف غري معياريةلالحرتاق القابلية  •

تصــنيف اخلطــورة ذات الصــلة وفقــاً للجــدول ميكــن ذكــر معلومــات أكثــر حتديــداً عــن القابليــة لالشــتعال اســتناداً إىل  -
   2-9-3-4 م

احلد األعلى/األدىن 
لقابلية النفجار أو ال

 لالشتعال

 ال ينطبق على األجسام الصلبة -
 يف حالة السوائل اللهوبة يذكر احلد اإلدىن لالنفجار على األقل: -

تقريباً، قد يتعذر حتديد احلد األعلى لالنفجار عند درجة احلرارة  س 25º- >إذا كانت نقطة الوميض  •
 املعيارية؛ ويف هذه احلالة يوصى بذكر احلد األعلى لالنفجار عند درجاة حرارة مرتفعة

 ، ينطبق األمر ذاته على كل من احلد األدىن واحلد األعلى لالنفجارس 20º+ >إذا كانت نقطة الوميض  •
"حــد االنفجــار" أو مصــطلح "حــد القابليــة لالشــتعال" تبعــاً للمنطقــة مــن العــامل، ولكــن مالحظــة: يســتخدم مصــطلح 

 يفرتض أ�ما يعنيان الشيء ذاته.
 ال تنطبق على الغازات واأليروسوالت واألجسام الصلبة - نقطة الوميض

 2-4-6-2، الفقرة 6-2لالطالع على معلومات عن طرائق االختبار إخل، انظر الفصل  -
 :للمخاليط

تذكر قيمة للمخلوط حبد ذاته إذا كانت متـوفرة، وإال تـذكر نقطـة (نقـاط) الـوميض للمـواد الـيت تتسـم بنقطـة (نقـاط)  -
 الوميض الدنيا أل�ا املواد الرئيسية اليت تسهم يف املخلوط 

درجة حرارة االشتعال 
 الذايت

 تنطبق على الغازات والسوائل فقط -
 للمخاليط:

حبــد ذاتــه إذا كانــت متــوفرة، وإال تــذكر درجــة (درجــات) حــرارة االشــتعال الــذايت للمــواد الــيت تــذكر قيمــة للمخلــوط  -
 تتسم بأدىن درجة (درجات) حرارة االشتعال الذايت

 تحللتنطبق على املواد واملخاليط ذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية واملواد واملخاليط األخرى اليت ميكن أن ت - درجة حرارة التحلل
 تذكر -

 إىل جانب احلجم الذي تنطبق فيه،  (SADT)درجة حراة التحلل ذايت التسارع  •
 )3-3-3-20، الفقرة دليل االختبارات واملعايريدرجة حرارة بدء التحلل (انطر أيضاً أو  •

 التحلليذكر ما إذا كانت درجة احلرارة املعينة هي درجة حرارة التحلل ذايت التسارع أو درجة حرارة بدء  -
إذا مل يالحط التحلل، تذكر درجة احلرارة القصوى الـيت مل يالحـظ حتتهـا أي حتلـل، مـثالً "مل يالحـظ أي حتلـل حـىت  -

 ف"º/سx ºدرجة 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

441 

 المالحظات/التوجيه خاصية المادة
 ال ينطبق على الغازات - دروجيينياألس اهل

وال تعطــي لقياســات الــيت ينطبــق علــى الســوائل واحملاليــل املائيــة (يــرتبط األس اهليــدروجيين بالوســائط املائيــة بــالتعريف؛  -
 جترى يف الوسائط األخرى االس اهليدروجيين)

 يذكر تركيز مادة االختبار يف املاء -
للحصـــــول علــــــى معلومــــــات عــــــن  3-9-3-4 ، انظــــــر اجلــــــدول م11.5 ≥أو  2 ≤إذا كـــــان األس اهليــــــدروجيين  -

   احتياطي احلمض/القلوي
 تنطبق على السوائل فقط - اللزوجة احلركية

 /ثا (ألن معايري التصنيف يف فئة خطورة السمية بالشفط تقوم على هذه الوحدة)2استخدام الوحدة مميفضل  -
 ميكن إضافة إىل ذلك ذكر اللزوجة الدينامية. ترتبط اللزوجة احلركية باللزوجة الدينامية من خالل الكثافة: -

)/(Density
)( viscosityDynamic)/(viscosityKinematic 3

2

cmg
smPasmm ⋅

= 

 التميعي أو التسيليللسوائل غري النيوتونية يذكر السلوك  -
 عند درجة احلرارة املعيارية بشكل عام - قابلية الذوبان

 تذكر قابلية الذوبان يف املاء -
 ميكن أيضاً إدراج قابلية الذوبان يف مذيبات (غري قطبية) أخرى -
 لالمتزاج معهللمخاليط يذكر إن كان قابالً للذوبان كلياً أو جزئياً يف املاء أو يف مذيب آخر أو قابالً  -

معامل التوزّع بني 
األوكتانول واملاء (قيمة 

 لوغارمتية)

 ال ينطبق على السوائل الالعضوية واأليونية -
 ال ينطبق عموماً على املخاليط -
 )QSARميكن حسابه (باستخدام العالقة الكمية بني الرتكيب والفاعلية  -
 احلسابيذكر إن كانت القيمة مبنية على االختبار أو  -

 عند درجة احلرارة املعيارية بشكل عام - الضغط البخاري
للسوائل الطيارة (للتمكن من التمييز بـني الغـازات والسـوائل  س 50ºيذكر باإلضافة إىل ذلك الضغط البخاري عند  -

 )2-1استناداً إىل التعاريف الواردة يف الفصل 
يف احلــاالت الــيت تســتخدم فيهــا صــحيفة واحــدة لبيانــات الســالمة لتغطيــة األشــكال املختلفــة للمخلــوط الســائل أو  -

 خملوط الغازات املسّيلة يذكر نطاق الضغط البخاري 
كــون يف حالــة املخــاليط الســائلة أو خمــاليط الغــازات املســيلة، يــذكر نطــاق للضــغط البخــاري أو علــى األقــل الضــغط البخــاري للم -

 (للمكونات) األكثر تطايراً حيث يتحدد الضغط البخاري للمخلوط يف معظمه بواسطة هذا الكمون (هذه املكونات)    
 يف حالة املخاليط السائلة أو خماليط الغازات املسيلة، ميكن حساب الضغط البخاري باستخدام معامالت فاعلية املكونات -
علـــى  (SVC). ووميكـــن تقـــدير تركيـــز االبخـــار املشـــبع (SVC)خـــار املشـــبع ميكـــن باإلضـــافة إىل ذلـــك ذكـــر تركيـــز الب -

 النحو التايل:
2.987)()/( 3 ⋅== mbarhPainVPmmlinSVC 

0412.0)()/( ⋅⋅== MWmbarhPainVPlmginSVC 
 حيث
 (VP)الضغط البخاري  •
 (MW)الوزن اجلزيئي  •
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 المالحظات/التوجيه خاصية المادة
الكثافــــــــــــة و/أو الكثافـــــــــــــة 

 النسبية
 تنطبق على السوائل واألجسام الصلبة فقط -
 بشكل عام عند الظروف املعيارية -
 يذكر حسب االقتضاء  -

 الكثاقة املطلقة  •
 كمرجع (تسمى أيضاً أحياناً الثقل النوعي) س 4ºالكثافة النسبية بالنسبة إىل املاء عند و/أو  •

ميكن ذكر النطـاق يف احلـاالت الـيت حيتمـل فيهـا حـدوث تغـريات يف الكثافـة، مـثالً بسـبب التصـنيع علـى دفعـات، أو  -
 واحدة لبيانات السالمة لتغطية األشكال املختلفة املتعددة للمادة أو املخلوطعند استخدام صحيفة 

مالحظة: توخيـاً للوضـوح، ينبغـي أن تشـري صـحيفة بيانـات السـالمة إن كـان قـد مت اإلبـالغ عـن الكثافـة املطلقـة (تـذكر 
   الوحدات) و/أو الكثافة النسبية (بدون وحدات)

 الغازات والسوائل فقطتنطبق على  - كثافة البخار النسبية
 (MW/29=)كمرجع   س 20ºيف حالة الغازات، تذكر الكثافة النسبية للغاز بالنسبة إىل اهلواء عند  -
 (MW/29=)كمرجع   س 20ºيف حالة السوائل، تذكر كثافة البخار النسبية بالنسبة إىل اهلواء عند  -
 )1(اهلـواء =  س 20ºيف حالة السوائل، ميكن باإلضـافة إىل ذلـك ذكـر الكثافـة االنسـبية ملخلـوط البخـار/اهلواء عنـد  -

 وميكن حساهبا على النحو التايل:كمرجع. 
( ))29MW(10VP341D 6

20m −⋅⋅⋅+= − 
 حيث
• Dm  20الكثافة النسبية ملخلوط البخار/اهلواء عندº س 
• VP20  20الضغط البخاري عندº باملليبار س 
• MW لوزن اجلزيئي 

 تنطبق على األجسام الصلبة فقط  - خصائص اجلسيمات
 يذكر حجم اجلسيم (احلجم املتوسط والنطاق) -
 ميكن باإلضافة إىل ذلك ذكر املزيد من اخلواص إذا كان ذلك متاحاً ومناسباً  -

 توزيع احلجم (النطاق) •
 الشكل والنسبة الباعية •
 املساحة السطحية النوعية •
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 : البيانات ذات الصلة برتب الخطورة الفيزيائية (تكميلي)2-9-3-4 الجدول م
يورد هذا اجلدول اخلواص/خصائص السالمة ونتائج االختبارات غري املطلوبة على صحيفة بيانات السالمة مع أن اإلبـالغ عنهـا قـد يكـون 

ت صـلة مفيدأً عند تصنيف مادة أو خملوط يف رتبة اخلطورة الفيزيائية املعنية. وقد يكون من املفيـد أيضـاً اإلبـالغ عـن البيانـات الـيت تعتـرب ذا
خطورة فيزيائية حمددة ولكنها ال تؤدي إىل تصنيف (مـثًال، نتـائج اختبـار سـلبية قريبـة مـن املعيـار). كمـا تـدرج املعلومـات ذات الصـلة،   برتبة

 كالوصف املقتضب، والقيمة (القيم)، والوحدة، والظروف (كدرجة احلرارة والضغط)، والطريقة، حسبما يناسب كل منها.
اسم رتبة اخلطورة اليت تتعلق هبا البيانات إال أنه ليس من الضروري القيام بذلك نظراً ألن التصـنيف النـاتج وإىل جانب البيانات ميكن ذكر 

مـن صـحيفة بيانـات السـالمة. وعليـه ميكـن ذكـر البيانـات بـنفس الطريقـة الـيت ذكـرت فيهـا البيانـات يف اجلـدول  2مذكور بالفعل يف القسم 
 .1-9-3-4 م

(يشار إليهـا فيمـا بعـد  التوصيات بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريار إليها يف هذا اجلدول يف وترد طرائق االختبار املش
 )، ما مل حيدد خالف ذلك.بدليل االختبارات واملعايري

 ص/مواصفات السالمة/نتائج االختبار/التوجيهواالخ رتبة الخطورة الفصل
(أ)  1تــذكر احلساســية للصــدمة، وحتــدد عامــة بواســطة اختبــار الفجــوة الصــادر عــن األمــم املتحــدة: االختبــار  - متفجرات 2-1

) (يــذكر علــى األقــل مــا إذا  دليــل االختبــارات واملعــايريمــن  4-12أو  4-11(القســم (أ)  2و/أو االختبــار 
 كان موجباً أم سالباً)

 2(ب) و/أو االختبـار  1بواسطة اختبار كونن: االختبـار  يذكر تأثري التسخني يف حيز حمصور، وحيدد عامة -
 ) (يفضل ذكر القطر احلدي)دليل االختبارات واملعايريمن  5-12أو  5-11(ب) (القسم 

(ج) (القسـم  2(ج) و/أو االختبـار  1يذكر تأثري االشتعال يف حيز حمصـور، وحيـدد عامـة بواسـطة االختبـار  -
 ) (يذكر على األقل ما إذا كان موجباً أم سالباً)واملعايري دليل االختباراتمن  6-12أو  11-6

ــــار  - ــــارات مــــن  4-13(أ) (القســــم  3تــــذكر احلساســــية للصــــدم، وحتــــدد عامــــة بواســــطة االختب دليــــل االختب
 ) (يفضل ذكر طاقة الصدم احلدية)واملعايري

دليــل االختبــارات ن مــ 5-13(ب) (القســم  3تــذكر احلساســية لالحتكــاك، وحتــدد عامــة بواســطة االختبــار  -
 ) (يفضل ذكر طاقة احلمل احلدي)واملعايري

دليـــل االختبـــارات مـــن  6-13(ج) (القســـم  3يـــذكر االســـتقرار احلـــراري، وحيـــدد عامـــة بواســـطة االختبـــار  -
 ) (يذكر على األقل ما إذا كان موجباً أم سالباً)واملعايري

يف الفصــل  2واملخــاليط املسـتثناة بنــاء علـى املالحظــة باإلضـافة إىل ذلــك، ينطبـق هــذا البنـد أيضــاً علــى املـواد  -
، وعلـــى املـــواد واملخـــاليط األخـــرى الـــيت تظهـــر تـــأثرياً إجيابيـــاً عنـــد تســـخينها يف حيـــز 3-1-2، الفقـــرة 2-1

 حمصور
يــــذكر الطــــرد (النــــوع واحلجــــم والكتلــــة الصــــافية للمــــادة أو املخلــــوط) الــــذي عينــــت علــــى أساســــه الشــــعبة أو  -

 سه املادة أو املخلوط استثنيت على أسا
 يف حالة لغازات اللهوبة النقية: غازات هلوبة 2-2

 1-9-3-4 ال يلزم بيانات عن حدود االنفجار/القابلية لالشتعال أل�ا تذكر استنادأ إىل اجلدول م -
(أقصـــى حمتـــوى مـــن الغـــاز اللهـــوب الـــذي ال يكـــون هلوبـــاً يف اهلـــواء عنـــد مزجـــه مـــع  Tcتـــذكر درجـــة احلـــرارة  -

 ISO 10156النرتوجني، بالنسبة املئوية) وفقاً للمعيار 
 يف حالة خماليط الغازات اللهوبة:

 تــذكر حــدود االنفجار/القابليــة لالشــتعال إذا مت اختبارهــا (إذا اســتند التصــنيف يف فئــة القابليــة لالشــتعال إىل -
 إلزامياً) 1يكون التصنيف يف الفئة ، ISO 10156احلسابات وفقاً للمعيار 
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 ص/مواصفات السالمة/نتائج االختبار/التوجيهواالخ رتبة الخطورة الفصل
بوصــــــفها إال إذا صــــــنفت األيروســــــوالت تــــــذكر النســــــبة املئويــــــة اإلمجاليــــــة (بالكتلــــــة) للمكونــــــات اللهوبــــــة  - أيروسوالت 2-3

يف املائـة أو الـيت تبلـغ حـرارة  1على مكونات هلوبـة بنسـبة تتجـاوز أل�ا حتتوي  1أيروسوالت من الفئة 
(انظــر  ختضــع إلجــراءات تصــنيف القابليــة لالشــتعالكيلــو جــول/غ علــى األقــل والــيت مل   20احرتاقهــا 

 )2-2-3-2، الفقرة 3-2املالحظة يف الفصل 
 يف حالة لغازات املؤكِسدة النقية: غازات مؤكِسدة 2-4

  ISO 10156وفقاً للمعيار  Ciيذكر معامل تكافؤ األكسجني  -
 يف حالة خماليط الغازات املؤكِسدة:

)" للمخـــاليط الـــيت مت ISO 10156(مت اختبارهـــا وفقـــاً للمعيـــار  1تـــذكر عبـــارة "غـــازات مؤكســـدة مـــن الفئـــة  -
 ISO 10156اختبارها أو تذكر قدرة األكسدة احملسوبة وفقاً للمعيار 

غازات حتت   2-5
 الضغط

 يف حالة الغازات النقية
 تذكر درجة احلرارة احلرجة -

 يف حالة خماليط الغازات 
تذكر درجة احلرارة شبه احلرجة؛ وتقدر على أ�ا متوسـط املـوالت املـرجح لـدرجات احلـرارة احلرجـة للمكونـات  -

 على النحو التايل:
∑=

⋅
n

1i iCriti Tx 
 ثحي

• xi  الكسر اجلزيئي للمكونi 
• TCriti  درجة احلرارة احلرجة للمكونi 

   1-9-3-4 ال تلزم بيانات إضافية ألن نقطة الغليان ونقطة الوميض مذكورتان بناء على اجلدول م - سوائل هلوبة 2-6
دليـل يف االعتبـار ( L.2تذكر معلومات عن قابليـة االحـرتاق املسـتدام إذا أخـذ االسـتثناء املبـين علـى االختبـار  -

 2-6-2، الفقرة 6-2يف الفصل  2)، وفقاً للمالحظة 2-5-32، الفقرة االختبارات واملعايري
دليـــل ( N.1يــذكر معـــدل االحـــرتاق (أو مــدة االحـــرتاق للمســـاحيق الفلزيــة)، وحيـــدد عامـــة بواســطة االختبـــار  - أجسام صلبة هلوبة 2-7

 )  1-2-33، الفقرة االختبارات واملعايري
 يذكر إن كان قد مت اجتياز املنطقة املبللة أم ال -

مواد وخماليط ذاتية  2-8
 التفاعل

-4 ، انظــر البنــد املتعلــق بطاقــة التحلــل يف اجلــدول م(SADT)بالنســبة لدرجــة حــرارة التحلــل ذايت التســارع  -
3-9-1   

 تذكر طاقة التحلل (القيمة وطريقة التحديد) -
 (نعم/جزئياً/ال)، وكذلك يف العبوات حيثما كانت ذات صلةتذكر خواص التفجري  -
 تذكر خواص االحرتاق (نعم بسرعة/نعم ببطء/ال)، وكذلك يف العبوات حيثما كانت ذات صلة -
يذكر تأثري التسخني يف حيز حمصور (عنيف/متوسط/منخفض/ال يوجـد)، وكـذلك يف العبـوات حيثمـا كانـت  -

 ذات صلة
 ما تنطبق (غري منخفضة/منخفضة/ال توجد)تذكر طاقة التفجري حيث -

سوائل تلقائية  2-9
 االشتعال

دليـل ( N.3اشـتعال تلقـائي أو تفحـم لـورق الرتشـيح، وحيـدد عامـة بواسـطة االختبـار  يذكر ما إذا كان حيـدث -
"تـتفحم ) (تذكر مثالً عبارة "يشتعل السائل تلقائياً يف اهلـواء" أو 5-1-3-33، الفقرة االختبارات واملعايري

 ورقة الرتشيح مع السائل يف اهلواء")
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 ص/مواصفات السالمة/نتائج االختبار/التوجيهواالخ رتبة الخطورة الفصل
األجسام الصلبة  2-10

 تلقائية االشتعال
اشـــتعال تلقـــائي عنـــد صـــبها أو يف غضـــون مخـــس دقـــائق مـــن ذلـــك، وحيـــدد عامـــة  ثيـــذكر مـــا إذا كـــان حيـــد -

 ) (مــثالً "يشــتعل اجلســم الصــلب4-1-3-33، الفقــرة دليــل االختبــارات واملعــايري( N.2بواســطة االختبــار 
 تلقائياً يف اهلواء")

يــذكر مــا إذا كــان مــن املمكــن تغيــري اخلــواص التلقائيــة االشــتعال مــع الوقــت، مــثالً عــن طريــق تشــكل طبقــة  -
 سطحية واقية من خالل التأكسد البطيء

املواد واملخاليط ذاتية  2-11
 التسخني

اشتعال تلقائي، وتـدرج بيانـات الفحـص احملتملـة و/أو الطريقـة املسـتخدمة (عمومـاً االختبـار  يذكر ما إذا كان حيدث -
N.4 ،ويشار إىل أقصى ارتفاع يف درجات احلرارة6-1-3-33، الفقرة دليل االختبارات واملعايري ( 

 ومتاحة، إذا كانت ذات صلة 2-4-11-2، الفقرة 11-2تذكر نتائج اختبارات الفحص وفقاً للفصل  -
املواد واملخاليط اليت  2-12

تصدر غازات هلوبة 
 بالتالمس مع املاء 

 تذكر هوية الغاز املنبعث، إذا كانت معروفة -
 يذكر إن كان الغاز املنبعث يشتعل تلقائياً  -
-4-33، الفقــرة دليــل االختبــارات واملعــايري( N.5يــذكر معــدل انتثــار الغــاز، وحيــدد عامــة بواســطة االختبــار  -

 )، إال إذا مل يكن االختبار قد اكتمل، مثًال ألن الغاز يشتعل تلقائياً 1-4
يــذكر مــا إذا كــان االشــتعال التلقــائي حيــدث عنــد مــزج الســائل مــع الســلولوز، وحيــدد عامــة بواســطة االختبــار  - سوائل مؤكِسدة 2-13

O.2 )مـثالً "املخلـوط مـع السـلولوز (احملّضـر لالختبـار 2-4-34، الفقرة دليل االختبارات واملعايري) (O.2 (
   يشتعل تلقائياً")

أجسام صلبة  2-14
 مؤكِسدة

يــذكر مــا إذا كــان االشــتعال التلقــائي حيــدث عنــد مــزج اجلســم الصــلب مــع الســلولوز، وحيــدد عامــة بواســطة  −
) (مــــثالً 3-4-34أو  1-4-34، الفقــــرة واملعــــايريدليــــل االختبــــارات ( O.2أو االختبــــار  O.1االختبــــار 

   "املخلوط مع السلولوز يشتعل تلقائياً")
أكاسيد فوقية  2-15

 عضوية
-4 ، انظــر البنــد املتعلــق بطاقــة التحللــل يف اجلــدول م(SADT)بالنســبة لدرجــة حــرارة التحلــل ذايت التســارع  -

3-9-1   
 إذا كانت متاحةتذكر طاقة التحلل (القيمة وطريقة التحديد)  -
 تذكر خواص التفجري (نعم/جزئياً/ال)، وكذلك يف العبوات حيثما كانت ذات صلة -
 تذكر خواص االحرتاق (نعم بسرعة/نعم ببطء/ال توجد)، وكذلك يف العبوات حيثما كانت ذات صلة -
ثمـا كانـت يذكر تأثري التسخني يف حيز حمصور (عنيف/متوسط/منخفض/ال يوجـد)، وكـذلك يف العبـوات حي -

 ذات صلة
 تذكر طاقة التفجري حيثما تنطبق (غري منخفضة/منخفضة/ال توجد) -

املواد/املخاليط  2-16
 األّكالة للفلزات

تذكر الفلزات اليت تتعرض للتآكـل مـن املـادة أو املخلـوط (مـثالً "أكـال لأللومنيـوم" أو " أكـال للفـوالذ")، يف  -
 حالة توفرها 

دليــل ( C.1يـذكر معــدل التآكــل ومـا إذا كــان يشــري إىل الفـوالذ أو األلومنيــوم، وحيــدد عامـة بواســطة االختبــار  -
 ) (مثًال "املخلوط مع السلولوز يشتعل تلقائياً")، يف حالة توفره4-37، الفقرة االختبارات واملعايري

يتعلـق بـاملواد املتوافقـة واملـواد غـري املتوافقـة تدرج إحالة إىل األقسام األخرى من صحيفة بيانـات السـالمة فيمـا  -
 )، حسب االقتضاء10أو املواد غري املتوافقة يف القسم  7(مثًال التوافق مع مواد صنع العبوات يف القسم 

املتفجرات املنزوعة  2-17
 احلساسية

 يذكر عامل نزع احلساسية املستخدم -
 تذكر طاقة التحلل الطارد للحرارة -
 Acيذكر معدل االحرتاق املصحح  -

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

446 

 : مزيد من مواصفات السالمة (تكميلي)3-9-3-4 الجدول م

يورد هذا اجلدول املزيد من اخلواص/خصائص السالمة ونتائج االختبارات غري املطلوبة على صحيفة بيانـات السـالمة مـع أن اإلبـالغ عنهـا 
قد يكون مفيداً للمادة أو املخلوط. وقد يكون من املفيد أيضاً اإلبالغ عن خواص/خصائص سالمة أخرى للمادة أو املخلوط غري حمددة 

كالوصف املقتضب، والقيمة (القيم)، والوحدة، والظروف (كدرجة احلرارة والضغط)، وتدرج مجيع املعلومات ذات الصلة،   يف هذا اجلدول.
 والطريقة، حسبما يناسب كل منها.

مواصفات السالمة و/أو 
 نتائج االختبار

 المالحظات/التوجيه

لـدليل االحتبـارات جـول/غ وفقـاً  500 ≥تنطبق على املـواد واملخـاليط الـيت تكـون طاقـة حتللهـا الطـارد للحـرارة  - احلساسية امليكانيكية
 (ج)  3-3التذييل السادس، الفقرة  واملعايري،

) 4-13الفقـــرة  دليـــل االختبـــارات واملعـــايري،(أ) ( 3تـــذكر احلساســـية للصـــدم، وحتـــدد عامـــة بواســـطة االختبـــار  -
 (يفضل ذكر طاقة الصدم احلدية)

-13، الفقــرة دليــل االختبــارات واملعــايري(ب) ( 3تــذكر احلساســية لالحتكــاك، وحتــدد عامــة بواســطة االختبــار  -
   ) (يفضل ذكر احلمولة احلدية)5

درجـــــــــــة حـــــــــــرارة التمـــــــــــاثر ذايت 
 (SAPT)التسارع 

 تتماثر ذاتياً وبالتايل تولد كميات خطرة من احلرارة والغازات واألخبرةتنطبق على املواد واملخاليط اليت ميكن أن  -
 يذكر احلجم الذي تعطى بالنسبة له درجة حرارة التماثر ذايت التسارع -

ــــــــار  تشــــــــكل خمــــــــاليط مــــــــن الغب
 واهلواء قابلة لالنفجار 

 ال ينطبق على الغازات والسوائل -
 إال على املواد اليت تتأكسد متاماً (مثل ثاين أكسيد السليكون) ال ينطبق على األجسام الصلبة اليت ال حتتوي -
مـن صـحيفة  2يف احلالة الـيت ميكـن فيهـا تشـكل خمـاليط مـن الغبـار واهلـواء قابلـة لالنفجـار بنـاء علـى إىل القسـم  -

 بيانات السالمة، ميكن باإلضافة إىل ذلك ذكر خصائص السالمة ذات الصلة، من قبيل ما يلي
 لالنفجار/الرتكيز األدىن القابل لالنفجار احلد األدىن •
 طاقة االشتعال الدنيا •
 (Kst)مؤشر االحرتاق  •
 أقصى ضغط لالنفجار •

تــذكر خصــائص اجلســيمات الــيت تنطبــق عليهــا البيانــات إذا كانــت خمتلفــة عــن خصــائص اجلســيمات كمــا هــي  -
 1-9-3-4 مبينة يف اجلدول م

القدرة على تشكيل خماليط من الغبار واهلواء قابلة لالنفجـار بواسـطة ميكن على سبيل املثال حتديد : 1المالحظة 
 VDI* 2263-1 "Dust Fires and Dust Explosions; Hazards - Assessment - Protective املعيـار

Measures; Test Methods for the Determination of the Safety Characteristics of Dusts" or 
by ISO/IEC 80079-20-2 "Explosive atmospheres - Part 20-2: Material characteristics - 

Combustible dusts test methods" (in preparation). 
: تكــون خصــائص االنفجــار خاصــة بالغبــار الــذي مت اختبــاره. وال ميكــن حتويلهــا عــادة إلغــربة أخــرى حــىت 2المالحظــة 

 األغربة اخلشنة احلبيبات.  الدقيقة احلبيبات ملادة معينة للتفاعل بشكل أقوى منولو كانت مشاهبة هلا. ومتيل األغربة 
 )11.5 ≥أو  2 ≤ينطبق على املواد واملخاليط اليت يكون أّسها اجليدروجيين متطرفاً (أس هيدروجيين  - احتياطي احلمض أو القلوي

 على اجللد والعنيخلطورة ا يذكر احتياطي احلمض أو القلوي عند استخدامه يف تقييم -

____________________ 

* VDI stands for “Verein Deutscher Ingenieure”. 
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 : االستقرار الكيميائي والقابلية للتفاعل10القسم  10-3-4م 

 للتفاعلالقابلية  1-10-3-4م 

توصـــف يف هـــذا القســـم خطـــورة قابليـــة املـــادة أو املخلـــوط للتفاعـــل. وتقـــدم بيانـــات االختبـــارات احملـــددة للمـــادة أو  1-1-10-3-4م 
بيانـات عامـة تتعلـق بالرتبـة أو العائلـة الـيت تنتمـي  أسـاس ميكن أن توضـع املعلومـات أيضـاً علـىاملخلوط ككل حيثما تكون متاحة. غري أنه 

 إذا كانت هذه البيانات متثل بقدر كاف اخلطر املتوقع للمادة أو املخلوط. الكيميائية إليها املادة

. ولـــدى تعيـــني عـــدم التوافـــق تؤخـــذ يف ملكونـــاتاتقـــدم بيانـــات  ينبغـــي أن يف حالـــة عـــدم تـــوفر بيانـــات للمخـــاليط،و  2-1-10-3-4م 
 االعتبار املواد، واألوعية اليت حتتويها، وامللوثات اليت رمبا تكون املواد قد تعرضت هلا أثناء النقل والتخزين واالستخدام.

 االستقرار الكيميائي 2-10-3-4م 

ة لدرجـة احلـرارة والضـغط والظـروف يذكر مـا إذا كانـت املـواد أو املخـاليط مسـتقرة أو غـري مسـتقرة يف الظـروف العاديـ 
ظهــر املتوقعــة أثنــاء التخــزين واملناولــة. وتــذكر أيــة مثّبتــات تســتخدم أو جيــوز اســتخدامها للمحافظــة علــى املنــَتج. وتبــني أمهيــة أي تغيــري يف امل

 الفيزيائي للمنَتج بالنسبة ألمانه.

 إمكانية التفاعالت الخطرة 3-10-3-4م 

إذا كانـــت املـــواد أو املخـــاليط تتفاعـــل أو تتبلمـــر، مـــع تكـــوين ضـــغط مفـــرط أو حـــرارة  مـــا، إذا كـــان ذا صـــلة، يبـــني 
 مفرطة، أو توليد ظروف خطرة أخرى. وتوصف الظروف اليت قد حتدث فيها التفاعالت اخلطرة.

 الظروف التي ينبغي تجنبها 4-10-3-4م 

الضـغط، أو الصـدم، أو تفريـغ الكهربـاء تذكر الظروف الـيت قـد تـؤدي إىل توليـد وضـع خطـر، مـن قبيـل احلـرارة، أو  
 أو الضغوط الفيزيائية األخرى. أو االهتزازات، ستاتية،اال

 المواد غير المتوافقة 5-10-3-4م 

تــذكر رتــب املــواد الكيميائيــة أو املــواد األخــرى احملــددة الــيت ميكــن أن تتفاعــل معهــا املــادة أو املخلــوط ممــا ينشــأ عنــه  
 انطالق مواد مسية أو هلوبة، أو انبعاث حرارة مفرطة). وضع خطر (مثل االنفجار، أو

 نواتج التحلل الخطرة 6-10-3-4م 

تذكر نواتج التحلل اخلطرة املعروفة واملتوقعـة الـيت تتكـون نتيجـة لالسـتخدام أو التخـزين أو التسـخني. وتـدرج نـواتج  
 السالمة.يف صحيفة بيانات  (تدابري مكافحة احلريق) 5االحرتاق اخلطرة يف القسم 

 : المعلومات السمية11القسم  11-3-4م 

الصـــحة املهنيـــة واألمـــان والســـموميات. ويقـــدم  املهنيـــون الطبيـــون وأخصـــائيوَيســـَتخدم هـــذا القســـم بالدرجـــة األوىل  1-11-3-4م 
ه التـأثريات. ومبوجـب وصف موجز ولكنـه كامـل ومفهـوم ملختلـف التـأثريات السـمية (الصـحية)، والبيانـات املتاحـة الـيت تسـتخدم لتعيـني هـذ

 النظام املنسق عاملياً، تشمل أوجه اخلطورة ذات الصلة اليت ينبغي تقدمي بيانات عنها ما يلي:

 السمية احلادة؛ (أ)
 تأكل/هتيج اجللد؛و  (ب)
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 تلف/هتيج العني الشديد؛ و  (ج)
 التحسس التنفسي أو اجللدي؛و  (د)

 إطفار اخلاليا اجلنسية؛و  )ه(
 السرطنة؛و  (و)
 السمية التناسلية؛و  (ز)
 تعرض مفرد؛  -السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة و  (ح)
 تعرض متكرر؛  -السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة و  (ط)
 الّشفط. خطرو  (ي)

 يف صحيفة بيانات السالمة.ُتذكر أوجه اخلطورة هذه دائماً  

ــــأثريات الصــــحية املدرجــــة يف  2-11-3-4م  ــــأثريات املوصــــوفة يف وينبغــــي أن تكــــون الت ــــات الســــالمة متســــقة مــــع الت صــــحيفة بيان
 لتصنيف املادة أو املخلوط.ملستخدمة الدراسات ا

تلخـيص النتـائج،  املستصـوبوحيثما تتوفر كمية كبرية من بيانات االختبار عن مـادة أو خملـوط مـا، قـد يكـون مـن  3-11-3-4م 
 ). 1-11-3-4 متبعاً لسبيل التعرض على سبيل املثال (انظر 

 .علــى الشــكل الــذي تســتخدم فيــه املــادة أو املخلــوط الفرعــي وينبغــي أن تنطبــق البيانــات املدرجــة يف هــذا القســم 4-11-3-4م 
وينبغي أن تصف البيانات السمية املخلوط. ويف حالة عدم توفر تلـك املعلومـات، يـذكر تصـنيف مكونـات املخلـوط اخلطـرة مبوجـب النظـام 

 السمية هلذه املكونات. اخلواصاملنسق عاملياً و 

ة، أو "مـأمون يف حالـة االسـتخدام السـليم" نظـراً داعمـوال تقبل البيانات العامة من قبيل "مسي" دون ذكـر بيانـات  5-11-3-4م 
 أل�ا قد تكون مضللة وال توفر وصفاً للتأثريات الصحية. وميكـن أن تـؤدي عبـارات مثـل "ال ينطبـق"، أو "غـري ذي صـلة"، أو تـرك فراغـات

بيضــاء يف القســم املتعلــق بالتـــأثريات الصــحية، إىل اخللــط وإســـاءة الفهــم، وينبغــي جتنـــب اســتخدامها. ويف حالــة عـــدم تــوفر معلومــات عـــن 
التــأثريات الصــحية يــذكر ذلــك بوضــوح. وتوصــف التــأثريات الصــحية بدقــة مــع التمييــز الــالزم بينهــا. وعلــى ســبيل املثــال، جيــب التمييــز بــني 

 .املسبب للتهيج، والتهاب اجللد التماّسي سبب للحساسيةاّسي املالتهاب اجللد التم

بيانــات وإذا مل تكــن البيانــات املتعلقــة بــأي مــن أوجــه اخلطــورة هــذه متاحــة، فينبغــي ذكرهــا مــع ذلــك يف صــحيفة  6-11-3-4م 
وإذا  ).3-2-2-4الصــلة (انظــر م وتقــدم أيضــاً معلومــات عــن البيانــات الســلبية ذات الســالمة، مــع مــا يفيــد بــأن البيانــات غــري متاحــة. 

املخاليط ال تستويف معايري التصنيف، فيجب أن يُذكر يف صـحيفة بيانـات السـالمة أن املـواد أو املخـاليط  توافرت بيانات تفيد بأن املواد أو
إذا تبـني أن مـادة أو خملوطـاً مـا خضعت للتقييم، وأ�ـا ال تسـتويف، باالسـتناد إىل البيانـات املتاحـة، معـايري التصـنيف. وباإلضـافة إىل ذلـك، 

غري مصنف ألسباب أخرى، الستحالة احلصول من الناحية التقنية مثًال على البيانات أو لكون البيانات غري حامسة، ينبغي أن يُذكر ذلك 
 بوضوح يف صحيفة بيانات السالمة.

 حتملةمعلومات عن ُسُبل التعرض الم 7-11-3-4م 

احملتملة وتأثريات املادة أو املخلـوط عـن طريـق كـل سـبيل تعـرض حمتمـل، أي مـن  تقدم معلومات عن سبل التعرض 
ينبغي ذكر ، أو االستنشاق، أو تعرض العينني/اجللد. ويف احلالة اليت تكون فيها التأثريات الصحية غري معروفة )االبتالع( تناول املواد خالل

 .بيان عن هذا
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 زيائية والكيميائية والسميةاألعراض المرتبطة بالخصائص الفي 8-11-3-4م 

ة املرتبطـة بـالتعرض للمـادة أو املخلـوط ومكوناتـه أو للنـواتج تملـتوصـف التـأثريات الصـحية الضـارة واألعـراض احمل 
تصل الثانوية املعروفة. وتقدم معلومات عن األعراض املتصلة باخلصائص الفيزيائية والكيميائية والسمية للمادة أو املخلوط نتيجة للتعرض امل

باالستخدامات املتوخاة. وتوصف األعراض األوىل عند أدىن مستويات التعرض وصوالً إىل عواقب التعرض الشديد؛ على سبيل املثال، "قد 
 حيدث صداع ودوار، يتطور إىل إعياء أو فقدان الوعي؛ قد تؤدي اجلرعات الكبرية إىل الغيبوبة أو املوت".

 ورية وكذلك التأثيرات المزمنة نتيجة للتعرض القصير والطويل األمدالتأثيرات المتأخرة والف 9-11-3-4م 

تقــدم معلومــات عمــا إذا كــان ميكــن توقــع تــأثريات متــأخرة أو فوريــة بعــد تعــرض قصــري أو طويــل األمــد. وتقــدم  
تتـوفر بيانـات بشـرية، تلخـص  ال معلومات أيضاً عن التأثريات الصحية احلادة واملزمنة املتصلة بالتعرض البشري للمادة أو املخلوط. وحيثما

وحيدد النوع احليواين املعين بوضوح. ويُذكر يف صحيفة بيانات السالمة ما إذا كانت البيانات السمية مبنية  التجارب على احليواناتبيانات 
 على أساس بيانات بشرية أو حيوانية.

 الحادة)القياسات الرقمية للسمية (من قبيل تقديرات السمية  10-11-3-4م 

تقدم معلومات عن اجلرعـة، أو الرتكيـز، أو ظـروف التعـرض الـيت قـد تسـبب التـأثريات الصـحية الضـارة. وينبغـي،  
 أن تسبب الضرر. تملإذا كان ذلك مناسباً، ربط اجلرعات باألعراض والتأثريات، مبا يف ذلك مدة التعرض اليت حي

 التأثيرات التفاعلية 11-11-3-4م 

 تدرج معلومات عن التفاعالت إذا كانت ذات صلة ومتاحة.  

 ال تتوفر بشأنها بيانات كيميائية محددة الحاالت التي 12-11-3-4م 

قد ال ميكن دائماً احلصول على معلومات عن خطورة مـادة أو خملـوط مـا. ويف حالـة عـدم تـوفر معلومـات  
عــــن الرتبــــة الكيميائيــــة إذا كــــان ذلــــك مناســــبًا. وحيثمــــا تســــتخدم بيانــــات عــــن املـــــادة أو املخلــــوط احملــــدد، جيــــوز اســــتخدام بيانــــات 

 أو حيثما ال تتوفر بيانات، يذكر ذلك بوضوح يف صحيفة بيانات السالمة. (generic) نوعية

 المخاليط 13-11-3-4م 

 تقــــدمي معلومــــات عــــن كــــل مكــــّون ينبغــــيإذا مل يكــــن خملــــوط مــــا قــــد اختــــرب ككــــل لتحديــــد تأثرياتــــه الصــــحية،  
فـــــي النظــــام املنســــق عامليــــاً  املوصــــوفةومــــن مث تصــــنيف املخلــــوط باســــتخدام العمليــــات  1-2-3-3-4مــــذكور يف الفقــــرة م  هــــو حســــبما
 ).الالحقةوالفصول  3-2-3-1 (القسم

 المعلومات عن المخلوط مقابل المعلومات عن المكونات 14-11-3-4م 

االســــتقالب و جلســــم ممــــا يــــؤدي إىل معــــدالت خمتلفــــة لالمتصــــاص، قــــد تتفاعــــل املكونــــات فيمــــا بينهــــا داخــــل ا 1-14-11-3-4م 
 . ونتيجة لذلك، قد تتغري التأثريات السمية مما قد جيعل مسية املخلوط الكلية خمتلفة عن مسية مكوناته.فراز، واإل(األيض)

لكليـة للمخلـوط. وينبغـي تقـدمي ويلزم النظر فيما إذا كان تركيز كل مكون كافياً لإلسـهام يف التـأثريات الصـحية ا 2-14-11-3-4م 
 :ما يلياملعلومات عن التأثريات الصحية لكل مكّون، باستثناء 
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إذا كانـت املعلومـات متطابقـة ألكثــر مـن مكـّون، ال يكــون مـن الضـروري ذكرهـا أكثــر مـن مـرة. وعلــى  (أ)
وعمومـــاً، ســـبيل املثـــال، إذا كـــان مكّونـــان يســـببان القـــيء واإلســـهال، فإنـــه ال يلـــزم ذكـــر ذلـــك مـــرتني. 

 يوصف املخلوط ككل بأنه يسبب القيء واإلسهال؛

أن حتــدث هــذه التــأثريات عنــد الرتكيــزات املوجــودة. وعلــى ســبيل املثــال، عنــد  تمــلإذا كــان مــن غــري احمل (ب)
 يف هذه احلالة أن يكـون للمخلـوط تملختفيف مهّيج خفيف يف حملول غري مسبب للتهّيج، فإنه ال حي

 تأثري مهيج؛ الكامل

ال تتــوفر معلومــات عــن التفــاعالت، و التنبــؤ بالتفــاعالت بــني املكونــات صــعب للغايــة،  يكــونحيثمــا  )(ج
 افرتاضات. وتذكر بدًال من ذلك التأثريات الصحية لكل مكّون بشكل منفصل. وضعينبغي عدم 

 المعلومات األخرى 15-11-3-4م 

ُتدرج املعلومات األخـرى ذات الصـلة عـن التـأثريات الصـحية الضـارة حـىت إذا مل تكـن تقتضـيها معـايري ينبغي أن  
 التصنيف يف النظام املنسق عاملياً. 

 : المعلومات اإليكولوجية12القسم  12-3-4م 

ط إذا يلااد أو املخـو للم الغرض من املعلومات الواجب تقدميها يف هذا القسم هو التمكني من تقييم األثر البيئي 1-12-3-4م 
تســربت يف البيئــة. وميكــن أن تســاعد هــذه املعلومــات يف التعامــل مــع حــاالت االنســكاب، ويف تقيــيم ممارســات معاجلــة النفايــات، وضــبط 

 االنطالق، وإجراءات مواجهة االنطالق العارض، والنقل.

الســمية (البيئيــة)، والبيانــات  -اإليكولوجيــة ملختلــف اخلـواص وصــف مــوجز ولكنـه كامــل ومفهــوم وينبغـي تقــدمي  2-12-3-4م 
 املتاحة املستخدمة يف تعيني هذه اخلواص. وتتمثل اخلواص األساسية اليت ينبغي توفري املعلومات عنها فيما يلي:

 السمية؛ (أ) 

 االستمرارية وقابلية التحلل؛ (ب) 

 القدرة على الرتاكم األحيائي؛ (ج) 

 احلركية يف الرتبة؛ (د) 

 التأثريات الضارة األخرى. (ه) 

. وتُعــني بوضــوح األنــواع األحيائيــة، وأوســاط االختبــار، بيانــات الســالمةوتُــذكر هــذه اخلــواص دائمــاً يف صــحيفة  
والوحدات، ومدة االختبار وظروفـه. (يف حالـة عـدم تـوافر بيانـات عـن أي مـن هـذه اخلـواص، ينبغـي ذكرهـا، مـع ذلـك، يف صـحيفة بيانـات 

 فيد بأن البيانات غري متاحة).ي السالمة مع ما

بكــل مــادة بعينهــا، مثــل الــرتاكم األحيــائي، واالســتمرارية  متعلقــةالســمية  -اإليكولوجيــة  اخلــواصوتكــون بعــض  3-12-3-4م 
التحلل. لذلك تقدم املعلومات، حيثما تكون متاحة ومناسبة، عن كل مكون ذي صـلة مـن مكونـات املخلـوط (أي املكونـات الـيت قابلية و 

 من صحيفة بيانات السالمة). 3يشرتط ذكرها يف القسم 
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 9-12-3-4إىل م  5-12-3-4ويُقــــدم أيضـــــاً مـــــوجز قصـــــري بالبيانــــات املبينـــــة يف إطـــــار الفقـــــرات مـــــن م  4-12-3-4م 
ن كــل يتصــل مبعــايري تصــنيف اخلطـورة. ويف حالــة عــدم تــوافر معلومــات للتصـنيف، يـُـذكر ذلــك بوضــوح يف صـحيفة بيانــات الســالمة عــ فيمـا

املخــاليط ال تســتويف معــايري التصــنيف، يُــذكر يف  خاصــية أساســية معنيــة. وباإلضــافة إىل ذلــك، إذا كانــت توجــد بيانــات تفيــد بــأن املــواد أو
صـــحيفة بيانـــات الســـالمة أن املـــواد أو املخـــاليط خضـــعت للتقيـــيم، وأ�ـــا ال تســـتويف، باالســـتناد إىل البيانـــات املتاحـــة، معـــايري التصـــنيف. 

افة إىل ذلك، إذا تبني أن مادة أو خملوطاً ما غري مصنف ألسباب أخرى، الستحالة احلصول من الناحية التقنية مثًال على البيانـات وباإلض
 أو لكون البيانات غري حامسة، ينبغي أن يُذكر ذلك بوضوح يف صحيفة بيانات السالمة.

 السّمية 5-12-3-4م 

البيانـات املسـتقاة مـن اختبـارات أجريـت يف كائنـات حيـة مائيـة و/أو ميكن تقدمي معلومات عن السمية باسـتخدام  
والنباتـات  ،برية. وينبغي أن يتضمن ذلك البيانات املتاحة ذات الصلة عن كل من السمية احلادة واملزمنة لألمساك، والقشريات، والطحالـب

الكائنـات الدقيقـة يف الرتبـة والكائنـات الكبـرية) مثـل الطيـور، املائية األخرى. كما تدرج بيانات السمية يف كائنات حية أخرى (مبا يف ذلـك 
نشاط الكائنات الدقيقة، يذكر التأثري لإذا كانت هذه البيانات متاحة. وحيثما تكون للمادة أو املخلوط تأثريات مثبطة  ،والنحل، والنباتات

 .الصرف الصحياحملتمل يف مرافق معاجلة مياه 

 لية التحللاالستمرارية وقاب 6-12-3-4م 

يف البيئـة، إمـا مـن خـالل التحلـل  للتحلـلادة أو املكونـات املناسـبة يف خملـوط املـمها قابلية  التحللاالستمرارية وقابلية  
نتـائج االختبـارات ذات الصـلة لتقيـيم االسـتمرارية وقابليـة  ،إذا أتيح ذلك ،األحيائي أو عمليات أخرى، مثل التأكسد أو التحلل املائي. وتذكر

. ويف حالة ذكر األعمار النصفية للتحلل يذكر ما إذا كانت هـذه األعمـار النصـفية تشـري إىل التمعـدن أو التحلـل األويل. وينبغـي أيضـاً التحلل
 .الصرف الصحي) للتحلل يف مـرافق معاجلة مياه 8-12-3-4بيان قابلية املادة أو مكونات معينة يف املخلوط (انظر أيضاً م 

 رة على التراكم األحيائيالقد 7-12-3-4م 

الـــرتاكم األحيـــائي هـــو قـــدرة املـــادة أو مكونـــات معينـــة يف املخلـــوط علـــى الـــرتاكم يف األحيـــاء، ورمبـــا املـــرور خـــالل  
السلســلة الغذائيــة. وتقــدم نتــائج االختبــارات ذات الصــلة لتقيــيم القــدرة علــى الــرتاكم األحيــائي. وينبغــي أن يشــمل ذلــك إشــارة إىل ُمعامــل 

 ، إذا أتيحت هذه البيانات.(BCF)ومعامل الرتّكز األحيائي  (Kow)بني األوكتانول واملاء  التوزّع

 الحركية في التربة 8-12-3-4م 

احلركيـــة يف الرتبـــة هـــي قـــدرة املـــادة أو مكونـــات خملـــوط، إذا انطلقـــت يف البيئـــة، علـــى االنتقـــال حتـــت تـــأثري القـــوى  
. وميكن احلصول على متاحةة يف الرتبة حيثما تكون يبعيدة عن موقع التسرب. وتذكر القدرة على احلركالطبيعية إىل املياه اجلوفية أو ملسافة 

أو دراسـات غسـل الرتبـة. وعلـى سـبيل املثـال، ميكـن  تصـاصمعلومـات عـن احلركيـة مـن بيانـات احلركيـة ذات الصـلة، مـن قبيـل دراسـات االم
عامل 

ُ
 . وميكن التنبؤ بالغسل واحلركية يف الرتبة باستخدام النماذج.(Kow)األوكتانول واملاء من معامالت التوزع بني  Kocالتنبؤ بقيم امل

 حيثما تتاح بيانات حقيقية عن املادة أو املخلوط، فإن هذه البيانات تكون هلا أسبقية على النماذج والتنبؤات. مالحظة:

 التأثيرات الضارة األخرى 9-12-3-4م 

ي ضـــارة أخـــرى يف البيئـــة حيثمـــا تتـــوفر هـــذه املعلومـــات، مـــن قبيـــل املصـــري البيئـــتـــدرج معلومـــات عـــن أي تـــأثريات  
إحــــداث اضــــطراب بــــاطين و/أو  وإمكانــــاتالتكــــوين الكيميــــائي الضــــوئي لــــألوزون،  وإمكانــــاتاســــتنفاد األوزون،  وإمكانــــات(التعــــرض)، 

 إحداث احرتار عاملي. إمكانات
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 النفايات : اعتبارات التخلص من13القسم  13-3-4م 

 من النفايات خلصطرائق الت 1-13-3-4م 

املـواد أو املخـاليط و/أو األوعيـة الـيت حتتويهـا، أو إعـادة تـدويرها  للتخلص مـنتقدم معلومات التباع طرائق سليمة  1-1-13-3-4م 
النفايات تتسق مع االشرتاطات اليت تضعها السلطة الوطنية  إلدارة، وذلك للمساعدة يف حتديد خيارات مأمونة ومناسبة للبيئة اسرتدادهاأو 

، يرجــى الرجــوع إىل اســرتدادهاأو  هاأو إعــادة تــدوير النفايــات  للــتخلص مــناملختصــة. ولتــأمني ســالمة األشــخاص الــذين يقومــون بأنشــطة 
 .صحيفة بيانات السالمةمن (ضوابط التعرض واحلماية الشخصية)  8املعلومات الواردة يف القسم 

 .يف التخلص من النفاياتُحتدد األوعية والطرائق اليت تستخدم  2-1-13-3-4م 

 .التخلصالفيزيائية والكيميائية اليت قد تؤثر يف خيارات  اخلواصتناقش  3-1-13-3-4م 

 يف البيئة. الصرف الصحيع تصريف مياه جشي ال 4-1-13-3-4م 

 ياطات خاصة حلرق النفايات أو طمرها يف األرض.حيثما يكون ذلك مناسباً، تذكر أي احت 5-1-13-3-4م 

 : المعلومات المتعلقة بالنقل14القسم  14-3-4م 

يقــدم هــذا القســم معلومــات أساســية عــن التصــنيف لنقل/شــحن مــادة خطــرة أو خملــوط خطــر بــالطريق الــربي، أو  
 صلة، يذكر ذلك. بالسكك احلديدية، أو بالبحر أو اجلو. وحيثما ال تتاح املعلومات أو ال تكون ذات

 رقم األمم المتحدة 1-14-3-4م 

الئحــة األمــم أرقــام) احملــدد للمــادة يف  4يــذكر رقــم األمــم املتحــدة (أي رقــم تعريــف املــادة أو الســلعة املكــون مــن  
 .)4(النموذجية التنظيمية املتحدة

 المحدد من قبل األمم المتحدة البحري االسم الرسمي للنقل 2-14-3-4م 

. )4(النموذجية التنظيمية الرمسي للنقل الذي تعينه األمم املتحدة، وهو يؤخذ من الئحة األمم املتحدة يذكر االسم 
َتج ويذكر االسم الرمسي الذي وضعته األمم املتحدة للنقل للمواد واملخاليط يف هذا القسم الفرعـي إذا مل يكـن يظهـر باعتبـاره بيـان اسـم املنـ

 ن االسم يف األنظمة الوطنية أو اإلقليمية.يف النظام املنسق عاملياً أو بيا

 رُتب) خطورة النقل( رتبة 3-14-3-4م 

اخلطـورة األكثـر شـيوعاً الـيت متثلهـا حملـددة للمـواد أو املخـاليط حبسـب ر الثانويـة) ااخطتذكر رتبة خطورة النقل (واأل 
 .)4(وفقاً لالئحة األمم املتحدة التنظيمية النموذجية

 التعبئة، في حالة االنطباقمجموعة  4-14-3-4م 

، يف حالة االنطباق. وحيدد رقـم جمموعـة )4(النموذجية التنظيمية يذكر رقم جمموعة التعبئة من الئحة األمم املتحدة 
 التعبئة ملواد معينة وفقاً لدرجة اخلطر الذي متثله.

____________________ 

"توصــيات بشــأن نقــل  نشــوراملرفقــة بأحــدث طبعــة منقحــة مــن متعــين الالئحــة التنظيميــة النموذجيــة  النموذجيــة األمــم المتحــدة التنظيميــة الئحــة )4(
  البضائع اخلطرة" الذي تصدره األمم املتحدة.
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 الخطورة البيئية 5-14-3-4م 

(IMDG)ياً معروفاً وفقاً للمدونة البحرية الدولية للبضـائع اخلطـرة يذكر ما إذا كانت املادة أو املخلوط ملوثاً حبر  
)5( ،

راً علــى وإذا كـان األمـر كـذلك، مـا إذا كانــت "ملوثـاً حبريـاً" أو "ملوثـاً حبريـاً شــديداً". ويـذكر أيضـاً مـا إذا كانـت املــادة أو املخلـوط متثـل خطـ
(ADR) ة، واالتفاق األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطـرة بـالطرق الربيـ)4(البيئة وفقاً لالئحة األمم املتحدة التنظيمية النموذجية

)6( ،
(RID)والئحة النقل الدويل للبضائع اخلطرة بالسكك احلديدية 

، واالتفاق األورويب املتعلق بالنقل الـدويل للبضـائع اخلطـرة باجملـاري املائيـة )7((
(ADN)الداخلية 

)8(. 

 عملالخاصة المتعلقة بالمست االحتياطات 6-14-3-4م 

 هبا، أو يتعني عليه االلتزام هبا فيما يتصل بالنقل. مستعملها تذكر معلومات عن أي احتياطات خاصة يلزم توعية 

IBCومدونة  )73/78)9 (MARPOL)النقل في شكل سوائب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول  7-14-3-4م 
)10( 

إال عندما يقصد نقل شحنات يف شكل سـوائب وفقـاً للصـكني التـاليني مـن صـكوك  ال ينطبق هذا القسم الفرعي 
 .IBCومدونة  73/78املنظمة البحرية الدولية: املرفق الثاين باتفاقية ماربول 

) حســبما يقتضــيه مســتند الشــحن ووفقــاً لالســم 1-1-3-4يــذكر اســم املنــَتج (إذا كــان خمتلفــاً عــن املبــني يف م  
أو آخـــر طبعــــة مـــن نشـــرة املنظمــــة البحريـــة الدوليــــة  IBCمـــن مدونــــة  18أو  17املســـتخدم يف قـــوائم أمســــاء املنتجـــات املبينــــة يف الفصـــلني 

Circular/MEPC.2زمة وفئة التلوث.. ويشار إىل نوع السفينة الال 

 : المعلومات التنظيمية15القسم  15-3-4م 

السـالمة  ة أخرى عن املادة أو املخلوط مل تقدم يف أي مكان آخر من صـحيفة بيانـاتمييتنظتدرج أية معلومات  
 .)13(قية روتردام)أو اتفا )12(، أو اتفاقية ستوكهومل)11(ضع لربوتوكول مونرتيالخي(من قبيل: ما إذا كانت املادة أو املخلوط 

 المتناولالقواعد المتعلقة بالسالمة والصحة والبيئة، المنطبقة على المنَتج  1-15-3-4م 

ي للمـــادة أو املخلـــوط (مبـــا يف ذلـــك تنظيمـــتقـــدم املعلومـــات ذات الصـــلة، الوطنيـــة و/أو اإلقليميـــة، عـــن الوضـــع ال 
 مكوناته) مبوجب اللوائح التنظيمية ذات الصلة املتعلقة بالسالمة والصحة والبيئـة. وينبغـي أن يتضـمن ذلـك مـا إذا كانـت املـادة ختضـع أليـة

 تورد إليها.يت ال املنطقةقواعد للحظر أو لقيود يف البلد أو 

____________________ 

 ، بصيغتها املعدلة.(IMDG) المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة )5(
 ، بصيغته املعدلة.(ADR) االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية )6(
  ، بصيغتها املعدلة.(RID) لخطرة بالسكك الحديديةالئحة النقل الدولي للبضائع ا )7(
  ، بصيغته املعدلة.(ADN) االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالمجاري المائية الداخلية )8(
 املتصل هبا، بصيغته املعدلة. 1978بصيغتها املعدلة بربوتوكول  )MARPOL 73/78( ،1973االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن،  )9(
 (املدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة). المدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن الناقلة للمواد الكيميائية الخطرة في شكل سوائب )10(
 ته املنقحة و/أو املعدلة.بشأن املواد اليت تستنفد طبقة األوزون، بصيغ بروتوكول مونتريال )11(
  بشأن امللوثات العضوية املعمِّرة. اتفاقية ستوكهولم )12(
  بشأن إجراءات املوافقة املستنرية املسبقة بالنسبة ملواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة يف التجارة الدولية. اتفاقية روتردام )13(
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 علومات أخرىم: 16القسم  16-3-4م 

علومــات ذات الصــلة الالزمــة إلعــداد صــحيفة بيانــات الســالمة يف هــذا القســم. وينبغــي أن يتضــمن ذلــك تقــدم امل 
 يف الصحيفة، مبا يف ذلك معلومات عن إعداد الصحيفة ومراجعتها مثل: 15إىل  1املعلومات األخرى اليت ال تنتمي إىل األقسام 

يكن ذلك قد  مل ح لدى مراجعة الصحيفة، ماتاريخ إعداد آخر طبعة منقحة من الصحيفة. وتذكر بوضو  (أ)
لطبعة السابقة للصحيفة. وحيتفظ املوردون على اذكر يف مكان آخر، األماكن اليت أدخلت فيها التغيريات 

 لتقدميه عند الطلب؛ كونون على استعدادبالنص الذي يشرح التعديالت وي

 شرح للمختصرات املستخدمة يف الصحيفة؛و  (ب)

 الوثائق األساسية ومصادر البيانات اليت استخدمت يف حترير صحيفة بيانات السالمة.إحاالت إىل و  (ج)

 يف هذا القسمإدراج اإلحاالت جيوز على الرغم من أن اإلحاالت غري ضرورية يف صحائف بيانات السالمة، فإنه  مالحظة:
 . إذا كان ذلك مستصوباً 
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