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 تصدير

يف وضــع النظــام  مــن عشــر ســنوات. وأســهمأكثــر  دام عمــال) GHSالنظــام املنســق عامليــاً لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا ( يتــوج -1
أشخاص كثريون من عدة بلدان ومنظمات دولية ومنظمات مهتمة أخـرى. وغطـى عمـل هـؤالء نطاقـاً واسـعاً مـن اخلـربات، ابتـداء مـن علـم 

 م.االسموم إىل الوقاية من احلريق، واقتضى يف النهاية الكثري من التفاين واالستعداد للتوصل إىل توافـق يف اآلراء، بغية إجناز هذا النظ

منســق عامليــاً ملعاجلــة مســائل  واحــدوقـد بــدأ العمــل مــن منطلــق أنــه ينبغــي حتقيــق التناســق بــني الـنظم القائمــة مــن أجــل وضــع نظــام  -2
يف تصنيف املواد الكيميائية وومسها، وإعداد صحائف بيانات السـالمة املتعلقـة هبـا. ومل يكـن هـذا املفهـوم جديـداً متامـاً إذ إن تنسـيق التصـن

اخلـرباء  والسـمية احلـادة، وذلـك علـى أسـاس أعمـال جلنـة الفيزيائيـةفيمـا يتعلـق بـاخلطورة يف قطاع النقـل  ن قد استقر إىل حد بعيدكاوالوسم  
مكان العمل أو  قطاعيْ . بيد أن التنسيق مل ينجز يف تصادي واالجتماعي باألمم املتحدةاملعنية بنقل البضائع اخلطرة، التابعة للمجلس االق

 .كثري من األحيان مع متطلبات القطاعات األخرىيف   متسقةخمتلف البلدان محاية املستهلك ومل تكن متطلبات قطاع النقل يف 

، 1992 ) يفUNCEDواعُتمد التفويض الدويل الذي أعطى زمخاً إلجناز هذا العمل يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية ( -3
 :21من برنامج عمل القرن  19من الفصل  27هو مبني يف الفقرة حسبما 

، إذا أمكــن ذلــك عمليــاً، نظــام منســق عامليــاً لتصــنيف املــواد اخلطــرة ومتييزهــا ببطاقــات وســم 2000"ينبغــي أن يتــوفر حبلــول عــام 
 بطريقة متساوقة، مبا يف ذلك بوجه خاص صحائف بيانات السالمة للمواد ورموز يسهل فهمها".

) التابع للربنامج املشـرتك بـني CG/HCCSوقد توىل تنسيق وإدارة العمل فريق التنسيق املعين بتنسيق نظم تصنيف املواد الكيميائية ( -4
)؛ ومنظمة ILOالعمل: منظمة العمل الدولية ( إلجناز). ومشلت مراكز االتصال التقنية IOMCاملنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية (

ــــة يف امليــــدان االقتصــــاديالتعــــاون  ــــة بنقــــل البضــــائع اخلطــــرة، التابعــــة للمجلــــس االقتصــــادي )OECD( والتنمي ــــة املعني ــــة اخلــــرباء الفرعي ؛ وجلن
 واالجتماعي باألمم املتحدة.

لفرعيــة إىل جلنــة اخلــرباء ا 2001يف  إجنــازهبعــد  عملــهوأحــال الربنــامج املشــرتك بــني املنظمــات لــإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة  -5
)، التابعـــة للمجلـــس اجلديـــدة املعنيـــة بالنظـــام املنســـق عامليـــاً لتصـــنيف املـــواد الكيميائيـــة وومسهـــا (اللجنـــة الفرعيـــة املعنيـــة بالنظـــام املنســـق عامليـــاً 

 تشــرين األول/ 26املــؤرخ  1999/65االقتصــادي واالجتمــاعي بــاألمم املتحــدة. وقــد أنشــئت هــذه اللجنــة الفرعيــة مبوجــب قــرار اجمللــس 
بوصــفها هيئــة فرعيـــة للجنــة اخلــرباء الســـابقة املعنيــة بنقــل البضــائع اخلطـــرة الــيت أعيــد تشـــكيلها وتســميتها يف تلــك املناســـبة  1999 أكتــوبر
 "جلنــة اخلــرباء املعنيــة بنقــل البضــائع اخلطــرة وبالنظــام املنســق عامليــاً لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا" (يشــار إليهــا فيمــا يلــي بكلمــة لتصــبح

األمــم املتحــدة جلنــة "اللجنــة"). وتعمــل اللجنــة وجلنتاهــا الفرعيتــان علــى أســاس فــرتة الســنتني. أمــا خــدمات األمانــة فتوفرهــا شــعبة النقــل يف 
  االقتصادية ألوروبا.

توجيهـات إضـافية  تـوفري عامليـاً وتعزيـز تنفيـذه، و واللجنة الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً هي املسؤولة عـن متابعـة النظـام املنسـق  -6
االستقرار يف النظام بغية تشجيع اعتماده. وجيري حتت رعاية اللجنة الفرعية تنقيح الوثيقة  يف الوقت ذاتهتكفل  وهيكلما دعت الضرورة، 

القــوانني الوطنيــة وحتــديثها بانتظــام حبيــث تعكــس اخلــربات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة املكتســبة يف جمــال تنفيــذ متطلبــات النظــام مــن خــالل 
 واإلقليمية والدولية، فضًال عن خربات املسؤولني عن التصنيف والوسم.

وكانت املهمة األوىل للجنة الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً هي جعل هذا النظام متاحاً لالستخدام والتطبيـق علـى النطـاق  -7
اللجنـة يف دورهتـا األوىل  أقرهتـاالعاملي. وكانت الطبعة األوىل من الوثيقة، اليت قصد هبا أن تكون أساساً أولياً للتنفيذ العاملي للنظام، قـد 

. ومنذ ذلك احلني، جيري حتـديث النظـام  ST/SG/AC.10/30حتت الرمز  2003) ونشرت يف 2002كانون األول/ديسمرب   11-13(
 كل سنتني. 
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 امسةاخل) جمموعة من التعديالت على الطبعة املنقحة 2014كانون األول/ديسمرب  12( السابعةواعتمدت اللجنة يف دورهتا  -8
جديدة للغازات تلقائية  خطورةجديدة للمتفجرات املنزوعة احلساسية وفئة  خطورةرتبة لة أمور من بينها للنظام املنسق عاملياً، مشلت مج

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة املتفجرات، وأحكام متنوعة هتدف إىل توضيح املعايري املعدة لبعض رتب اخلطورة ( ؛االشتعال
بيانـــات  فائصــحيف  اإلضــافية الواجـــب إدراجهــاعلومــات وامل علــى البيئــة املائيـــة)؛ اخلطـــورةو  ، خطـــر الســمية بالشــفطمفــردتعــرض  بعــد

. يتنــاول وســم العبــوات الصــغرية 7املرفــق ؛ ومثــال جديــد يف مــن ســابقاهتاترشــيدا أكثــر و ؛ وبيانــات حتذيريــة منقحــة )9(القســم  السـالمة
 .ST/SG/AC.10/42/Add.3للنظام يف احلسبان هذه التعديالت اليت ُعممت بوصفها الوثيقة  السادسةوتأخذ الطبعة املنقحة 

ومع أن النظام املنسق عاملياً موجه إىل احلكومات واملؤسسات اإلقليمية واملنظمات الدولية يف املقام األول، فهو يشتمل أيضاً على  -9
. وســتمّثل إتاحــة الوطنيــة املعتمــدةولــون يف �ايــة املطــاف تنفيــذ االشــرتاطات ســياق كــاف وتوجيهــات للعــاملني يف جمــال الصــناعة الــذين يت

ؤدي املعلومات عن املواد الكيميائية، وخطورهتا، وأساليب محاية الناس، األساس لوضع برامج وطنية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية. وست
العـامل إىل إتاحـة ظـروف أكثـر أمنـاً لسـّكان العـامل والبيئـة، مـع اسـتمرار جـين فوائـد بلـدان خمتلـف ملواد الكيميائية على نطاق واسـع يف اإدارة 

اســتخدام هــذه املــواد الكيميائيــة. وســيؤدي التنســيق إىل فوائــد أخــرى مــن حيــث تيســري التجــارة الدوليــة، عــن طريــق تعزيــز اتســاق املتطلبــات 
 يتها بشأن تصنيف خطورة املواد الكيميائية وتبليغ املعلومات املتعلقة هبا.الوطنية اليت تلتزم الشركات العاملة يف التجارة الدولية بتلب

ــــيت اعتمــــدها يف جوهانســــربغ يف 23وشــــجع مــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة املســــتدامة يف الفقــــرة  -10 ــــذ ال  4(ج) مــــن خطــــة التنفي
. 2008تشــغيل النظــام بالكامــل حبلــول عــام  البلــدان علــى تنفيــذ النظــام املنســق عامليــاً بأســرع مــا ميكــن هبــدف 2002أيلول/ســبتمرب 

املؤرخ  2005/53و 2003متوز/يوليه  25املؤرخ  2003/64وعليه، دعا اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة يف قراراته 
 2011/25، و2009متوز/يوليـــه  29املـــؤرخ  2009/19، و2007متوز/يوليـــه  23املـــؤرخ  2007/6و 2005متوز/يوليـــه  27
احلكومات اليت مل تتخذ بعد اخلطوات الالزمة، من خالل  2013متوز/يوليه  25املؤرخ  2013/25و ،2011متوز/يوليه  27خ املؤر 

مة، اإلجراءات و/أو التشريعات الوطنية املناسبة، لتنفيذ النظام املنسق عاملياً حسبما أوصت به خطة مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدا
كرر دعوته للجان اإلقليمية، وبرامج األمم املتحدة، والوكاالت املتخصصة واملنظمات املعنية األخرى إىل تعزيز  اإىل أن تفعل ذلك. كم

مة يف تنفيـذ النظــام املنســـق عامليـاً والقيــام، حيثمـا يلــزم، بتعـديل صــكوكها القانونيـة الدوليــة الـيت تعــاجل السـالمة يف جمــال النقـل، أو الســال
ـذ النظــام املنســق عامليــاً مــن خــالل هــذه الصــكوك. وميكــن االطــالع علــى  أمــاكن العمــل أو محايــة املســتهلك، أو محايــة البيئــة حبيــث يُنّفــ

 .)UNECE()1(االقتصادية ألوروبا األمم املتحدة يف جلنة شعبة النقل ل الشبكيوقع املمعلومات عن حالة التنفيذ على 

 .(UNECE)با و االقتصادية ألور األمم املتحدة أمانة جلنة  نشورت هذا املعدّ أَ و  -11

الــيت قــد  (إن وجــدت) التصــويبات وكــذلك علــى وجلنتيهــا الفــرعيتنيميكــن االطــالع علــى معلومــات إضــافية عــن عمــل اللجنــة و  -12
 .)2(االقتصادية ألوروبااألمم املتحدة  شعبة النقل بلجنةالشبكي لوقع املتصدر بعد نشر هذه الوثيقة، على 

____________________ 

)1( http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html. 
)2( http://www.unece.org/trans/danger/danger.html وhttp://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html. 
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 1-1الفصل 

 ق عالمياً لتصنيف الموادغرض النظام المنسّ 
 ونطاقه وتطبيقه ووسمها، الكيميائية

 الغرض 1-1-1

فوائـد غـري أنـه إىل جانـب ي. نطـاق العـاملالعلـى ممارسة واسعة االنتشار استخدام املواد الكيميائية لتعزيز وحتسني احلياة  ثلمي 1-1-1-1
لوائح  وأاملنظمات قوانني  وألدان ضع عدد من البُ للناس أو البيئة. ولذلك، وَ  هذه املنتجات، توجد إمكانية حدوث تأثريات ضارة بالنسبة

خـالل  ، مـناملـواد الكيميائيـة السنني تقتضـي إعـداد معلومـات عـن هـذه املـواد ونقلهـا إىل األشـخاص الـذين يسـتخدمونعلى مدار تنظيمية 
الكيميائيـة، ال ميكـن ألي كيـان بعينـه إعـداد  واداملـ ر أعـداد كبـرية مـنوبـالنظر إىل تـوفّ . (SDS) ت الوسم أو صـحائف بيانـات السـالمةبطاقا

وتتــيح ، وخطورهتــااملــواد  املنتجــات. وميّكــن تــوفري املعلومــات مســتخدمي املــواد الكيميائيــة مــن معرفــة ماهيــة هــذه الئحــة تنظيميــة جلميــع هــذه
 .احمللية بري الوقائية املناسبة يف أوضاع االستخدامالتدا تنفيذ

فيمـا بينهـا كبـرية مبـا يكفـي جلعـل  الفـاتفـإن االخت وبينما تتشابه هذه القوانني واللوائح التنظيمية القائمـة يف جوانـب كثـرية، 1-1-1-2
 يف الفـات. ومـن خـالل االختيف البلـدان املختلفـة خمتلفـة لبيانـات السـالمة ائفوسـم خمتلفـة وصـح اتمـل بطاقـحت ةالواحـد ةالكيميائي ادةامل
خـر. أو قـد تعتـرب مسـرطنة يف بلـد، آ يف بلـد، وغـري هلوبـة يف بلـد (قابلـة لالشـتعال) اخلطورة، ميكـن أن تعتـرب مـادة كيميائيـة مـا هلوبـة عاريفت

 صحيفة لبيانات عن اخلطورة على بطاقة وسم أو غ املعلوماتيتبل يةأو كيف زمناملتعلقة ب وغري مسرطنة يف بلد آخر. وهكذا ختتلف القرارات
املشاركة يف التجارة الدولية أعداد كبرية مـن اخلـرباء الـذين  السالمة من مكان آلخر يف العامل، وال بد أن تتوفر لدى الشركات اليت ترغب يف

عـن ذلـك،  السـالمة الالزمـة. فضـالً  بيانـاتالتغريات يف هذه القوانني واللوائح وإعـداد خمتلـف بطاقـات الوسـم وصـحائف  يستطيعون متابعة
لــدان كثـــرية نظــام مـــن أي نـــوع بُ  ال يوجــد مطلقـــاً لـــدى تصــنيف ووســـم املــواد الكيميائيـــة،ل شـــامل نظـــاموتنفيــذ لتعقيـــد عمليــة تطـــوير  ونظــراً 

 .والوسم للتصنيف

لضمان استخدامها بطريقة مأمونة وطنية برامج  يف املواد الكيميائية، واحلاجة إىل وضع الواسع النطاقلالجتار العاملي  ونظراً  1-1-1-3
 ر األساس ملثل هذه الربامج. ومىت توفرتفّ شأن �ج منسق دولياً للتصنيف والوسم أن يو  ونقلها والتخلص منها، كانت هناك قناعة بأن من

ملراقبـة حـاالت مـن املمكـن وضـع البنيـة األساسـية  الـيت تسـتوردها أو تنتجهـا، أصـبحللبلدان معلومات متسقة ومناسبة عـن املـواد الكيميائيـة 
 .بطريقة شاملةالكيميائية ومحاية الناس والبيئة  التعرض للمواد

 :املنسق عاملياً عند تنفيذه من حتقيق ما يلي وقع أن ميّكن النظامتَ . ويُـ عديدة تنسيقال هدفأسباب تعيني  بذلك فإنو  1-1-1-4

 املعلومات عن اخلطورة؛ تعزيز محاية صحة البشر والبيئة عن طريق توفري نظام يسهل فهمه دولياً لتبليغ أ)(
 والوسم؛ توفري إطار معرتف به للبلدان اليت ال تتوفر لديها نظم قائمة للتصنيف ب)(
 تقليل احلاجة إىل اختبار املواد الكيميائية وتقييمها؛ ج)(
 .على أساس دويل خطورهتا  املواد الكيميائية اليت يتم تقدير وتعينيتيسري التجارة الدولية يف د)(

ئـي ، رُ شـرتاطاتتوجد لدى بلدان كثرية بعـض اال وقد بدأ العمل بدراسة النظم القائمة، وتعيني نطاق العمل. وبينما كانت 1-1-1-5
 :ق عاملياً النظام املنسّ ، واستخدمت كأساس أويل لوضع "الرئيسية" القائمة أن النظم التالية تعترب النظم
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 ؛اآلفاتواملستهلكني، ومبيدات  النظم يف الواليات املتحدة األمريكية فيما يتعلق مبكان العمل، اشرتاطات أ)(
 ؛آلفاتومبيدات ا ،العمل، واملستهلكني أماكنكندا فيما يتعلق ب  اشرتاطات ب)(
 واملستحضرات؛يب لتصنيف ووسم املواد و توجيهات االحتاد األور  ج)(
 .توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة د)(

يف إجيـاد السـبل العتمـاد أفضـل جوانـب  لـتلكـن املهمـة األوىل متثّ  ،بلدان أخرى كلما تقدم العمل اشرتاطاتكما درست  1-1-1-6
 :اعتمدت يف بدء العملية لتنسيقالعمل على أساس مبادئ متفق عليها ل ذ هذافّ النظم القائمة، ووضع �ج منسق. وقد نُـ 

ظم نُ  تنسيقنتيجة ل ،والبيئة ،العام مستوى احلماية الذي يوفر للعاملني، واملستهلكني، واجلمهور نخفضينبغي أال ي أ)(
 التصنيف والوسم؛

، ســواء  خــاليطاملو  املـواداملتأصــلة يف  تشـري عمليــة تصـنيف اخلطــورة بصــورة أساسـية إىل اخلطــورة الناشــئة مـن اخلــواص ب)(
 ؛)1(أو اصطناعية كانت هذه املواد طبيعية

تار منـه العناصـر معلوماهتا ميكن أن ختُ  وضع أساس مشرتك متسق لتصنيف اخلطورة الكيميائية وتبليغ تنسيقعين الي ج)(
 والبيئة؛ ،واملستهلكني، والعاملني املناسبة ذات الصلة حبماية قطاعات النقل،

اخلطورة، مثل بطاقـات الوسـم  من معايري تصنيف اخلطورة ووسائل تبليغ املعلومات عن كالً   تنسيقيتضمن نطاق ال د)(
 يف احلسبان؛ )2(املبينة يف تقرير منظمة العمل الدولية وصحائف بيانات السالمة، مع أخذ النظم األربعة القائمة

سـتوى العـاملي؛ وينبغـي إدراج امل مجيـع هـذه الـنظم هبـدف بلـوغ نظـام منسـق علـى تغيـريات يفسيتطلب األمر إجراء  (ه)
 اجلديد؛ إجراءات انتقالية يف عملية االنتقال إىل النظام

األعمـــــال، والعـــــاملني،  مـــــن جانـــــب املنظمـــــات الدوليـــــة ألصـــــحاب تنســـــيقاملشـــــاركة يف عمليـــــة ال ضـــــمانينبغـــــي  و)(
 وسائر املنظمات ذات الصلة؛ ،واملستهلكني

املستهدفة، مثل العاملني واملستهلكني فئات خطورة املواد الكيميائية لدى الينبغي تناول مسألة فهم املعلومات عن  ز)(
 واجلمهور العام؛

الثابتة اليت حتققت بالفعل لغرض عند إعادة تصنيف املواد الكيميائية يف النظام املنسق عاملياً، ينبغي قبول البيانات  ح)(
 يف إطار النظم القائمة؛ التصنيف

 الختبار املواد الكيميائية؛ وجودةصنيف منسق جديد تكييف الطرائق املقد يتطلب وضع نظام ت ط)(
العـــاملني واملســـتهلكني واجلمهـــور  ســـالمة وصــحة ضـــمانفيمــا يتعلـــق بتبليـــغ معلومــات اخلطـــورة الكيميائيـــة، ينبغــي  ي)(

حــو الــذي تقــرره التجاريــة الســرية يف الوقــت نفســه، علــى الن وكــذلك تــأمني محايــة البيئــة، مــع محايــة املعلومــات العــام
 .السلطات املختصة

____________________ 

جـة يف بعض احلاالت، يلـزم أيضـاً مراعـاة األخطـار الـيت تنشـأ مـن خصـائص أخـرى، مـن قبيـل احلالـة الفيزيائيـة للمـادة أو املخلـوط (مثـل الضـغط ودر  )1(
 ة (مثل قابلية االشتعال يف الغازات اليت تنتج من التالمس مع املاء).احلرارة)، أو خواص املواد اليت تنتجها بعض التفاعالت الكيميائي

 عن حجم مهمة تنسيق النظم القائمة لتصنيف ووسم املواد الكيميائية اخلطرة.  1992تقرير منظمة العمل الدولية لعام  )2(
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 نطاق النظام المنسق عالمياً  1-1-2

 يتضمن النظام املنسق عاملياً العناصر التالية: 1-1-2-1

 معايري منسقة لتصنيف املواد واملخاليط وفقاً خلطورهتا الصحية والبيئية واملادية؛  (أ)
 اشرتاطات الوسم وصحائف بيانات السالمة. عناصر منسقة لتبليغ املعلومات عن اخلطورة، مبا يف ذلكو  (ب)

وتصــف هــذه الوثيقــة معــايري التصــنيف وعناصــر تبليــغ معلومــات اخلطــورة حســب نــوع اخلطــر (مثــل الســمية احلــادة،  1-1-2-2
يف القابلية لالشتعال). وفضالً عن ذلك، وضعت خمططات الختاذ قرارات التصنيف لكل نوع من أنواع اخلطر. وتبني بعض أمثلة التصن

، كيفية تطبيـق املعـايري. وهنـاك أيضـاً مناقشـة لـبعض املسـائل الـيت أثـريت أثنـاء وضـع النظـام حيثمـا 8الواردة يف النص، وكذلك يف املرفق 
 رئي أنه يلزم تقدمي توجيهات إضافية لتنفيذ النظام.

بوضـع  1992عـين بالبيئـة والتنميـة لعـام ويستند نطاق النظام املنسـق عامليـاً إىل التفـويض مـن مـؤمتر األمـم املتحـدة امل 1-1-2-3
، اجملـال الربناجمـي باء، املستنسخ 19، الفصل 21من جدول أعمال القرن  27و 26مثل هذا النظام، على النحو املذكور يف الفقرتني 

 أدناه:

االســتعمال ال تتــوفر حــىت اآلن نظــم منســقة عامليــاً لتصــنيف املــواد اخلطــرة ومتييزهــا بالبطاقــات بغــرض تعزيــز  -26"
املأمون للمواد الكيميائية يف مجلة أمـاكن مـن بينهـا مكـان العمـل، أو يف املنـزل. وميكـن إجـراء تصـنيف املـواد الكيميائيـة 
ألغــراض خمتلفــة، وهــو أداة هامــة جــداً عنــد وضــع نظــم الوســم. وتــدعو احلاجــة إىل إعــداد نظــم منســقة لتصــنيف املــواد 

 اجلارية؛اخلطرة وومسها، تأسيساً على األعمال 

، إذا أمكـــن ذلـــك عمليـــاً، نظـــام منســـق عامليـــاً لتصـــنيف املـــواد اخلطـــرة 2000ينبغـــي أن يتـــوفر حبلـــول عـــام  -27
 وومسها بطريقة متساوقة، مبا يف ذلك صحائف بيانات السالمة للمواد ورموز يسهل فهمها."

وقــد جــرى حتليــل وحتســني هــذا التفــويض الحقــاً يف أثنــاء عمليــة التنســيق لتعيــني بــارامرتات النظــام املنســق عامليــاً. ونتيجــة  1-1-2-4
التوضيح التايل لضمان إدراك  )IOMC(لذلك، اعتمد فريق التنسيق التابع للربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 

 هذا اجلهد:املشاركني لنطاق 

"يركز العمل يف جمال تنسيق تصـنيف اخلطـورة والوسـم علـى وضـع نظـام منسـق جلميـع املـواد الكيميائيـة وخماليطهـا. وقـد 
فت مـادة كيميائيـة، فإنـه قـد يـدرس نّ مرحلة دورة حياة املنَتج. ومـىت صـخيتلف تطبيق عناصر النظام تبعاً لتنوع املنَتج أو 

للبــت يف أي اخلطــوات اإلعالميــة أو اخلطــوات األخــرى الــيت ينبغــي اختاذهــا بالنســبة احتمــال حــدوث التــأثريات الضــارة 
ملنتج بعينه أو أوضاع استخدام بعينها. ولن يشمل النظام املنسق عاملياً املستحضرات الصيدالنية أو املضافات الغذائيـة 

الوســـم يف ســـياق االســـتهالك أو مستحضـــرات التجميـــل أو خملفـــات مبيـــدات اآلفـــات يف الغـــذاء وذلـــك فيمـــا يتعلـــق ب
املقصود. غري أن هذه األنواع من املواد الكيميائية تغطى حيثما ميكن أن يتعرض هلا العاملون، ويف قطاع النقل إذا كان 
التعرض احملتمل يربر ذلـك. ويـدرك فريـق التنسـيق املعـين بتنسـيق نظـم تصـنيف املـواد الكيميائيـة أن األمـر يقتضـي إجـراء 

شات لتناول قضايا خاصة بشأن التصنيف فيما يتعلق ببعض فئات اسـتخدام املنتجـات الـيت قـد تتطلـب مزيد من املناق
 .)3(االستعانة خبربات متخصصة"

____________________ 
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أثنـاء وضـع هـذا التصـنيف دراسـة دقيقـة ملسـائل خمتلفـة كثـرية فيمـا يتعلـق بـالتطبيق  CG/HCCSوقد أجرى فريق التنسيق  1-1-2-5
. وأثريت أسئلة عما إذا كان ينبغي استثناء قطاعـات أو منتجـات معينـة، مـثًال، أو عمـا إذا كـان النظـام سـيطّبق املمكن للنظام املنسق عاملياً 

على مجيع مراحل دورة حياة املادة الكيميائية. وقد اتفق يف هذه املناقشة على ثالثة بـارامرتات، وهـي حامسـة لتطبيـق النظـام يف أي بلـد  أوالً 
 :هلذه البارامرتاتأو إقليم. ويرد أدناه وصف 

يغطي النظام المنسق عالميًا جميع المواد الكيميائية الخطرة. وقـد تختلف طريقـة تطبيـق عناصـر تبليـغ 
معلومات الخطورة في النظام المنسق عالمياً (مثل بطاقات الوسم، صحائف بيانات السالمة) تبعاً لفئة 

ــــات  ــــتج. وتشــــمل الفئ ــــاة المن ــــة فــــي دورة حي ــــتج أو المرحل ــــاً المن المســــتهدفة للنظــــام المنســــق عالمي
 المستهلكين والعاملين وعمال النقل، وأفراد خدمات الطوارئ.

 :1أ) البارامتر (

الكيميائيـة احملتملـة اخلطـورة  التعرض املمكنة جلميع املوادحاالت تتناول النظم القائمة لتصنيف اخلطورة والوسم  '1'
مكـــان العمـــل، واالســـتخدام اســـتخدام والنقـــل، و  والتخـــزين، ،يف مجيـــع حـــاالت االســـتخدام، مبـــا فيهـــا اإلنتـــاج

 شــرتاطاتاالوجــد ة، تـوبصــفة عامــ ويقصــد منهــا محايــة النــاس واملرافــق والبيئــة. االســتهالكي، والوجــود يف البيئــة.
مـل الع الـيت تنطبــق علـى مكـانيف الـنظم القائمـة  املطبقة على املواد الكيميائية املشمولة يف أجزاء األكثر شيوعاً 

إىل أن مصطلح املادة الكيميائيـة يسـتخدم بشـكل عـام يف اتفاقـات مـؤمتر األمـم  قطاع النقل. وجتدر اإلشارة وأ
املخـــــاليط، أو  والوثـــــائق الالحقـــــة ليشـــــمل املـــــواد، أو املنتجـــــات، أو UNCED املعـــــين بالبيئـــــة والتنميـــــة املتحـــــدة

 ؛ان نطاق التغطيةـلبي ةـالقائماملستحضرات، أو أي مصطلحات أخرى قد تكون مستخدمة يف النظم 

ل (مبـا فيهـا املنتجـات االسـتهالكية)، َمـعَ  ع يف مكـانصـنَّ ألن مجيـع املـواد الكيميائيـة املوجـودة يف السـوق تُ  نظراً و  '2'
ال توجــد اســتثناءات   ، فإنــهمــالمــا يســتخدمها الع ، وكثــرياً مــالالع وجتــرى مناولتهــا أثنــاء الشــحن والنقــل بواســطة

البلــدان،  النظــام املنســق عامليــاً ألي نــوع بعينــه مــن املــواد أو املنتجــات الكيميائيــة. ففــي بعــض كاملــة مــن نطــاق
والنقــل يف مراحــل التصــنيع  كــان العمــلملاملستحضــرات الصــيدالنية يف الوقــت الــراهن باشــرتاطات تغطَّــى مــثًال، 

شــاركني يف علــى العــاملني امل مكــان العمــل أيضــاً  والتخــزين والنقــل مــن دورة حيــاة املنــتج. وقــد تنطبــق اشــرتاطات
املنســـكبة، وغريهــــا مـــن أنــــواع التعــــرض احملتملـــة يف أوضــــاع الرعايــــة  املــــواد فيــــنظت يفبعــــض العقـــاقري أو  إعطـــاء

 معينة توفري صحائف بيانات السالمة والتدريب هلؤالء العاملني. ويتوقع أن يطبق النظام الصحية. وتفرض نظم
 ؛صيدالنية بأسلوب مشابهاملنسق عاملياً على املستحضرات ال

نفسـها.  واد الكيميائيـةاملـ يف مراحل أخـرى مـن دورة حيـاة هـذه إطالقاً قد ال ينطبق النظام املنسق عاملياً و  '3'
إلنسان أو احليوان ألغراض لإعطائها  ، يف سياق االستخدام املقصود للمستحضرات الصيدالنية أوفمثالً 

م اخلطــورة. ـعامــة، وفقــاً للــنظم القائمــة، لشــرط وســ املستحضــرات بصــفةطبيــة أو بيطريــة، ال ختضــع هــذه 
. (جتـــدر هــذه املنتجـــات نتيجــة لتطبيـــق النظــام املنســـق عامليــاً ى تطبــق هــذه االشـــرتاطات يف املعتــاد علـــ وال

ــــــات املريضــــــة  ميكــــــن أن األخطــــــار الــــــيت اإلشــــــارة إىل أن املعاجلــــــة  نتيجــــــةيتعــــــرض هلــــــا املرضــــــى أو احليوان
متثـل جـزءاً  يف النشرات املرفقة باملنتج وال ألغراض طبية أو بيطرية تذكر عموماً  صيدالنيةال باملستحضرات

 كميــات  علــى الــيت قــد حتتــوي ،). وباملثــل، فــإن منتجــات مثــل املنتجــات الغذائيــةمــن عمليــة التنســيق هــذه
تبني وجود مثل  مال حتمل يف الوقت الراهن بطاقات وس ،اآلفاتالغذائية أو مبيدات  افاتضئيلة من املض

املنسـق عامليـاً اشـرتاط وضـع بطاقـة  هبـا. ويتـوخى أال يتنـاول النظـام ةمرتبط ةر و أو وجود أي خط ملوادهذه ا
 .وسم يف هذه احلالة أيضاً 
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ال يشتمل التفويض بوضـع النظـام المنسـق عالميـاً علـى وضـع طرائـق اختبـار موحـدة، أو تشـجيع إجـراء 
 الضارة بالصحة. اختبارات إضافية لمعالجة النتائج

 :2البارامتر  (ب)

، علميـــة معـــرتف هبـــا دوليـــاً  اخلطـــرة، الـــيت جتـــرى وفقـــاً ملبـــادئ صـــائصميكـــن اســـتخدام االختبـــارات الـــيت تعـــني اخل '1'
املنسق عاملياً لتعيني اخلطورة الصحية والبيئية هي معايري  ألغراض تعيني اخلطورة الصحية والبيئية. ومعايري النظام

 ج خمتلفــة مــا دامــت هــذه الــنهج ســليمة مــن الناحيــةاالختبــار، تســمح باســتخدام �ُــحمايــدة فيمــا يتعلــق بطرائــق 
 طــورةفيمــا يتعلــق برتبــة اخل العلميــة وحمققــة وفقــاً إلجــراءات ومعــايري دوليــة مشــار إليهــا يف الــنظم القائمــة بالفعــل

 منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي متثـل علـى حـني. و بصـورة مشـرتكة املعنية، وتعطي بيانات مقبولة
(OECD) غـري مقيــد املعـايري املنسـقة لتعيـني اخلطـورة الصـحية، فـإن النظـام املنسـق عامليـاً  املنظمـة الرائـدة يف وضـع
العقــاقري وفقـاً ملعــايري متفــق عليهــا وضــعت برعايــة منظمــة  ، ختتــرب. فمــثالً توجيهاهتــا املتعلقــة باالختبــاراتبربنـامج 

معــايري  . وتــرتبطوفقــاً هلــذه االختبــارات تكــون مقبولــة يف النظــام املنســق عامليــاً  الناجتــة الصــحة العامليــة. والبيانــات
بطرائق اختبار خاصة  UNSCETDG اخلطرة اخلطورة املادية اليت وضعتها جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع

 ؛ابلية لالنفجاروالق لرتب خطورة معينة مثل القابلية لالشتعال

البيانـات املتاحـة يف الوقـت الـراهن. ونظـراً ألن معـايري التصـنيف املنسـقة توضــع إىل ويسـتند النظـام املنسـق عامليـاً  '2'
علــى أســاس البيانــات املتاحــة حاليــاً، فــإن االمتثــال هلــذه املعــايري ال يتطلــب إعــادة اختبــار املــواد الكيميائيــة الــيت 

 بيانات اختبار مقبولة.تتوفر بشأ�ا بالفعل 

باإلضافة إلى بيانات التجارب على الحيوانات والنتائج الصـحيحة لالختبـارات المعمليـة، تُـوفِّر الخبـرة 
البشــرية والبيانــات الوبائيــة واالختبــارات الســريرية معلومــات مهمــة ينبغــي دراســتها لــدى تطبيــق النظــام 

 المنسق عالميا.

 :3البارامتر  (ج)

النظم احلالية بالبيانات البشرية احملرزة بأسلوب مقبول أدبياً، وباخلربات البشرية املتاحة، وتستخدم  تعرتف معظم '1'
هـــذه الـــنظم تلـــك البيانـــات واخلـــربات. وينبغـــي أال حيـــول تطبيـــق النظـــام املنســـق عامليـــاً دون اســـتخدام مثـــل هـــذه 

ناسبة وذات الصـلة املتعلقـة مبصـادر اخلطـورة البيانات، ويعرتف النظام بصراحة بوجود وفائدة مجيع املعلومات امل
 أو باحتمال حدوث تأثريات ضارة (أي اخلطر).

 حدود أخرى لنطاق النظام المنسق عالمياً  1-1-2-6

(مـن قبيـل تعيـني حـدود  خطـارأو قـرارات إدارة األ األخطـارإجـراءات تقيـيم  تنسـيقال يقصد بالنظـام املنسـق عامليـاً  1-1-2-6-1
وباإلضـافة  اخلطـورة.إىل جانب تصـنيف  خطارمن تقييم األ قدراً  العاملني)، وهو ما يتطلب عموماً  للتعرض املسموح به فيما يتعلق بتعرض

 .)3(صلة بالنظام املنسق عاملياً  إىل ذلك، فإن اشرتاطات جرد املواد الكيميائية يف خمتلف البلدان ليست هلا

 طرخلمقابل امصدر اخلطورة  1-1-2-6-2

العمــل، املســتهلك، النقــل) بتعيــني  وتبليــغ معلوماهتــا (مكــانمصــادر اخلطــورة تبــدأ التغطيــة يف كــل نظــام لتصــنيف  1-1-2-6-2-1
إحداث خلل  أي قدرهتا على . وتتوقف درجة قدرة املادة على اإلضرار على اخلواص املتأصلة فيها،ةاملرتبطة باملادة الكيميائية املعنياخلطورة 

خل. ويعتمد ذلك أساساً على استعراض الدراسات إكل، آاالنفجار، أو إحداث الت يف العمليات احليوية العادية، وقدرهتا على االشتعال، أو
____________________ 
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Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

8 

دراســـة التعـــرض وعالقتـــه  املعلومـــات، عنـــد حـــدوث ضـــرر، وبالتـــايل نقـــل أو تبليـــغ هـــذه احتمـــالاملتاحـــة. وينطبـــق مفهـــوم اخلطـــر أو  العلميـــة
 :وحيدد النهج األساسي لتقدير اخلطر باملعادلة البسيطة التالية. الكامنةصادر اخلطورة لبيانات املتصلة مببا

 اخلطرالتعرض = ×  مصدر اخلطورة

 احتمـــال وقـــوع طـــر أو تقليـــلخلا أو تقليـــل التعـــرض، أمكـــن بـــذلك تقليـــلاخلطـــورة وهكـــذا، إذا أمكـــن تقليـــل  1-1-2-6-2-2
 ارخطـواأل حـاالت التعـرض، وإىل ضرورة تقليل ورةاملستخدم إىل وجود خط بنجاح إىل تنبيهاخلطورة الضرر. ويؤدي تبليغ معلومات 

 .املرتتبة عليها

مصــادر مــن بشــكل مــا علــى حتديــد كــل مجيــع نظــم تبليــغ املعلومــات (مكــان العمــل، املســتهلك، النقــل) تشــتمل و  1-1-2-6-2-3
 حــاالت التعــرضومســتوى التفاصــيل الــيت تقــدم بشــأن  تــوفر املعلومــات، يــةوكيف مكــان. وختتلــف الــنظم يف تعيــني للخطــراخلطــورة والتعــرض 

جرعـة يصــفها الطبيــب ملعاجلـة حالــة مرضــية علــى حتديــد املســتهلك للمستحضــرات الصـيدالنية  تعـرضينطــوي احملتملـة. وعلــى سـبيل املثــال، 
اجلرعة احملددة يقرتن ببالنسبة للمستهلك  مقبول خطرتنظيم األدوية أنه يوجد مستوى ل ما وكالةوالتعرض هنا مقصود. لذلك، حتدد . معينة

اخلطورة املتأصـلة يف  طر الذي تعينه وكالة تنظيم األدوية وليسللشخص الذي يأخذ الدواء مقدار اخل املعلومات اليت تقدمحتدد املوصوفة. و 
 .املستحضر الدوائي أو مكوناته

 النظام المنسق عالمياً تطبيق  1-1-3

 المنسق عالمياً  تطبيق النظام نسيقت 1-1-3-1

املواد وخماليطها وتبليغ املعلومات املتعلقة  يف املوجودةإن هدف النظام املنسق عاملياً هو تعيني اخلطورة املتأصلة  1-1-3-1-1
والرمــوز، وكلمــات التنبيــه، وهــي  ،اخلطــورةات نــبيا ووحــدت ونســقتاملعــايري الالزمــة لتصــنيف اخلطــورة.  نســقتهبــذه اخلطــورة. وقــد 
 . وســيتيح النظــام املنســق عامليــًا التقــارب بــني عناصــر تبليــغ معلومــات اخلطــورةاخلطــورة تبليــغ معلومــاتل متكــامالً  تشــكل اآلن نظامــاً 

اً علــى أســاس ـق عامليـــســام املنـعناصــر النظــ املوجــودة يف الــنظم القائمــة. وســتقرر الســلطات املختصــة الكيفيــة الــيت تطبــق هبــا خمتلــف
 ، الفقـرة4-1 الفصـل( مـتبليـغ معلومـات اخلطـورة: الوسـانظر أيضـاً حتـت عنـوان: . (املستهدفة فئاتاحتياجات السلطة املختصة وال

 ).5 ، املرفقالضرر احتماالتوسم املنتجات االستهالكية على أساس وحتت عنوان: ) 1-4-10-5-4-2

أن يكــون تطبيــق النظــام املنســق عامليــاً ممــاثًال الشــرتاطات النقــل الراهنــة. وينبغــي متييــز  ،بالنســبة لقطــاع النقــل ،ويتوقــع 1-1-3-1-2
 يدرب العـاملون يف قطـاع النقـلو  .التخطيطية اليت تتعلق بالسمية احلادة، واخلطورة املادية، واخلطورة البيئية حاويات البضائع اخلطرة بالرسوم

أن تتبـع يف قطـاع النقــل عناصـر النظــام املنسـق عامليــاً الـيت تتنــاول  . وال يتوقــععلــى العـاملني يف القطاعــات األخـرى علـى النحـو الــذي ينطبـق
 .التنبيه وبيانات اخلطورة كلماتمن قبيل  عناصر 

ضـمن املعلومـات فيهـا بطاقـات الوسـم الـيت تت بع مجيع عناصر النظام املنسق عاملياً، مباتّ ويف مكان العمل، يتوقع أن تُـ  1-1-3-1-3
يف  وصحائف بيانات السالمة. كما يتوقـع أن يسـتكمل ذلـك بتـدريب املـوظفني للمسـاعدةعاملياً،  األساسية املنسقة يف إطار النظام املنسق

 .لية تبليغ املعلومات عن اخلطورةاضمان فع

النظــام املنســق عامليــاً علــى بطاقــات  أمــا بالنســبة لقطــاع املســتهلكني، فيتوقــع أن ينصــب الرتكيــز األساســي يف تطبيــق 1-1-3-1-4
الوسم. وينبغي أن تتضمن بطاقات الوسم املعلومات األساسية للنظام املنسـق عامليـاً، الـيت ختضـع لـبعض االعتبـارات اخلاصـة بكـل قطـاع يف 

وان: وسـم ) وعنـ2-4-5-10-4-1 ، الفقـرة4-1نظـم تصـنيف معينـة. (انظـر حتـت عنـوان: تبليـغ معلومـات اخلطـورة: الوسـم (الفصـل 
 ).5املنتجات االستهالكية على أساس احتماالت الضرر، املرفق 
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 (اجملموعات املنسقة) الكتل البنائية�ج  1-1-3-1-5

األجزاء املختلفة مـن نظمهـا. غـري  اليت تطبقها يف كتل البنائيةال، ترتك للبلدان حرية تعيني كتل البنائيةلنهج ال وفقاً  1-1-3-1-5-1
. وعلى منسقة املنسق عاملياً، وينفذ النظام املنسق عاملياً، فإنه ينبغي أن تكون هذه التغطية يف النظام موجوداً  نظام ما شيئاً أنه عندما يغطي 

كيميائيــة، وجــب أن يتبــع هــذا النظــام خمطــط التصــنيف املنســق والعناصــر  ســبيل املثــال، إذا كــان نظــام مــا يغطــي خاصــية الســرطنة يف مــادة
 .سمالو  املنسقة لبطاقة

لالحتياجات املتصورة إىل  قد خيتلف تبعاً اخلطورة وقد لوحظ عند دراسة اشرتاطات النظم القائمة أن نطاق تغطية  1-1-3-1-5-2
ـ املستهدفة. وبصـفة الفئاتاملعلومات لدى  حـىت  ز قطـاع النقـل علـى التـأثريات الصـحية احلـادة واخلطـورة املاديـة، لكنـه مل يشـملخاصـة، يركِّ

أخرى كذلك مع  الفاتالقطاع. لكن قد تكون هناك اخت اليت ميكن مقابلتها يف ذلك حاالت التعرضات املزمنة اليت ترجع إىل اآلن التأثري 
 .التأثريات اليت يتناوهلا النظام املنسق عاملياً يف كل وضع من أوضاع االستخدام البلدان اليت ختتار عدم تغطية مجيع

ميكـــن  الكتـــل البنائيـــةلعناصـــر املنســـقة يف النظـــام املنســـق عامليـــاً باعتبارهـــا جمموعـــة مـــن مـــن هنـــا ميكـــن النظـــر إىل ا 1-1-3-1-5-3
معـني  يوجد نطاق كامل متاح للجميع، وينبغي استخدامه إذا أراد بلد أو منظمـة مـا تغطيـة تـأثري . وبينماياستخدامها لتشكيل �ج تنظيم

املادية مهمة يف سياق مكان العمل ويف  مسألة اخلطورةتعترب  . وبينماه بالكاملتباعليس من الضروري اتباع النظام املنسق عاملياً، فإنه اعند 
منـتج بعينـه. ومـا  املاديـة احملـددة يف نـوع االسـتخدام الـذي يعنـيهم يف أوجـه اخلطـورةاملستهلكون إىل معرفـة بعـض  قد ال حيتاجفقطاع النقل، 

 مناسـباً  معـايري النظـام املنسـق عامليـاً واشـرتاطاته، فـإن ذلـك يعتـرب تنفيـذاً  مـع متسـقالـيت يغطيهـا قطـاع أو نظـام تغطـَّى بشـكل  اخلطورةدامت 
ؤمل تنفيذ النظام املنسق عاملياً، فإنه يُ  أنه يلزم أن ميتثل املصّدر الشرتاطات البلدان املستوردة من أجل من رغمعلى ال. و املنسق عاملياً  للنظام

 .النطاق العاملي يف �اية املطاف إىل وضع منسق متاماً  أن يؤدي تطبيق النظام املنسق عاملياً على

 توجيهات بشأن �ج الكتل البنائية 1-1-3-1-5-4

 متثل رتب اخلطورة كتًال بنائية: (أ) 

ــــار هــــدف التناســــق الكامــــل فضــــًال عــــن  ،جيــــوز للســــلطات املختصــــة، يف نطــــاق واليتهــــا وواضــــعة يف االعتب
 اخلطورة اليت تطبقها؛املعاهدات الدولية، أن تقرر رتب 

 ميكن، يف نطاق رتبة خطورة، أن ينظر إىل كل فئة خطورة بوصفها كتلة بنائية:  (ب)

جيوز أن تتاح للسلطات املختصة، فيما يتعلق برتبـة خطـورة معينـة، إمكانيـة عـدم تطبيـق مجيـع الفئـات. غـري   
 ما يلي:املبدأ كهذا أنه ينبغي، حفاظاً على االتساق، وضع بعض القيود على 

ينبغي عدم تغيري معايري التصنيف مثل القيم احلدية أو حدود الرتكيز العتماد فئات اخلطورة. غري أنـه  '1'
بـاء) يف فئـة واحـدة. بيـد أنــه 1ألــف، 1جيـوز دمـج الفئـات الفرعيـة املتقاربــة (مثـل فئـيت املـواد املسـرطنة 

تــرقيم فئــات اخلطــورة املتبقيــة. وباإلضــافة إىل جيـوز دمــج فئــات اخلطــورة املتقاربــة إذا نــتج عنــه إعــادة  ال
ذلك، عندما تدمج فئات فرعيـة، جيـب االحتفـاظ بأمسـاء أو أرقـام الفئـات الفرعيـة األصـلية يف النظـام 

 ألف/باء) لتيسري تبليغ املعلومات بشأن اخلطورة؛1 أو 1املنسق عاملياً (مثل فئة السرطنة 

مسـتويات اخلطـورة األعلـى بغـي أن تعتمـد أيضـاً مجيـع فئـات طـورة ينفئة خ عندما تعتمد سلطة خمتصة '2'
يف هذه الرتبة. ونتيجة لذلك، عندما تعتمد سلطة خمتصة رتبـة خطـورة مـا، فإ�ـا سـتعتمد دائمـاً علـى 

)، وعنـدما تعتمـد أكثـر مـن فئـة خطـورة واحـدة، فـإن فئـات اخلطـورة 1األقل أعلى فئـة خطـورة (الفئـة 
  هذه ستشكل تسلسًال متواصًال.
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حتتوي بعض رتب اخلطورة على فئات إضافية ميكن النظر إليها على أساس أ�ـا مسـتقلة، علـى سـبيل  :1المالحظة 
"التأثريات العارضة الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة" املتعلقة برتبة اخلطورة "السمية الشاملة ألعضاء  3املثال، الفئة 

أثري يف اإلرضـاع أو مـن خاللـه" املتعلقـة برتبـة اخلطـورة "السـمية )، وفئـة اخلطـورة "التـ8-3مستهدفة حمـددة" (الفصـل 
 ).7-3التناسلية" (الفصل 

). 3-2-1-1دف النظـــام املنســـق عامليـــاً هـــو حتقيـــق تناســـق عـــاملي النطـــاق (انظـــر ـبيــد أنـــه يالحـــظ أن هـــ :2المالحظة 
جمموعـة متطابقـة  وجـود اختالفـات بـني القطاعـات، ينبغـي تشـجيع اسـتخدام إمكانيـة اسـتمراروعليه، فإنـه علـى الـرغم مـن 

 من الفئات على مستوى عاملي يف كل قطاع.

 تنفيذ النظام المنسق عالمياً ومتابعته 1-1-3-2

جلنــة خـرباءألغراض تنفيذ النظام املنسق عاملياً، أعـاد اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي التـابع لألمـم املتحـدة تشـكيل  1-1-3-2-1
. وحتــتفظ جلنـــة اخلـــرباء 1999تشـــرين األول/أكتـــوبر  26املــؤرخ  1999/65األمــم املتحـــدة املعنيــة بنقـــل البضـــائع اخلطــرة مبوجـــب القـــرار 

للخــرباء ) بلجنتهــا الفرعيــة UNCETDG/GHSاجلديــدة املعنيــة بنقــل البضــائع اخلطــرة والنظــام املنســق عامليــاً لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا (
)، وأنشئت هيئة فرعية جديدة هي جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد UNSCETDGاملعنية بنقل البضائع اخلطرة (

 ). وتقوم هذه اللجنة الفرعية اجلديدة بالوظائف التالية:UNSCEGHSالكيميائية وومسها (

 ؛تنسيقسق عاملياً، وإدارة وتوجيه عملية الللنظام املن بوصفها راعيةالعمل  أ)(
الالزمــة، وضــمان اســتمرار  ، مــع مراعــاة إدخــال التغيــرياتكلمــا دعــت الضــرورةحتــديث النظــام املنســق عامليــاً  و  ب)(

هذا التحديث، والعمل مع  توقيتاملعايري التقنية و  مالءمة النظام وفائدته العملية، وتقدير احلاجة إىل حتديث
 مة حسب االقتضاء؛اهليئات القائ

 ؛املرتدةتعزيز فهم النظام املنسق عاملياً واستخدامه، وتشجيع التغذية و  ج)(
 ؛ينطاق العاملالإتاحة النظام املنسق عاملياً الستخدامه وتطبيقه على و  (د)
املعــايري التقنيــة هبــدف دعــم  تـوفري التوجيهــات بشــأن تطبيــق النظــام املنســق عامليــاً، وبشــأن تفســري واســتخدامو  (ه)

 تساق التطبيق؛ا
 .إعداد برامج العمل وتقدمي التوصيات إىل اللجنةو  و)(

إشـرافاملعنية بنقل البضائع اخلطرة، كلتامهـا حتـت  وتعمل اللجنة الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً واللجنة الفرعية 1-1-3-2-2
أن تراجـع اللجنــة أو  يتـوخى وال سـرتاتيجية ولـيس املســائل التقنيـة.الواللجنـة مسـؤولة عــن املسـائل ااجملـالني.  اللجنـة األم املسـؤولة عـن هــذين

 :الفرعيتان. وعليه، فإن وظائفها الرئيسية هي تغيّـر أو حتـّدث التوصيات التقنية اليت تصدرها اللجنتان

 برامج عمل اللجنتني الفرعيتني يف ضوء املوارد املتاحة؛اعتماد  أ)(
االهتمــام املشــرتك واجملــاالت  ة وتوجهــات السياســة العامــة يف اجملــاالت ذاتـسرتاتيجيــالات اـتنســيق التوجهــو  ب)(

 املتداخلة؛
الالزمــة إلحالـة هــذه التوصــيات إىل  إعطـاء املوافقــة الرمسيـة علــى توصـيات اللجنتــني الفـرعيتني، وتــوفري اآلليـةو  ج)(

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛
 .وتنسيق عمل اللجنتني الفرعيتني لتأمني سالسة العملتيسري و  د)(
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وثيقة النظام المنسق عالميًا 1-1-4

للتصــنيف والعناصــر املنســقة لتبليــغ معلومــات . وهــي تتضــمن املعــايري املنســقةتصــف هــذه الوثيقــة النظــام املنســق عامليــاً  1-1-4-1
. والنظــام عامليــاً  ملسـاعدة البلــدان واملنظمــات يف تطـوير أدوات تنفيــذ النظــام املنسـقالوثيقــة توجيهــات  . وباإلضــافة إىل ذلــك، تـرد يفاخلطـورة

السياسات الوطنية للتصنيف بطريقة متجانسة، مع بقائها مرنة  م للتمكني من إجراء تصنيف ذايت. وتتيح أساليب عمل النظام وضعمَّ صَ مُ 
للمســتخدم، وأن  ميســراً  عــن ذلــك، يتــوخى أن يــوفر النظــام �جــاً  ضــالً اشــرتاطات خاصــة قــد يلــزم اســتيفاؤها. وف مبــا يكفــي الســتيعاب أي

 .اإلدارية يسّهل عمل اهليئات املسؤولة عن إنفاذ النظام، ويقلل األعباء

أدوات للمسـاعدة التقنيـة أيضـًا رأن تـوفّ توقـع ر هـذه الوثيقـة األسـاس األويل لوصـف النظـام املنسـق عامليـاً، يُ وفّ وبينما تُـ 1-1-4-2
 .دة يف التنفيذ وتعزيزهاملساع
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 2-1الفصل 

 تعاريف ومختصرات

 :ألغراض النظام املنسق عاملياً 

ADR" : ؛بالطرق الربية"، بصيغته املعدلة اخلطرة يب املتعلق بالنقل الدويل للبضائعو االتفاق األور 

Alloy - بصــورة ال جتعــل مــن الســهل فصــلها  أو أكثــر متحــدةتتكــون مــن عنصــرين  مــادة فلزيــة متجانســة علــى املســتوى العيــاين،: ســبيكة
 وألغراض التصنيف يف إطار النظام املنسق عاملياً، تعامل السبائك كمخاليط؛. ميكانيكياً 

Aspiration -  من  كيميائية سائلة أو صلبة يف القصبة اهلوائية واجلهاز التنفسي السفلي مباشرةً  دخول مادة :الجهاز التنفسيالشفط في
 التجويف الفمي أو األنفي، أو بطريقة غري مباشرة من القيء؛ خالل

ASTM" :؛"اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد 

BCF" : ؛األحيائي" الرتكيزعامل 

BOD/COD" :؛"الكيميائية األكسجني مطلوبية/البيولوجية األكسجني مطلوبية 

CA" :السلطة املختصة"؛ 

Carcinogen -  ِزيد حدوثه؛يث السرطان أو دِ حيُ  مادة أو خملوط :نمسرط 

CAS" :؛"دائرة املستخلصات الكيميائية 

CBI" :؛"معلومات جتارية سرية 

Chemical identity - حصري تعريف مادة كيميائية. وهو ميكن أن يكون امساً يتفق مع نظم التسمية اسم يعني بشكل : االسم الكيميائي
 اليت وضعها االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية أو دائرة املستخلصات الكيميائية أو امساً تقنياً؛

Chemically unstable gas -  ًمتفجـــراً حـــىت يف غيـــاب اهلـــواء أو  : غـــاز هلـــوب قـــادر علـــى أن يتفاعـــل تفـــاعالً غـــاز غيـــر مســـتقر كيميائيـــا
 األكسجني؛

Competent authority - معينة أو معرتف هبا على حنو آخر هبذه الصفة فيمـا يتصـل بالنظـام  أية سلطة أو هيئة وطنية :السلطة المختصة
 املواد الكيميائية وومسها؛ املنسق عاملياً لتصنيف

Compressed gas - مجيـع الغـازات الـيت  مبـا يف ذلـك ،س°50-عندما يعبأ يف درجة حرارة  الغازية متاماً  غاز يبقى يف احلالة :غاز مضغوط
 س؛°50- ≤احلرجة  تكون درجة حرارهتا

Corrosive to metal - عل كيميائي؛افتالفلزات أو رمبا تدمرها نتيجة  مادة أو خملوط مواد تتلف: أّكال للفلز 

Critical temperature - ال ميكن إسالة غاز نقي عندها أو فوقها مهما زاد الضغط الذي خيضع  درجة احلرارة اليت :درجة الحرارة الحرجة
 له؛
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Dermal corrosion :انظر "skin corrosion"؛  

Dermal irritation انظر :"skin irritation"؛ 

Desensitized explosives - ف (ختّفــــض الصـــلبة أو الســــائلة الـــيت تلطـَّــ: املـــواد أو املخــــاليط املتفجـــرة المتفجـــرات المنزوعـــة الحساســــية
حساســيتها) لكبــت خواصــها التفجرييــة حبيــث ال تنفجــر انفجــاراً شــامًال وال حتــرتق بســرعة كبــرية وبالتــايل ميكــن اســتثناؤها مــن رتبــة اخلطــورة 

غــاز  :غــاز مــذاب - Dissolved gas).2-2-1-2يف الفقــرة  2؛ انظــر أيضــاً املالحظــة 1-2(انظــر الفصــل  ”Explosives“"متفجــرات" 
 عند تعبئته حتت ضغط؛ يكون يف الطور الذائب يف مذيب سائل

Dust - يف غاز (هواء عادة)؛ جسيمات صلبة من مادة أو خملوط معلق: رغبا 

EC50 - يف املائة من االستجابة القصوى؛ 50الرتكيز الفعال ملادة ما الذي يسبب : )التركيز الفعال النصفي( 50 ف ت 

EC number أو (ECN)  سيما منها املواد املسجلة  االحتاد األورويب لتعريف املواد اخلطرة، وال رقم مرجعي يستخدمه: بيو رقم االتحاد األور
 ؛(EINECS) التجارية املوجودة حالياً اجلرد األوروبية للمواد الكيميائية  يف قائمة

ECOSOC: اجمللس االقتصادي واالجتماعي باألمم املتحدة؛ 

ECx: " تركيز مرتبط بنسبة استجابة تبلغx ؛"يف املائة  

EINECS" :؛"املوجودة حالياً  قائمة اجلرد األوروبية للمواد الكيميائية التجارية 

ErC50 - ؛معدل النمو من حيث خفض النصفيالرتكيز الفعال  :50ن ت ف 

EU" :؛"االحتاد األورويب 

Explosive article - أكثر؛ مادة متفجرة أوعلى سلعة حتتوي : سلعة متفجرة 

Explosive substance - مـادة صـلبة أو سـائلة (أو خملـوط مـواد) تنـتج بصـورة تلقائيـة نتيجـة لتفاعـل كيميـائي غـازاً يف درجـة : مادة متفجـرة
 حرارة وضغط وسرعة تسبب ضرراً للبيئة احمليطة. ويشمل املصطلح مواد األلعاب النارية حىت إذا مل تنبعث منها غازات؛

Eye irritation -  ّاختبار على سطحها الداخلي، على أن تزول هذه التغريات متامـاً  حدوث تغريات يف العني عند وضع مادة :ج العينتهي 
 ؛املادة وضع من يوماً  21خالل أقل من 

 Flammable gas-  ــــل لالشــــتعال(غــــاز لهــــوب س وضــــغط °20مــــع اهلــــواء عنــــد درجــــة  عنــــد اختالطــــه غــــاز لــــه نطــــاق اشــــتعال: )قاب
 كيلوباسكال؛  101.3 معياري

Flammable liquid - س؛°93وميض ال تزيد على  سائل له نقطة: )سائل لهوب (قابل لالشتعال 

Flammable Solid - لبة قابلـــة لالشـــتعال لالحـــرتاق بســـهولة أو قـــد تســـبب احلريـــق أو تســـهم فيـــه نتيجـــة  مـــادة صـــلبة قابلـــة: مـــادة صـــ
 لالحتكاك؛

Flash point - كيلوباسكال) تشـتعل عنـدها  101.3مقداره  لضغط معياريعدلة وفقاً دىن درجة حرارة (مأ :(الوميض) لنقطة االشتعا
 اختبار حمددة؛ أخبرة سائل ما عند تعريضها ملصدر إشعال يف ظروف

FAO - ؛"منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة: "الفاو 
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Gas - اـً تكـــون يف حالـــة غازيـــة متامـــ ‘2‘كيلوباســـكال (مطلـــق)؛ أو  300س علـــى °50يزيـــد ضـــغطها البخـــاري عنـــد  ‘1‘مـــادة  :غـــاز 
 يلوباسكال؛ك  101.3س وضغط معياري °20 عند

GESAMP :"راعــةالبيئــة البحريــة التــابع للمنظمــة البحريــة الدولية/منظمــة األغذيــة والز  فريــق اخلــرباء املشــرتك املعــين باجلوانــب العلميــة حلمايــة 
لألرصاد اجلوية/منظمة الصحة العاملية/الوكالة الدولية للطاقة  الفاو)/منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)/املنظمة العاملية(

 املتحدة/برنامج األمم املتحدة للبيئة"؛ الذرية/األمم

GHS" : ّ؛"ق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسهاالنظام املنس 

Hazard category - وتضـم خطـورة، مثـال: تضـم السـمية الفمويـة احلـادة مخـس فئـات خطـورة شعبة املعايري داخل كل رتبـة: الخطورة فئة ،
 اخلطورةتتخــذ ملقارنــة فئاتــ بعينهــا، وال ينبغـي أن خطــورةداخـل رتبــة  اخلطــورة، وتقــارن هــذه الفئـات شــدة خطــورةفئـات  السـوائل اللهوبــة أربــع

 ؛عموماً 

Hazard class - مثال: مادة صلبة قابلة لالشتعال، مادة مسرطنة، مسية فموية ةالبيئي أو ةأو الصحي ةاملادي اخلطورةطبيعة  :الخطورة رتبة ،
 حادة؛

Hazard statement -  املادة اخلطرة، مبا يف ذلك، حسـب  خطورةما، ويصف طبيعة  خطورة أو فئة خطورةبيان حمدد لرتبة : الخطورةبيان
 ؛اخلطورة االقتضاء، درجة

IAEA :"؛"الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

IARC :"؛"الوكالة الدولية لبحوث السرطان 

ILO :"؛"منظمة العمل الدولية 

IMO :؛"ملنظمة البحرية الدولية"ا 

 Initial boiling point- 101.3الـــيت يســـاوي ضـــغطه البخـــاري عنـــدها الضـــغط املعيـــاري (درجـــة حـــرارة الســـائل : درجـــة بـــدء الغليـــان 
 كيلوباسكال)، أي اليت تظهر فيها أول فقاعات غازية؛

IOMC" :؛"الكيميائية الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد 

IPCS :"؛"الربنامج الدويل لسالمة املواد الكيميائية 

 ISO - ؛"توحيد القياسياملنظمة الدولية لل": أيزو 

IUPAC: " ؛"للكيمياء البحتة والتطبيقيةاالحتاد الدويل 

Label - ــة وســم أو مرســومة تتعلــق مبنــَتج خطــر، ختتــار باعتبارهــا ذات صــلة  جمموعــة عناصــر معلومــات مناســبة مكتوبــة أو مطبوعــة: بطاق
 املنَتج اخلطر أو على العبوة اخلارجيةعلى الوعاء الذي حيتوي ذات أو تعلق على  تلصق أو تطبعو ، (بقطاعات مستهدفة) بقطاع مستهدف

 للمنَتج اخلطر؛

Label element - وسم، مثال: صورة ختطيطية، كلمة التنبيه؛ لالستخدام كبطاقة نسقتمعلومات : عنصر وسم 
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LC50 (50% lethal concentration) - اهلواء أو يف املاء يسبب قتـل نصـف أفـراد  تركيز مادة كيميائية يف ):يلنصفالتركيز القاتل (ا 50ت ق
 جمموعة حيوانات االختبار؛

LD50 - كميـــة مـــادة كيميائيـــة، تســـبب عنـــد إعطائهـــا دفعـــة واحـــدة قتـــل نصـــف عـــدد أفـــراد جمموعـــة :)فيةلنصـــاالجرعـــة القاتلـــة ( 50 ق ج
 حيوانات االختبار؛

L(E)C5O :LC50  أوEC50؛ 

Liquefied gas - س. وينبغــي °50- تعبئتــه حتــت ضــغط يف درجــة حــرارة أعلــى مــن عنــد شــكل ســائل جزئيــاً  غــاز يكــون يف: غــاز مسّيـــل
 :التمييز بني

 س؛°65س و+°50-غاز مسّيل حتت ضغط عال: غاز تقع درجة حرارته احلرجة بني  '1'

 س؛°65غاز مسّيل حتت ضغط منخفض: غاز تقع درجة حرارته احلرجة فوق +و  '2'

Liquid - بار)، وال تكون غازية بالكامل  3كيلوباسكال (  300س على °50مادة أو خملوط مواد ال يزيد ضغطها البخاري عند : سائل
س أو أقـل عنـد ضـغط °20كيلوباسـكال، وتكـون درجـة انصـهارها أو درجـة بـدء انصـهارها   101.3س وضغط معيـاري °20عند درجة 

لوط املواد اللزجة اليت ال ميكن أن تعني درجة انصـهارها النوعيـة الختبـار اجلمعيـة كيلوباسكال. وختضع املادة اللزجة أو خم  101.3معياري 
مــن املرفـق ألــف  4-3-2؛ أو الختبـار تعيــني السـيولة (اختبــار مقيـاس االخــرتاق) املبـني يف ASTM D 4359-90األمريكيـة لالختبـار واملــواد 

 بالطرق الربية؛باالتفاق األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة 

MARPOL" :؛"االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن 

Mist - معلقة يف غاز (هواء عادة)؛ ات من مادة سائلة أو خملوط سائلطريْ قُ : رذاذ 

Mixture - أكثر ال تتفاعل مكوناته فيه؛ خملوط أو حملول مكون من مادتني أو: مخلوط 

Montreal Protocol - بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون سواء بصيغته املنقحة و/أو املعدلة مـن بروتوكول مونتريال :
 ؛قبل األطراف يف الربوتوكول

 Mutagen-  ّحدوث طفرات يف جمموعات اخلاليا و/أو الكائنات العضوية؛ عامل يؤدي إىل زيادة: رمطف 

Mutation -  َخلية ما؛ املادة الوراثية يفتغّري مستدمي يف كمية وتركيب : رةفْ ط 

NGO :"؛"منظمة غري حكومية 

NOEC - يسبب أضراراً  على أنهاختبار يقل مباشرة عن أدىن تركيز يف اختبار دال إحصائياً الناجم عن الرتكيز  :تركيز بدون تأثير ملحوظ
 ؛باجملموعة الضابطة ية بدرجة دالة إحصائياً مقارنةسلب. والرتكيز بدون تأثري ملحوظ ليس له أضرار سلبية

OECD :"؛"منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

Organic peroxide - ) أ-أ- رابطة أكسجني ثنائية التكافؤعلى أو صلبة حتتوى  مادة عضوية سائلة: ) عضويبيروكسيدأكسيد فوقي- 
املصطلح أيضاً  دروجني. ويشمليأو أكثر بذرة أو ذريت هدروجني، استبدل فيه شق عضوي ياهلأكسيد  وميكن اعتبارها أحد مشتقات فوق
 ؛العضوية تركيبات (خماليط) األكاسيد الفوقية
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Oxidizing gas - مادة أخرى أكثر مما يفعل اهلواء، بتوفري األكسجني عادة؛ أي غاز قد يسبب أو يسهم يف احرتاق: غاز مؤكِسد 

أكثــر ممــا يفعــل اهلــواء": غــازات أو خمــاليط غــازات نقيــة ذات قــدرة  "غــازات تســبب أو تســهم يف احــرتاق مــادة أخــرى مالحظــة:
 .ISO 10156:2010 يف وصوفةاملطريقة اليف املائة حسبما هو حمدد يف  23.5 لىأكسدة تزيد ع

Oxidizing liquid -  ِيكون هـو نفسـه  مادة أخرى، بتوفري األكسجني عادة، بينما ال سائل قد يسبب أو يسهم يف احرتاق: دسائل مؤكس
 بالضرورة؛الحرتاق سهل ا

Oxidizing Solid -  يكون هو نفسه  مادة أخرى، بتوفري األكسجني عادة، بينما ال قد يسبب أو يسهم يف احرتاق: صلب مؤكِسدصلب
 بالضرورة؛ الحرتاقسهل ا

Ozone Depleting Potential - كميـة متكاملـة، مميـزة لكـل نـوع مـن أنـواع مصـادر اهلـالوكربون، متثـل مـدى قـدرة قـدرات اسـتنفاد األوزون :
. والتعريـــف الرمســـي 11-بكتلـــة مقارنـــة بـــالكلوروفلوروكربون -اهلـــالوكربون علـــى اســـتنفاد طبقـــة األوزون يف السرتاتوســـفري علـــى أســـاس كتلـــة 

وزون الناجتــة عــن انبعاثـات كتلــة مـن مركــب معـني إىل انبعاثــات مماثلــة لقـدرات اســتنفاد األوزون هـو نســبة االضـطرابات املتكاملــة إلمجـايل األ
 ؛11-حيدثها الكلوروفلوروكربون

QSAR" :؛العالقات الكمية بني الرتكيب والنشاط" 

Pictogram - قصـد هبـا تبليـغ ختطيطية، مثل إطار، أو شكل أو لون أرضية، يُ  مع عناصر ختطيطي قد يتضمن رمزاً  إنشاء: رسم تخطيطي
 معلومات حمددة؛

Precautionary statement - تنـتج  سـلبيةتصف تدابري يوصى باختاذها لتقليل أو منع تأثريات ) عبارة (و/أو رسم ختطيطي: بيان تحذيري
 من سوء ختزين أو مناولة مادة خطرة؛ من التعرض ملادة خطرة أو

Product identifier - منـتج خطـر علـى بطاقـة وسـم أو يف صـحيفة بيانـات السـالمة. وهـو اسم أو عدد يسـتخدم لتعريـف : منَتجال معّرف
 يوفر وسيلة فريدة يستطيع هبا مستخدم املنتج تعريف املادة أو املخلوط يف سياق استخدام حمدد، مثل النقل أو املستهلك أو مكان العمل؛

Pyrophoric gas - ؛س أو أقل°54معّرض لالشتعال تلقائياً يف اهلواء عند درجة احلرارة  ،لالشتعال قابل : غازتلقائي االشتعال غاز 

Pyrophoric liquid - لالشـتعال، حـىت يف الكميـات الصـغرية منـه، خـالل مخـس دقـائق بعـد مالمسـة  سـائل قابـل: سائل تلقائي االشـتعال
 اهلواء؛

Pyrophoric solid - لالشتعال، حىت يف الكميات الصغرية منها، خالل مخـس دقـائق بعـد  مادة صلبة قابلة: مادة صلبة تلقائية االشتعال
 مالمسة اهلواء؛

 Pyrotechnic article- أو أكثر؛ مادة ناريةعلى سلعة حتتوي : سلعة نارية 

Pyrotechnic substance - أو  إلنتــاج أثــر حــراري أو ضــوئي أو صــويت أو إنتــاج غــاز أو دخــان مــادة أو خملــوط مــواد مصــممة: مــادة ناريــة
 نتيجة لتفاعالت كيميائية طاردة للحرارة، ذاتية االستمرار، غري متفجرة؛ جمموعة من هذه التأثريات

Readily combustible solid - كـان  ة، تكـون خطـرة إذاـ: مـادة أو خملـوط مـواد مسـحوقة أو حبيبيـة أو معجونـمادة صلبة سهلة االحتراق
 إشعال مثل عود ثقاب، وإذا كان اللهب الناتج ينتشر بسرعة؛ميكن إشعاهلا بسهولة بتالمس قصري مع مصدر 
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Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria - األمـم  اـآخـر توصـيات منقحـة أصدرهتـ
 ، وأي تعديالت منشورة بشأ�ا؛يرتوصيات األمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل االختبارات والمعاياملتحدة بعنوان: 

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations-  بعنـوان: املتحـدة آخـر طبعـة منقحـة ملنشـور األمـم
 ؛ا، وأي تعديالت منشورة بشأ�نقل البضائع الخطرة، الئحة تنظيمية نموذجية توصيات األمم المتحدة بشأن

Refrigerated liquefied gas - عند تعبئته بسبب اخنفاض درجة حرارته؛ سّيل جزئياً يُ غاز : غاز مسيّـل مبرد 

Respiratory sensitizer - مادة تسبب فرط حساسية يف املسالك التنفسية بعد استنشاق املادة؛: يالتنفس للجهاز مادة محسِّسة 

RID : بالتذييل باء (القواعد املوحدة لعقد النقل الدويل للبضائع 1احلديدية [املرفق  بالسككالالئحة املتعلقة بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة 
 بصيغتها املعدلة؛ ،)]بالسكك احلديدية) (االتفاقية املتعلقة بالنقل الدويل بالسكك احلديدية كوتيف

SAR" :؛"عالقة الرتكيب بالنشاط 

SDS" :؛"صحيفة بيانات السالمة 

Self-accelerating Decomposition Temperature (SADT) - أدىن درجـة حـرارة قـد حيـدث عنـدها : الـذاتي التسـارع درجـة حـرارة التحلـل
 حتلل ذايت التسارع ملادة معبأة؛

Self-heating substance - بالتفاعل أو سائلة، خبالف املواد التلقائية االشتعال، قابلة للتسخني الذايت،  مادة صلبة: مادة ذاتية التسخين
كميات كبرية (كيلوغرامات) وبعد بأ�ا ال تشتعل إال  اهلواء وبدون إمدادها بالطاقة؛ وختتلف هذه املادة عن املادة التلقائية االشتعال يف مع

 ساعات أو أيام)؛( مرور فرتات زمنية طويلة

Self-reactive substance - حراريـاً، معرضـة لتحلـل طـارد للحـرارة بقـوة حـىت بـدون  مـادة صـلبة أو سـائلة غـري مسـتقرة: مادة ذاتيـة التفاعـل
أو أكاســيد فوقيــة  ،وجــود أكســجني (هــواء). وال يشــمل هــذا التعريــف املــواد أو املخــاليط املصــنفة مبوجــب النظــام املنســق عامليــاً كمتفجــرات

 عضوية، أو مواد مؤكِسدة؛

Serious eye damage -  ضــرر شــديد للنظــر، نتيجــة لوضــع مــادة اختبــار علــى   أوحــدوث تلــف يف أنســجة العــني: شــديدالعــين التلــف
 بعد وضع املادة؛ يوماً  21يف غضون  بالكامل زولالسطح الداخلي للعني، ال ي

Signal word - ةاحملتملـ اخلطـورةمـا، وتنبـه القـارئ إىل  خطـورةملسـتوى النسـيب لشـدة  كلمة تكتب على بطاقة الوسم لبيان: كلمة التنبيه .
 املنسق عاملياً كلميت "خطر" و"حتذير" للتنبيه؛ ويستخدم النظام

Skin corrosion - ساعات؛ 4بعد وضع مادة اختبار عليه ملدة تصل إىل  ال يزول حدوث تلف للجلد: تأكل جلدي 

Skin irritation - ساعات؛ 4للزوال بعد وضع مادة اختبار عليه ملدة تصل إىل  حدوث تلف للجلد قابل: تهيُّج جلدي 

Skin sensitizer - للجلد؛ حساسية بعد مالمستهامادة تسبب استجابة : مادة محّسسة للجلد 

Solid - السائل أو الغاز؛ مادة أو خملوط مواد ال ينطبق عليها تعريف: مادة صلبة 

Substance - ضـرورية للمحافظـة  افاتيتكون بأي عملية إنتاج، مبـا يف ذلـك أي مضـ عنصر كيميائي ومركباته يف احلالة الطبيعية أو: مادة
 اسـتقراردون التـأثري يف  وأية شوائب ناجتة من العملية املستخدمة، ولكن املصـطلح ال يشـمل أي مـذيبات ميكـن فصـلها املنتج استقرارعلى 

 املادة أو تغيري تركيبها؛

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



19 

Substance which, in contact with water, emits flammable gases - مـادة صـلبة أو  :ند تالمسها مـع المـاءتطلق غازات لهوبة ع مادة
 سائلة أو خملوط مواد ميكن، نتيجة لتفاعلها مع املاء، أن تصبح هلوبة بصورة تلقائية أو تطلق غازات هلوبة بكميات خطرة؛

 Supplemental label element- رـمــن املعلومــات يســجل علــى حاويــة منــَتج خطــ تناســقم أي نــوع إضــايف غــري: عنصــر وســم تكميلــي 
صورة  ينص عليه. ويف بعض احلاالت، قد تتطلب سلطات خمتصة أخرى هذه املعلومات أو قد تكون يف يقتضيه النظام املنسق عاملياً أو وال

 م بناء على تقدير الصانع أو املوزّع؛قدّ معلومات إضافية تُ 

Symbol - موجزة؛ عنصر ختطيطي يقصد به تبليغ معلومات بطريقة: رمز 

Technical name - اسم يستخدم عموماً يف التجارة واللوائح التنظيمية واملدونات لتعريف مادة أو خملـوط، خبـالف االسـم : االسم التقني
ودائرة املستخلصات الكيميائية، وتعرتف به األوساط العلمية. ومن أمثلة األمساء  للكيمياء البحتة والتطبيقيةالذي يستخدمه االحتاد الدويل 

التقنيــة األمســاء املســتخدمة لتســمية املخــاليط املعقــدة (مثــل مشــتقات الــنفط أو املنتجــات الطبيعيــة)، ومبيــدات اآلفــات (مثــل نظــم املنظمــة 
 م دليل األلوان) واملعادن؛اواملعايري)، واألصباغ (نظالدولية للتوحيد القياسي واملعهد الوطين األمريكي للمقاييس 

UNCED" :؛"مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية 

UNCETDG/GHS" :؛"اخلطرة وبالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية بنقل البضائع 

UN" :؛"األمم املتحدة 

UNEP: "؛"برنامج األمم املتحدة للبيئة 

UNESCO: ؛"والثقافة منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم": اليونسكو 

UNITAR - معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث"؛: اليونيتار" 

UNSCEGHS :وومسها"؛ "جلنة اخلرباء الفرعية باألمم املتحدة املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية 

UNSCETDG" :؛"البضائع اخلطرة جلنة اخلرباء الفرعية باألمم املتحدة املعنية بنقل 

Vapour - السائل أو الصلب؛ الشكل الغازي ملادة أو خملوط، الذي ينطلق من شكله: بخار 

WHO" :؛"منظمة الصحة العاملية 

WMO" :املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية."
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 3-1الفصل 

 تصنيف المواد والمخاليط الخطرة

 مقدمة 1-3-1

إعــداد معــايري التصــنيف يف منظمــة علــى بــدأ وضــع النظــام املنســق عامليــاً لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا بالعمــل  
الصـحية  مبصـادر اخلطـورة فيمـا يتعلـق" التصنيف والوسـم تنسيقفرقة العمل املعنية ب"قامت به ي امليدان االقتصادي، الذالتعاون والتنمية يف 

 املشــرتك بــني جلنــة خــرباء األمــم املتحــدة املعنيــة بنقــل البضــائع اخلطــرة والبيئيــة، والعمــل الــذي قــام بــه الفريــق العامــل بشــأن األخطــار املاديــة،
 .يةالعمل الدول ومنظمة

لمنظمة التعاون والتنمية  التابعة التصنيف والوسمل المعنية بتنسيق ب األخطار الصحية والبيئية: فرقة العمتَ رُ  1-3-1-1
 في الميدان االقتصادي

 :من ثالثة أنواع مرتابطة عموماً  التصنيف والوسم يتكون ن تنسيقفرقة بشأالكان عمل  1-3-1-1-1

غــري بالنســبة للعناصــر  ، والتوصــلو املتطابقــةأمقارنــة نظــم التصــنيف الرئيســية، وحتديــد العناصــر املتشــاهبة  أ)(
 حل وسط؛ علىإىل توافق  املتشاهبة

سرطنة)، السمية احلادة، وامل دعو للقلق (مثلت اخلطورة اليتاألساس العلمي للمعايري اليت تعني رتبة  حبث ب)(
وتفســري البيانــات، ومســتوى القلــق، ومــن مث  اخلــرباء بشــأن طرائــق االختبــار،والتوصــل إىل توافــق يف آراء 

تتضـمن الـنظم القائمـة معـايري  ، الاخلطورةيتعلق ببعض رتب  السعي إىل توافق آراء بشأن املعايري. وفيما
 ؛ذات الصلةعايري املوضع  للتصنيف، وتولت فرقة العمل

أو حيثما وجدت معايري  ،)(بشأن التهّيج، على سبيل املثالوحيثما كان يوجد �ج خمطط الختاذ القرار  ج)(
راء بشــأن العمليــة أو يف اآلإىل توافــق  التوصــل ،غــري مســتقلة يف نظــام التصــنيف (الســمية املائيــة احلــادة)

 .املخطط الذي يتبع يف استخدام املعايري

معايريهـا املنسـقة للتصـنيف. وقـد نفـذت اخلطـوات التاليـة  فرقـة طريقـة العمـل يف خطـوات مـن أجـل وضـعالبعت تاو  1-3-1-1-2
 :اخلطورةلكل رتبة من رتب 

العلمـي للنظـام ومعـايريه، ومربراتـه  حتليل شامل لنظم التصنيف القائمة، مبـا يف ذلـك األسـاس: 1اخلطوة  )أ(
وأدخلــت عليهــا تعــديالت حســب االقتضــاء بعـــد  1وشــرح لطريقــة اســتخدامه. وأعــدت وثــائق اخلطـــوة 

 التاليـة: تلـف العـني الشـديد/هتّيج العـني، اخلطـورةرتـب  بشـأن لمنظمةل التابعة عملالناقشة أجرهتا فرقة م
 الشــــاملة الســـميةو  الســـمية التناســـلية،و ، نســـيةإطفـــار اخلاليــــا اجلو املـــواد احملّسســـة، و تأكـــل/هتّيج اجللـــد، و 

 ؛ةالكيمائياملواد حمددة، وخماليط مستهدفة ألعضاء 

وضـع اقـرتاح لنظـام ومعـايري منسـقة للتصـنيف لكـل رتبـة خطـورة وفئـة خطـورة. وأعـدت وثيقـة : 2اخلطوة  )ب(
 وأدخلت عليها تعديالت حسب االقتضاء بعد مناقشة أجرهتا فرقة العمل؛ 2للخطوة 

 :3اخلطوة  )ج(

  ؛2بشأن االقرتاح املنقح للخطوة يف اآلراء عمل إىل توافق التوصلت فرقة  '1'
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تعــني عناصــر "عــدم تفشــل حمــاوالت الوصــول إىل توافــق، كانــت فرقــة العمــل عنــدما كانــت أو  '2'
 .وإجياد حل هلا ملواصلة مناقشتها 2ح للخطوة التوافق" احملددة كبدائل يف اقرتاح منقّ 

عرضـــت االقرتاحـــات النهائيـــة علـــى اجتمـــاع منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي : 4خلطـــوة ا (د)
املـــواد الكيميائيـــة وفرقـــة العمـــل املعنيـــة بـــاملواد الكيميائيـــة ومبيـــدات اآلفـــات والتكنولوجيـــا املشـــرتك للجنـــة 

األحيائية للموافقة عليها، ومن مث عرضت علـى فريـق تنسـيق نظـم التصـنيف التـابع للربنـامج املشـرتك بـني 
 املنظمات إلدراجها يف النظام املنسق عاملياً.

ة بنقـل البضـائع الخطـرة ومنظمـة ـالمعني براءـنة الخـطار المادية، المشترك بين لجالفريق العامل المعني باألخ 1-3-1-2
 العمل الدولية

العمل  نوتضمّ التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.  استخدم الفريق العامل عملية مماثلة لعملية فرقة عمل منظمة
حل وسط. غري أنه على والتوصل حيثما اختلفت العناصر إىل توافق  املتطابقة،مقارنة نظم التصنيف الرئيسية، وتعيني العناصر املتشاهبة أو 

�ا كانت منسقة إىل إحيث  ، وطرائق االختبار ومعايري التصنيف كأساس للعمل،نقلاملادية، استخدمت تعاريف الملصادر اخلطورة بالنسبة 
ري البيانـات، ـار، وتفســ، والتوصـل إىل توافـق بشـأن طرائـق االختبـايريـللمعـ األساس العلمـي حبثخالل من حد كبري بالفعل. واستمر العمل 

بســــالمة مكــــان العمــــل والبيئــــة  لدراســــة املســــائل املتعلقــــة وعلــــى هــــذا األســــاس، ركــــز جــــزء مــــن العمــــل علــــى إيــــالء اهتمــــام كــــافٍ . واملعــــايري
 .واملستهلكني

 اعتبارات عامة بشأن النظام المنسق عالمياً  1-3-2

 النظامنطاق  1-3-2-1

ما هـي معرَّفـة يف حسـبخماليطهـا. أمـا "السـلع" علـى املخففـة و  وحماليلهـا ينطبق النظام املنسق عاملياً على املواد النقيـة 1-3-2-1-1
األمريكيـــة، أو يف  الـــذي وضـــعته إدارة الســـالمة املهنيـــة والصـــحة بالواليـــات املتحـــدة (CFR 1910.1200 29)اخلطـــورة معيـــار تبليـــغ معلومـــات 
 .نطاق النظام املنسق عاملياً يف  ال تدخلالتعاريف األخرى، فهي 

متييز واضح بني الرتب والفئات من أجل  مع وجود وشفافاً  ومن أهداف النظام املنسق عاملياً أن يكون النظام سهالً  1-3-2-1-2
معايري شبه كمية أو نوعية، ويتطلب األمر  على اخلطورة كثرية من رتب  تصنيف رتب . ويقومالتمكني من "التصنيف الذايت" بقدر اإلمكان

(علـى سـبيل املثـال هتـّيج العـني، أو  اخلطـورة رتـب لتفسري البيانات ألغراض التصنيف. وعالوة علـى ذلـك، يقـدم بالنسـبة لـبعض اءاخلرب  رأي
 .ة االستخدامختاذ القرار لتعزيز سهولالخمطط  )املتفجرات، أو املواد الذاتية التفاعل

 "التصنيف" مفهوم 1-3-2-2

اخلطرة املتأصلة للمواد  صائصسوى اخلتناول " لبيان أنه ال ياخلطورة"تصنيف  مفهوميستخدم النظام املنسق عاملياً  1-3-2-2-1
 .أو املخاليط

 :سوى ثالث خطوات هي اخلطورةوال يتضمن تصنيف  1-3-2-2-2

  املادة أو املخلوط؛ خبطورةتعيني البيانات ذات الصلة  أ)(
 املخلوط؛  املالزمة للمادة أو اخلطورةاستعراض تلك البيانات بعد ذلك هبدف التأكد من و  ب)(
، عند االقتضاء، اخلطورة البت فيما إذا كانت املواد أو املخاليط تصنف كمواد أو خماليط خطرة، ودرجةو  ج)(

 .عليها تفقامل اخلطورةعن طريق مقارنة البيانات مع معايري تصنيف 
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ولزيادة توضيح التطبيـق املتوقـع للنظـام  ،(IOMC) ما ذكر يف وصف برنامج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةحسبو  1-3-2-2-3
بعينهـا  مـىت صـنفت مـادة كيميائيـةفإنـه ينبغـي، )، 4-2-1-1، الفقـرة 1-1الفصـل ( والتطبيـق الغرض والنطـاق املنسق عاملياً حتت عنوان

خطوات أخرى بالنسبة ملنَتج بعينه  إعالمية أو من خطوات ينبغي اختاذهما  ديديف حتأن ينظر حيتمل أن تكون هلا تأثريات ضارة،  اعلى أ�
 .استخدام بعينهوضع أو 

 معايير التصنيف 1-3-2-3

 خطــورةكــل منهــا رتبــة لخيصــص  ري لتصــنيف املــواد واملخــاليط،ـمــن هــذه الوثيقــة معايــ 4و 3و 2تقــدم يف األجــزاء  1-3-2-3-1
ف ـاملوصى هبا لتصني العمليةوفيما يتعلق مبعظم رتب اخلطورة، تبىن  .وثيقاً  اتصاالً  اليت تتصل فيما بينها اخلطورةموعة من رتب جمحمددة أو 

 :التايل عاقباملخاليط على أساس الت

 على أساس تلك البيانات؛حيثما تتوفر بيانات اختبار للمخلوط الكامل، يوضع تصنيف املخلوط دائماً  أ)(

املدرجـة واملشـروحة يف كـل  حيثما ال تتوفر بيانات اختبار عن املخلوط نفسـه، ينظـر يف مبـادئ االسـتكمال ب)(
 املخلوط؛ فصل على حدة لتعيني ما إذا كانت هذه املبادئ تتيح تصنيف

 الصحية والبيئية، باخلطورةفيما يتعلق فإنه وباإلضافة إىل ذلك، 

املتاحة كافية للتمكن من  ال تكون البيانات ‘2‘و، ال تتوفر بيانات اختبار عن املخلوط نفسه ‘1‘حيثما  )ج(
املخلـوط طرائـق متفـق عليهـا ومشـروحة  تطبيق مبادئ االستكمال املذكورة أعـاله، تطبـق مـن أجـل تصـنيف

 .املعروفة على أساس املعلومات اخلطورةيف كل فصل لتعيني 

يف معظم احلاالت، ليس من املتوقع أن تتاح بيانـات موثوقـة عـن املخـاليط الكاملـة مـن أجـل رتـب خمـاطر التحـول و  1-3-2-3-2
. وبالتـايل، ففيمـا يتعلـق برتـب املخـاطر هـذه، ستصـنف املخـاليط عامـًة باالسـتناد إىل االتناسـليةاجليين للخاليا اجلنسية، والسـرطنة، والسـمية 

يف كـــل فصــل. وميكــن تعـــديل  القـــيم احلديــة/الرتكيزات احلديــةمــن مكونـــات املخــاليط، باســتخدام طــرق املعلومــات املتاحــة عــن كـــل مكــون 
التصنيف على أساس كل حالة على حدة استناداً إىل بيانات االختبار املتاحة بشأن املخلوط الكامل إذا كانت هذه البيانـات حامسـة علـى 

 النحو املبني يف كل فصل.

 بيانات االختبار ونوعية طرائق االختبارو  البيانات المتاحة 1-3-2-4

ال يوجـــد اشـــرتاط يف النظـــام  ،املخـــاليط. لـــذلك ال يتضـــمن النظـــام املنســـق عامليـــاً ذاتـــه اشـــرتاطات الختبـــار املـــواد أو 1-3-2-4-1
علـى  تقتضـي احلصـول . ومن املعروف أن بعض أقسام اللوائح التنظيميـةخطورةبالنسبة ألية رتبة  للحصول على بيانات عن طريق االختبار

ليســت متصــلة علــى وجــه التحديــد بالنظــام املنســق  )، لكــن هــذه االشــرتاطاتاآلفــاتبيانــات اختبــار (علــى ســبيل املثــال يف حالــة مبيــدات 
انـات البي و/أو عـن خمـاليط مشـاهبة و/أو املخاليط باستخدام البيانات املتاحة عـن املخلـوط نفسـه . وتسمح املعايري املوضوعة لتصنيفعاملياً 

 .املتاحة عن مكونات املخلوط

طرائــق االختبـار الــيت تـدعم أســاس املعـايري. ويف بعــض  ويعتمـد تصـنيف املــواد واملخـاليط علــى املعـايري وعلــى موثوقيـة 1-3-2-4-2
مكونات املخاليط)،  اجتياز أو فشل اختبار بعينه (على سبيل املثال، اختبار التحلل األحيائي للمواد أو على احلاالت، حيدد التصنيف بناءً 

اجلرعة/االستجابة ومن املالحظات اليت تسـجل أثنـاء االختبـار. ويف مجيـع  بينما يف حاالت أخرى، تستنبط التفسريات من منحنيات عالقة
ختبــار توحيــد ظــروف االختبــار حبيــث تكــون النتــائج قابلــة للتكــرار بالنســبة أليــة مــادة موضــع اختبــار، كمــا يلــزم أن يعطــي اال احلــاالت، يلــزم

فيهـا  مصدر القلـق. ويف هـذا السـياق، يعـين حتقيـق طريقـة االختبـار العمليـة الـيت يـتم التثبـتطورة القياسي بيانات "صحيحة" لتعيني رتبة اخل
 .من موثوقية ومالءمة طريقة ما لتحقيق غرض حمدد
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اخلطـرة، والـيت جتـرى  ائصتعـني اخلصـالـيت  علـى الصـحة والبيئـة اسـتخدام االختبـارات اخلطـورةوميكن ألغـراض تعيـني  1-3-2-4-3
االختبــار،  الصــحية والبيئيــة حمايــدة فيمــا يتعلــق بطرائــق اخلطــورةالنظــام املنســق عامليــاً لتعيــني  . ومعــايريوفقــاً ملبــادئ علميــة معــرتف هبــا دوليــاً 

نظم التصـنيف القائمـة فيمـا  ذكرها يفبق سوحمققة وفقاً إلجراءات ومعايري دولية  تباع ُ�ج خمتلفة ما دامت الطرائق سليمة علمياً اوتسمح ب
املاديـة  اخلطورةاالختبار املستخدمة لتعيني  . وطرائقبصورة مشرتكة ، وما دامت الطرائق تعطي بيانات مقبولةموضع البحثباخلطورة يتعلق 

 .يف النظام املنسق عاملياً ة تكون عادة قاطعة بدرجة أكرب، وهي مبين

 اليت سبق تصنيفهااملواد الكيميائية  1-3-2-4-4

ينبغـي قبـول بيانـات االختبـار الـيت  علـى أنـه IOMC-CG-HCCS ينص أحد املبادئ العامة اليت وضـعها فريـق التنسـيق 
 التصــنيف القائمــة عنـد تصــنيف هــذه املـواد وفقــاً للنظــام املنسـق عامليــاً، وبالتــايل جتنــب سـبق احلصــول عليهــا للمـواد الكيميائيــة يف إطــار نظـم

مهمــة يف احلــاالت الــيت ختتلــف فيهــا معــايري النظــام  االختبــار واالســتخدام غــري الضــروري حليوانــات االختبــار. وهلــذه السياســة آثــارازدواجيــة 
املتــوفرة مــن  البيانــات تقيــيم نوعيــةيف نظــام تصــنيف قــائم. وقــد يكــون مــن الصــعب يف بعــض احلــاالت  املنســق عامليــاً عــن املعــايري املوجــودة

 .خبري مثل هذه احلاالت سيكون من الضروري االستعانة برأيدراسات قدمية. ويف 

 خاصة اكلمش تطرحاملواد/املخاليط اليت  1-3-2-4-5

الفيزيائيــة  - الكيميائيــة صــائصمتعــددة منهــا اخل خيضــع تــأثري املــواد أو املخــاليط يف الــنظم األحيائيــة والبيئيــة لعوامــل 1-3-2-4-5-1
خاصة  اكلبعض جمموعات املواد مش تسببوقد . بيولوجياً املواد املكونة املخلوط، والطريقة اليت تتاح هبا  للمادة أو املخلوط و/أو مكونات

 تصنيف املواد أو املخاليط عندما يثبت من بيانات ب عدموالفلزات. وجي (املتماثرات) البوليمرات يف هذا الصدد، على سبيل املثال، بعض
. وباملثــل، فإنــه ينبغــي لــدى تصــنيف متاحــة بيولوجيــاً  اختبــار مقبولــة دوليــاً أن املــواد أو املخــاليط غــريتبــاع طرائــق اقاطعــة ناجتــة مــن  يــةجتريب

 .املنسق عايري التصنيفمب مقرتنة األحيائي ملكونات املخلوط التوافربيانات  املخاليط، عند االقتضاء، استخدام

ســــبيل املثــــال، بســــبب خصائصــــها املتفجــــرة أو املؤكســــدة)  وميكــــن أن تتغــــري بعــــض أوجــــه اخلطــــورة الفيزيائيــــة (علــــى 1-3-2-4-5-2
سة، أو بإدخاهلا يف خملوط أو سلعة أو عبوة أو عوامل أخرى. وينبغي أن تراعى يف إجـراءات بالتخفيف، كما يف حالة املتفجرات غري احملسّ 

 التصنيف لقطاعات حمددة (مثل التخزين) اخلربات واملعرفة الفنية.

  اناتاحليو  سالمة 1-3-2-4-6

واملعاناة، توتر التجارب. وال يقتصر هذا الشاغل على ختفيف ال يتمثل أحد الشواغل األخالقية يف سالمة حيوانات  
وينبغـي كلمـا أمكـن ذلـك . اجلوانب املتعلقة باستخدام احليوانات واسـتهالكها ألغـراض التجـارب ،يف بعض البلدان، وإمنا ميتد أيضاً ليشمل

الطرائق الـيت تسـتخدم فيهـا حيوانـات التجـارب احليـة بـاسـتخدام حيوانـات حيـة  واخلربات اليت ميكن التوصـل إليهـا بـدونتفضيل االختبارات 
وباإلضـافة غـري حيوانيـة.  حمـددة مالحظـات أو قياسـات ألوجـه خطـورةوهلذا الغرض، أدرجت كجزء من نظـام التصـنيف بالنسـبة . احلساسة
مقبولـة علـى املسـتوى الـدويل  أو تسبب معاناة أقـل، ،بديلة اليت تستخدم فيها أعداد أقل من احليواناتاحليوانية ال ، تعترب التجاربإىل ذلك

 .وينبغي تفضيلها

 األدلة املستمدة من البشر 1-3-2-4-7

أن تؤخـذ يف االعتبـار البيانـات  املواد الكيميائيـة علـى صـحة اإلنسـان خطورةألغراض التصنيف، ينبغي لدى تقييم   
 الكيميائيـــة يف البشـــر (مثـــل البيانـــات املهنيـــة، والبيانـــات املســـتمدة مـــن قاعـــدة بيانـــات واخلـــربات املتعلقـــة بتـــأثريات املـــواد هبـــا املوثـــوقالوبائيـــة 

 .غري مقبول عموماً  اخلطورةإجراء اختبارات على البشر لغرض تعيني فإن احلوادث). وبصفة عامة، 
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 اءرأي اخلرب  1-3-2-4-8

إمكــان اســتخدام البيانــات  يف عــدد مــن اجملــاالت لضــمان اءاملخــاليط االســتعانة بــرأي اخلــرب يتضــمن �ــج تصــنيف   
يف تفسـري البيانـات  ضـرورياً  اءالبشـر ومحايـة البيئـة. وقـد يكـون رأي اخلـرب  املتاحة بالنسبة ألكرب عدد ممكن مـن املخـاليط هبـدف محايـة صـحة

 .األدلةالضروري حتديد وزن  عندما يكون مناملواد، وخباصة  خطورةتصنيف ب املتعلقة

 وزن األدلة 1-3-2-4-9

البيانـات املعـايري املطلوبـة. أمـا بالنسـبة لـبعض  ، ينـتج التصـنيف مباشـرة عنـدما تسـتويفطـورةبالنسبة لـبعض رتـب اخل 1-3-2-4-9-1
البيانـات املتاحـة كافـة علـى أسـاس الـوزن الكلـي لألدلـة. ويعـين هـذا أنـه ينبغـي دراسـة   وضـعاملخلوط ي الرتب األخرى، فإن تصنيف املادة أو

ستمدة واخلربة املوالبيانات احليوانية ذات الصلة ت منها، اليت يتم التثبُّ  املعمليةمبا فيها نتائج االختبارات جمتمعة، السمية  ديداليت تؤثر يف حت
 .وتقارير احلاالت واملالحظات املثبتة بشكل جيد دراسات الوبائية والسريريةمن قبيل ال من البشر (البيانات البشرية)

املـواد واملخـاليط الـيت تـدخل يف تركيـب املـادة الـيت  البيانات واتساقها من األمور املهمة. وينبغـي إدراج تقيـيمونوعية  1-3-2-4-9-2
إلجيابيــة النتــائج ا ادة املختــربة، وآليــة أو أســلوب التــأثري. وجتمــعالدراســات الــيت جتــرى علــى موضــع تطبيــق املــ جيــرى تصــنيفها، وكــذلك نتــائج

 .ةلألدل وزن واحد ديدوتؤخذ مجيعها يف االعتبار من أجل حت والسلبية

معـايري التصـنيف املوضـحة يف كـل فصـل، سـواء  اليت تتسـق مـع جيابيةعلى التأثريات اإل ر التصنيف عادة بناءً ويربّ  1-3-2-4-9-3
تقــدير  رين ويوجــد تضــارب بــني النتــائج، يتعــني. وحيثمــا تتــوفر أدلــة مــن كــال املصــدَ احليوانــات ىعلــ ر أو مــن الدراســاتاملســتمدة مــن البشــ

واملوثوقيـة العاليـة أسـبقية  لنوعيـةللبيانات البشـرية ذات ا ، تكونموثوقية األدلة املستمدة من املصدرين هبدف حل مسألة التصنيف. وعموماً 
األعـداد الكافيـة مـن األفـراد  أنه حىت الدراسات الوبائية اجليدة التصميم، واليت تنفذ بشكل جيد، قـد تفتقـر إىل على البيانات األخرى. غري

 جيابيــةمهمــة، أو لتقــدير العوامــل الــيت قــد تثــري اللــبس. وال تبطــل النتــائج اإل موضــع الدراســة لكشــف التــأثريات النــادرة والــيت تظــل مــع ذلــك
ولكنهـا تتطلـب إجـراء تقيـيم  ،إجيابيـةمنفذة بصورة جيدة، بالضرورة، بسبب عـدم وجـود خـربة بشـرية  اناتعلى احليو دراسات  املستمدة من
 .بالتواتر املتوقع حلدوث التأثريات وتأثري العوامل اليت قد تثري اللبس البيانات البشرية واحليوانية فيما يتصل لدقة ونوعية

العمليـــات علومـــات مالتعـــرض للمـــادة، و  ســـبيل :تـــأثري مـــا ِصـــلته بالبشـــر ومـــن العوامـــل املهمـــة يف حتديـــد مالءمـــة 1-3-2-4-9-4
يف ِصلتها بالبشر، قد يكون هناك مربر لتحديد تصنيف أدىن.  شكاً  . وعندما تثري هذه املعلومات)األيضاالستقالب ( ية، ودراساتطبيعال

 .تصنيف املادة أو املخلوطصلة بني آلية أو أسلوب التأثري بالبشر، ينبغي عدم  وعندما يتضح عدم وجود

وجتمــع النتــائج اإلجيابيــة والســلبية معــاً لــدى تقــدير وزن األدلــة. غــري أن دراســة إجيابيــة واحــدة جتــرى وفقــاً ملبــادئ  1-3-2-4-9-5
 علمية جيدة وتعطي نتائج إجيابية معنوية من الناحية اإلحصائية واحليوية ميكن أن تربر تعيني فئة تصنيف.

  ن تصنيف المخاليطأاصة بشاعتبارات خ 1-3-3

 تعاريف 1-3-3-1

بتصـنيف املخـاليط. وتسـتهدف هـذه  يلزم تعريف مصطلحات حمددة لضمان توفري فهم كامل لألحكـام املتعلقـة 1-3-3-1-1
املخزونات. والوسم، وليس املقصود هبا أن تطبق يف حاالت أخرى مثل التبليغ عن  املنَتج لغرض التصنيف خطورةالتعاريف تقييم أو تقدير 

 :من التعاريف هو التأكد من واهلدف

ف بالتــايل وفقــاً ملعــايري ا، وتصــنَّ تقــيَّم لتحديــد خطورهتــمجيــع املنتجــات يف نطــاق النظــام املنســق عامليــاً أن  (أ)
 النظام املنسق عاملياً حسب االقتضاء؛
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تفاعـل أثنـاء صـنع  فـإذا كـان حيـدث. مسـتقرعلى املنَتج املعين الفعلي، أي على منَتج  ستندالتقييم يوأن  )ب(
وإجــراء تصــنيف لتطبيــق  للخطــورة املنــَتج ممــا يــؤدي إىل تكــّون منــتج جديــد، وجــب إجــراء تقيــيم جديــد

 .النظام املنسق عاملياً على املنَتج اجلديد

لالطـــالع علـــى  2-1الفصـــل  ة (انظـــرســـبيكمـــادة، خملـــوط،  :وقـــد قبلـــت تعـــاريف عمليـــة للمصـــطلحات التاليـــة 1-3-3-1-2
 اً).نظام املنسق عامليالاملستخدمة يف  واملختصرات تعاريفال

الناجتة من أي عملية إنتاج، مبا يف ذلك أي مضاف الزم  العناصر الكيميائية ومركباهتا يف احلالة الطبيعية أو: ملادةا
املســتخدمة، باسـتثناء أي مـذيب قـد يفصـل مــن نـة أثنـاء العمليـة وأيــة شـوائب متكوّ  املنـَتج اسـتقرارللمحافظـة علـى 

 .املادة أو يغري تركيبها استقراربدون أن يغري  املنَتج

 .اليت ال حيدث تفاعل بينها يف املخلوط أو أكثر من املوادمادتني املخاليط أو احملاليل اليت ترتكب من : املخلوط

مـن ل جتعـ بصــورة ال ر متحـدةـن أو أكثـن عنصريـالعياين، تتكون م هي مادة فلزية متجانسة على النطاق: السبيكة
 .كمخاليط  لسبائكوألغراض التصنيف يف إطار النظام املنسق عاملياً، تعامل ا. فصلها بالوسائل امليكانيكيةالسهل 

عاملياً. وينبغي استخدام هذه التعاريف هبدف احملافظة على االتساق عند تصنيف املواد واملخاليط يف النظام املنسق  1-3-3-1-3
ويالحظ أيضاً أنه جيب، حيثما يثبت وجود شوائب أو مضافات أو مكونات مفردة يف مادة أو خملوط تكون مصنفة بذاهتا، أن تؤخذ هذه 

 املواد يف االعتبار أثناء التصنيف إذا زادت نسبتها على القيمة احلدية/الرتكيز احلدي املعني لكل رتبة خطورة.

الغــازات اجلويــة، مثــل األكســجني، وثــاين  ألغــراض عمليــة، أن بعــض املــواد قــد تتفاعــل بــبطء مــع ومــن املعــرتف بــه، 1-3-3-1-4
قـد  خمتلفـة، أو قـد تتفاعـل بـبطء شـديد مـع مكونـات املخلـوط األخـرى لتكـوين مـواد خمتلفـة، أو لتكوين مـواد ،أكسيد الكربون، وخبار املاء

غــري أن تركيــزات املــواد  قليلــة الوحــدات أو بــوليمرات عديــدة الوحــدات، (متمــاثرات) لتكــوين بــوليمرات(متــاثر ذايت) حتــدث هلــا بلمــرة ذاتيــة 
 .املخلوط خطورة تصنيفحبيث ال تؤثر يف  كافٍ  املختلفة اليت تنتجها هذه التفاعالت تعترب عادة منخفضة بشكلٍ 

 الحدية /التركيزاتالقيم الحديةاستخدام  1-3-3-2

يف النظـام  خطورةتصنيف عدة رتب  مكوناته، تستخدم من أجل خطورةعند تصنيف خملوط مل خيترب على أساس  1-3-3-2-1
/تركيزات حديــة معتمــدة بشــكل حديــةوبينمــا حتــدد قــيم  .)1(ملكونــات املخلــوط املصــنفةنوعيــة  حديــة تركيــزات أو حديــةاملنســق عامليــاً قــيم 

/الرتكيزات ديـةقـيم احلالأقـل مـن  مكونات خطرة برتكيـزاتعلى املخاليط اليت حتتوي  معظم املخاليط، قد تكون هناك بعض خطورة يناسب
 قـيمالال تزال تشكل خطراً ميكن تقديره. وقد تكون هناك أيضاً حاالت تكـون فيهـا  املنصوص عليها يف النظام املنسق عاملياً ولكنهااحلدية 

 .غري خطر ملكون ما مما يتوقع على أساس مستوى رياً /الرتكيزات احلدية بالنظام املنسق عاملياً أقل كثديةاحل

يف النظام املنسق عاملياً بصورة منتظمة وموحدة  املتبعة احلدية النوعية/الرتكيزات ديةقيم احلالوينبغي يف املعتاد تطبيق  1-3-3-2-2
 ملحوظـاً  إىل أن خطـَر ُمكـون معـني سـيكونتشـري  ف معلومـاتبيـد أنـه إذا كانـت تتـوفر لـدى املصـنّ . يف مجيع البلدان ويف مجيـع القطاعـات

 .لذلك ذلك املكون يصنف تبعاً على حيتوي  ، فإن املخلوط الذيالنوعيةالرتكيزات حدود عند مستويات أدىن من قيم العتبة/

يف حالـة وجـوده مبسـتوى  ملحوظـاً  ُمكوٍن معـني لـن يكـون خطورةويف بعض األحيان، قد توضح بيانات قاطعة أن  1-3-3-2-3
. ويف تلــك احلــاالت، ميكــن تصــنيف املتبعــة يف النظــام املنســق عامليـاً القيمــة احلديــة (القـيم احلدية)/حــد (حــدود) الرتكيــزات النوعيـة ى مــن أعلـ

____________________ 

اآلخـر. ألغراض النظام املنسق عاملياً، يكون مصطلحا "القيمة احلدية" و"الرتكيز احلـدي" مرتادفـني، وهـذا يعـين أنـه ميكـن اسـتخدام كـل منهمـا حمـل  )1(
 .التصنيفيتحقق هبا احلدود الدنيا اليت  لتعينيوللسلطات املختصة أن ختتار استخدام أي من املصطلحني 
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قـدار مب اخلطـورةشـأنه أن يزيـد  املكـون يف املخلـوط علـى حنـو مـن يـؤثرالبيانـات، وينبغـي أن تسـتبعد البيانـات إمكانيـة أن  املخلوط وفقاً هلذه
 .مكونات تؤثر على ذلك التقديرعلى املخلوط  عن ذلك، ينبغي أال حيتوي املادة النقية. وفضالً يتجاوز خطورة 

، وأن تتاح هذه الوثائق احلدية/الرتكيزات ديةاحل قيملوينبغي االحتفاظ بوثائق كافية لدعم استخدام أية قيم خمالفة ل 1-3-3-2-4
 .ملن يطلب االطالع عليها

 التأثيرات التآزرية والتأثيرات المضادة 1-3-3-3

عند إجراء التقييم وفقاً الشرتاطات النظام املنسق عاملياً، جيب على من يقوم هبذا التقييم أن يأخذ يف اعتباره مجيع   
مكونات املخلوط. وال ميكن تصنيف خملوط يف فئـة خطـورة أدىن علـى أسـاس املعلومات املتاحة عن احتمال وجود تأثريات تآزرية فيما بني 

وجود تأثريات مضادة بني املكونات إال إذا كان ذلك األمر مدعماً ببيانات كافية.
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4-1الفصل 

 تبليغ معلومات الخطورة: الوسم

األهداف والنطاق والتطبيق 1-4-1

العمـــل علـــى إعـــداد النظـــام املنســـق عامليـــاً يف وضـــع نظـــام منســـق لتبليـــغ معلومـــات اخلطـــورة، مبـــا يفداف هـــل أحـــد أثـــيتم 1-4-1-1
الوســم، وصــحائف بيانــات الســالمة، ووضــع رمــوز يســهل فهمهــا، علــى أســاس معــايري التصــنيف الــيت ُوضــعت للنظــام املنســـق. وقــد  ذلــك
الدوليـــة، الفريـــق العامـــل التـــابع ملنظمـــة العمـــل الدوليـــة املعـــين بتبليـــغ معلومــــات اخلطـــورة باستخــــدام  هـــذا العمـــل، برعايـــة منظمـــة العمـــل نفَّـــذ

، 3-1(الفصــــل  "تصـــنيف املـــواد واملخـــاليط اخلطـــرة"خطـــوات، احملـــددة يف تنســـيق التصـــنيف، حتـــت عنـــوان  3ذاهتـــا املكونـــة مـــن  الطريقـــة
 ).2-1-1-3-1 الفقرة

امليــاً أدوات وســم مناســبة لتبليــغ معلومــات عــن كــل رتبــة مــن رتــب وفـــئات اخلطــورة يف النظــام.ويتضــمن النظــام املنســق ع 1-4-1-2
يتحقق هدف التنسيق يف حالة استخدام رموز، أو كلمات تنبيه، أو بيانات خطورة غري اليت حـددت لكـل رتبـة وفئـة خطـورة يف النظـام  وال

 املنسق عاملياً.

ملنظمـــة العمـــل الدوليـــة تطبيـــق املبـــادئ العامـــة املوصـــوفة يف اختصاصـــات فريـــق تنســـيقوقـــد حبـــث الفريـــق العامـــل التـــابع  1-4-1-3
، بقــدر مــا تنطبــق هــذه املبــادئ علــى تبليــغ معلومــات اخلطــورة، واعــرتف الفريــق العامــل بأنــه ســتوجد IOMC CG/HCCS )1(التصــنيف نظــم

الءمـة إدراج رتـب وفئـات خطـورة معينـة بالنسـبة لـبعض حاالت تربر فيها احتياجات ومنهج نظم التصنيف توخي بعض املرونة من حيث م
 اجلماهري املستهدفة.

 "توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، الالئحـــة التنظيميــة النموذجيــة"وعلــى ســبيل املثــال، فــإن نطــاق  1-4-1-4
النظـام بطاقـات وسـم علـى املـواد أو املخـاليط يشـمل سـوى الفئـات األشـد خطـورة مـن فئـات رتبـة خطـورة السـمية احلـادة. وال يضـع هـذا  ال

مغ/كغ). غري أنه إذا عدِّل نطاق  300تندرج يف نطاق فئات اخلطورة األقل شدة (مثل املواد اليت تقع يف نطاق اجلرعات الفموية >  اليت
املـواد واملخـاليط باسـتخدام أدوات ذلك النظام حبيث ُتدرج فيه املـواد واملخـاليط الـيت تقـع يف هـذه الفئـات األقـل خطـورة، وجـب وسـم تلـك 

فئــة الوســم املناســبة املقــررة يف النظــام املنســق عامليــاً. ويتنــاىف مــع هــدف التنســيق اســتخدام قــيم حديــة خمتلفــة لتعيــني املنتجــات الــيت توســم يف 
 خطورة بعينها.

تبـني معلومـات التنظيميـة النموذجيـة""توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضـائع اخلطـرة، الالئحـة ومن املعرتف به أن  1-4-1-5
الوســم يف شــكل ختطيطــي بالدرجــة األوىل بســبب احتياجــات اجلمــاهري املســتهدفة. مــن هنــا، فــإن جلنــة اخلــرباء الفرعيــة لألمــم املتحــدة املعنيــة 

لى بطاقة الوسم طبقـاً لالئحـة بنقل البضائع اخلطرة قد ختتار عدم إدراج كلمات التنبيه وبيانات اخلطورة كجزء من املعلومات اليت تسجل ع
 التنظيمية النموذجية.

المصطلحات 1-4-2

 وصفاً للمصطلحات والتعاريف العامة املتصلة بتبليغ معلومات اخلطورة."تعاريف وخمتصرات"  2-1يتضمن الفصل  1-4-2-1

____________________ 

)1( IOMC, Coordinating group for the harmonization of chemical classification systems, revised terms of reference and 
work programme (IOMC/HCS/95 – 14 January 1996). 
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 المستهدفة جماهيرال 1-4-3

املســـتخدمني النهـــائيني للمخطـــط املنســـق لتبليـــغ معلومـــات املســـتهدفة الـــيت ســـتكون مبثابـــة مـــاهرياجل احتياجـــاتعينـــت  1-4-3-1
املعلومـــات املنقولـــة إليهـــا عـــن املـــواد  املســـتهدفة وتســـتخدم مـــاهريملناقشـــة األســـلوب الـــذي تتلقـــى بـــه هـــذه اجل . وأويل اهتمـــام خـــاصاخلطــورة

مـات أخـرى خبـالف مضـمون بطاقـة الوسـم، االسـتخدام احملتمـل للمنتجـات، وإتاحـة معلو  الكيميائية اخلطرة. وتتضمن العوامل اليت نوقشت
 .التدريب توافرو 

املستهدفة املختلفة. وعلى سبيل املثال، يستخدم ماهري لصعوبة الفصل الكامل بني احتياجات اجل إدراكوقد كان هناك  1-4-3-2
عملهـم علـى حـد  والعـاملون يف مكـانالطوارئ بطاقات الوسـم يف مرافـق التخـزين، ويسـتخدم املسـتهلكون خدمات كل من العاملني وفرق 

ميكـن أن تسـتخدم يف بيئـة املسـتهلك (مثـل منتجـات  اآلفـات سواء منتجات مثل الدهانات واملـذيبات. وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن مبيـدات
ر). وهكــذا، البــذو  املســتخدمة يف معاجلــة البــذور يف حمطــات معاجلــة اآلفــاتوأمــاكن العمــل (مثــل مبيــدات ) معاجلــة عشــب املــروج واحلــدائق

 املستهدفة، ونوع املعلومات اليت ماهريالفقرات التالية من هذا القسم اجل املستهدفة املختلفة. وتتناول ماهريتوجد مسات معينة ختتص هبا اجل
 .حتتاجها

املستخدمة و/أو املتداولةاليت تتسم هبا املواد الكيميائية  احملددة اخلطورةون والعمال إىل معرفة وظفحيتاج امل :مكان العمل 1-4-3-3
. ويف اخلطـورةبسـبب تلـك  معلومات عن إجراءات الوقاية احملددة املطلوبة لتجنب التـأثريات الضـارة الـيت قـد تنشـأ يف مكان العمل، وكذلك

 حالـة وقـوع حـادث، يكـونطريق احتـواء املـادة الكيميائيـة (يف عبـوات)، غـري أنـه يف  احملتملة عن اخلطورةحالة ختزين املواد الكيميائية، تقلل 
بيـد أن بطاقـة . حيتاجون إىل معلومـات ميكـن قراءهتـا مـن بعـد الطوارئ حباجة إىل معرفة اإلجراءات الواجب اختاذها. وهنا قد أفراد خدمات

مكـان يف ر إدارة األخطام وعن طريق نظا هلذه املعلومات اليت تتاح أيضاً عن طريق صحائف بيانات السالمة الوسم ليست املصدر الوحيد
م، ودقــة ووضــوح واتقائهــا. وقــد تتبــاين طبيعــة التــدريب املقــدّ  اخلطــورةتعيــني  النظــام املــذكور أيضــاً التــدريب يف جمــال روفّ العمــل. وينبغــي أن يــ

ثـال، املقارنـة مـع املسـتهلكني علـى سـبيل امله بإىل آخر. غـري أنـ املعلومات اليت تتضمنها صحائف بيانات السالمة من مكان عملل واكتما
 .للرموز وسائر أنواع املعلومات متعمقاً  كّونوا فهماً يستطيع العاملون أن يُ 

الوحيــد للمعلومــات املتاحــة للمســتهلكني ح يف معظــم احلــاالت أن تكــون بطاقــة الوســم هــي املصــدريــرجّ : املســتهلكون 1-4-3-4
فلسـفية  الفـاتصـلة باسـتخدام املنـَتج. وهنـاك اخت لة بشكل كاف وذاتالوسم مفصَّ  بشكل مباشر. لذلك، يتطلب األمر أن تكون بطاقة

(أي  الضررالقائَم على احتمال  �ج تقدمي املعلومات للمستهلكني. ويعترب بعض نظم الوسم الذي يستهدف املستهلك الوسمَ  هائلة بشأن
رفة" يف تقدمي معلومات للمستهلكني تبىن نظم وسم أخرى مبدأ "احلق يف املع يف هذا الصدد، بينما تراعي فعاالً  ) �جاً عن األخطارتبليغ ال

املســـتهدفة األخـــرى. وميثـــل تقـــدمي  مـــاهرياملنـــَتج. وتثقيـــف املســـتهلكني أصـــعب وأقـــل كفـــاءة مـــن تثقيـــف اجل خطـــورةواحـــد هـــو  علـــى أســـاس
املستهدف،  مهورجلأمهية خاصة بالنسبة هلذا ا فهم املعلومات. وتكتسب مسألة ضخماً  معلومات كافية بأبسط وأسهل املصطلحات حتدياً 

 .املستهلكني يعتمدون على معلومات بطاقة الوسم وحدها ألن نظراً 

الطوارئ إىل معلومات على عدة مستويات. ولتيسري االستجابات الفورية، أفراد خدماتحيتاج  :الطوارئ أفراد خدمات 1-4-3-5
أو يف مرافـق التخـزين، أو  حالة وقوع حـادث أثنـاء النقـل،معلومات دقيقة ومفصلة وواضحة بقدر كاف. وينطبق ذلك يف  حيتاج هؤالء إىل

ات ميكـن متييزهـا وتفسـريها ـون إىل معلومــ، حيتاجـمـثالً  ،يبـادرون إىل مسـرح حـادث مـا يف أماكن العمل. والعاملون يف إطفاء احلرائق والـذين
 أفــراد خــدماترة. إال أن واملعلومــات املشــفّ  طيــةعلــى اســتخدام املعلومــات التخطي جيــداً  ويكــون هــؤالء األشــخاص مــدربني تــدريباً . مــن بعــد

 وأســاليب املواجهــة، حيصــلون عليهــا مــن عــدد مــن املصــادر. وقــد ختتلــف املعلومــاتاخلطــورة عــن  الطــوارئ يتطلبــون أيضــاً معلومــات مفصــلة
 .لون يف اإلطفاءحيتاج إليه العام املطلوبة للموظفني الطبيني املسؤولني عن عالج ضحايا احلوادث أو حاالت الطوارئ عما

احتياجـات عـدد كبـري "الالئحـة التنظيميـة النموذجيـة توصـيات األمـم املتحـدة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة،" تلـيب :النقل 1-4-3-6
 مــاهريالرئيسـية. ومــن بـني اجل املسـتهدفة جلمــاهريالطــوارئ ميثلـون ا وأفـراد خـدماتالنقــل  عمـال أنمــن  رغمعلـى الـاملســتهدفة،  مـاهريمـن اجل
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لنقلهــا أو حتميــل عبــوات بضــائع خطــرة يف مركبــات النقــل أو  يقبلــون بضــائع خطــرةيقــدمون أو املســتهدفة األخــرى أصــحاب العمــل الــذين 
مجيـع حـاالت النقـل. وعلـى  كل هؤالء إىل معلومات تتعلق باملمارسات املأمونة العامة اليت تالئـمحيتاج  . و ها منهاأو تفريغ الشحن حاويات

تبليــغ مثــل عملــه يف حالــة وقــوع حــادث بصــرف النظــر عــن املــادة املنقولــة: ( املركبــة حباجــة إىل معرفــة مــا جيــب ســائقون ســبيل املثــال، ســيك
حمدودة عن  املركبات إال إىل معلومات سائقوال حيتاج  . وقد)وما إىل ذلك حفظ مستندات النقل يف مكان حمدد،و  احلادث إىل السلطات،

. وحيتاج العـاملون الـذين يكـون وما إىل ذلكالصهاريج،  أيضاً بتحميل أو تفريغ العبوات أو مبلء يقومون اإال إذا كانو  ددة،حم أوجه خطورة
 .البضائع اخلطرة إىل معلومات أكثر تفصيالً بهلم اتصال أو احتكاك مباشر 

إمكانية فهم المعلومات 1-4-4

(انظـر اخلطـورةنظـام تبليـغ معلومـات  ت أثنـاء وضـعـوجلاملعلومات املقدمة إحدى أهم املسائل اليت ع سألة فهمكانت م 1-4-4-1
 :املنسق عاملياً هو تقدمي املعلومات وفقاً للمبادئ التالية ). وهدف النظامإمكانية فهم املعلوماتمنهجية اختبار ، 6املرفق 

 ينبغي تبليغ املعلومات بأكثر من وسيلة؛ أ)(

إىل جانــب مجيــع  بــل،عناصــر النظــام يف االعتبــار الدراســات والوثــائق املوجــودة مــن قَ  مســألة إمكانيــة فهــمتأخــذ  ب)(
 ؛االختبارالبيانات املستقاة من 

 .اخلطورةأنواع  خمتلف بني قةمتس اخلطورةينبغي أن تكون العبارات املستخدمة لبيان درجة (شدة)  ج)(

مثــل الســرطنة مــدالتــأثريات الطويلــة األ التعبــري عــن الشــدة بــنيوقــد كانــت النقطــة األخــرية موضــوع مناقشــة حــول مقارنــة  1-4-4-2
تزويـد  ميكـنفإنـه الصـحية،  واخلطـورة فيزيائيـةال اخلطـورةقد يتعـذر عقـد مقارنـة مباشـرة بـني بينما و . مثل القابلية لالشتعال فيزيائيةال واخلطورة

 .بشأن اخلطورةالقلق ذاهتا  درجةتبليغ ، وبالتايل هاسياق يف اخلطورةاملستهدفة بوسيلة لوضع درجة  جلماهريا

 اختبار إمكانية فهم المعلوماتمنهجية  1-4-4-3

سـألة فهـم تطبيـق مبـادئ عامـة تتصـل مب أنـه ميكـن إىل للدراسات املنشورة قامـت بـه جامعـة مريالنـد استعراض أويل أشار 
وقد وضعت جامعة كيب تاون هذه املبادئ يف منهجيـة اختبـار شـاملة اخلطورة. على عملية وضع خمطط منسق لتبليغ معلومات  املعلومات

إمكانيـة تـدرس املنهجيـة  ). وباإلضـافة إىل اختيـار عناصـر الوسـم املفـردة،6(انظـر املرفـق  اخلطـورةتبليغ معلومـات ل فهم نظامإمكانية لتقييم 
. وتتضــمن منهجيــة االختبــار فهــم املعلومــاتســاعدة يف التــدريب للم رســائل التحــذير املوجهــة للمســتهلكني حيــث يقــل االعتمــاد علــىفهــم 

 .6 ويرد ملخص هلذه املنهجية يف املرفق .صحائف بيانات السالمة دى فهمأيضاً وسيلة لتقييم م

الترجمة 1-4-5

الواضح أنه يتعني أن حتتفظ الكلمات  . ومنإلمكانية فهم املعلومات إضافياً  متثل خيارات استخدام املعلومات النّصية حتدياً  
التابع  املعىن نفسه. وقد اكتسبت خربة يف هذا الصدد يف برنامج بطاقات السالمة الكيميائية غبلّ تُ حبيث عند ترمجتها، بإمكانية فهمها والعبارات 

. كما تتوفر لدى االحتاد األورويب خربة يف ترمجة واسع من اللغات يف ترمجة عبارات منطية إىل نطاق (IPCS) للربنامج الدويل للسالمة الكيميائية
خــربة مماثلــة يف  ســبت. واكتُ ومــا إىل ذلــك، مصــدر اخلطــورة واخلطــرســبيل املثــال،  تبليــغ الرســالة نفســها بعــدة لغــات، علــى املصــطلحات لضــمان

 .ات أساسية بعدد من اللغاتللطوارئ، الذي يستخدم عبار  أمريكا الشمالية حيث يتوفر دليل أمريكا الشمالية بشأن االستجابة

التوحيد القياسي 1-4-6

ُ�ـج قياسـية  أسـاس جزء كبـري منـه علـى وضعمن أجل حتقيق اعتماد أكرب عدد ممكن من البلدان للنظام املنسق عاملياً، ي 1-4-6-1
كلمات  عناصر معينة للوسم (الرموز،تنفيذ البلدان للنظام. وميكن تطبيق التوحيد القياسي على  به ولتسهيلالتزام الشركات لتسهيل مهمة 

 .السالمة صحيفة بيانات ، البيانات التحذيرية) وعلى شكل ولون بطاقة الوسم وشكلاخلطورةالتنبيه، بيان 
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 تطبيق التوحيد القياسي في النظام المنسق 1-4-6-2

مجيعهـا، وحـددت هـذه العناصــر  أوجــه اخلطـورة وكلمـات التنبيـه وبيانـات اخلطـورةبالنسـبة لبطاقـات الوسـم رمــوز  ُوحِّـدت 
العناصر القياسية موضـع اخـتالف، وينبغـي أن تظهـر علـى بطاقـة الوسـم مبوجـب النظـام  . وينبغي أال تكون هذهاخلطورةلكل فئة من فئات 

السالمة، فإن الفصل بالنسبة لصحائف بيانات  يف هذه الوثيقة. أما خطورةعلى النحو املبني يف الفصول اليت تتناول كل رتبة عاملياً  املنسق
وعلى الرغم من أن البيانات التحذيريةلعرض املعلومات.  قياسياً  يتضمن شكالً  بيانات السالمة : صحائفاخلطورةتبليغ معلومات  ،1-5

وقــد جتــرى يف  توجيهــات للمســاعدة يف اختيــار البيانــات املناســبة. يقــدم 3يف النظــام املنســق عامليــاً احلــايل، فــإن املرفــق  مل تنســق بصــورة تامــة
 .عاملياً  اكتسبت البلدان خربة يف تطبيق النظام املنسق لزيادة التوحيد يف هذا اجملال، مىت املستقبل أعمال إضافية

 تكميليةأو استخدام معلومات غير قياسية  1-4-6-3

.يف النظـام املنسـق عامليـاً  القياسـي ختضع للتوحيـد كثرية ملبطاقة الوسم أيضاً عناصر معلومات أخرى   ظهرميكن أن تُ  1-4-6-3-1
 جيوز أنمثل البيانات التحذيرية. وقد تشرتط السلطة املختصة معلومات إضافية، و  يف بطاقة الوسم، ايلزم إدراجه اليت بعض العناصرهناك و 

مـربر  اخـتالف واسـع ال قياسية ال يؤدي إىل املوردون إضافة معلومات تكميلية مببادرة منهم. وللتأكد من أن استخدام معلومات غري خيتار
 :التالية النظام املنسق عاملياً، ينبغي أن يقتصر استخدام املعلومات التكميلية على األحوال له يف املعلومات أو إىل إضعاف معلومات

القياســية أو تلقــي  اخلطــورة عنــدما تــوفر املعلومــات التكميليــة تفاصــيل أكثــر وال تتعــارض مــع صــحة معلومــات )أ(
الشك؛ من  ظالالً عليها 

 .املنسق عاملياً  مل تدرج بعد يف النظام خطورةعندما توفر املعلومات التكميلية معلومات عن أو  ب)(

 .ويف كلتا احلالتني، ينبغي أال تقلل املعلومات التكميلية مستويات احلماية

، مثـل احلالـةبـاخلطورةمعلومات تكميلية تتصل  تقدميخيار ت يف شكل بطاقة الوسم لسلطة اليت تبُ أن يتاح لوينبغي  1-4-6-3-2
بطاقـة  من وضع هذه البيانات يف قسم املعلومـات التكميليـة علـى ، بدالً اخلطورةإىل جنب مع بيان  الفيزيائية للمادة أو سبيل التعرض جنباً 

 .1-4-5-10-4-1الوسم. انظر أيضاً 

حديث المعلوماتت 1-4-7

تحــديث بطاقــةلمعلومــات جديــدة و  ة ويف الوقــت املناســب أليــةالئمــســتجابة بطريقــة محتــدد مجيــع الــنظم وســيلة لال 1-4-7-1
 .يلي أمثلة لكيفية حتقيق ذلك لذلك. وفيما الوسم ومعلومات صحائف بيانات السالمة تبعاً 

 تحديث المعلومات بشأنتوجيه عام  1-4-7-2

املــادة الكيميائيــة، وذلــك عــن خطــورة عــن  واملهمــة" الــيت يتلقو�ــاينبغــي أن يســتجيب املــوردون للمعلومــات "اجلديــدة 1-4-7-2-1
املادة. واملعلومات اجلديدة املهمة هي أية معلومـات تغـري تصـنيف املـادة تلك املتعلقة ب طريق حتديث بطاقة الوسم وصحيفة بيانات السالمة

بطاقة الوسم أو أية معلومات تتعلق باملادة وتـدابري الرقابـة  يت حتملهااملخلوط وفقاً للنظام املنسق عاملياً، وتؤدي إىل تغيري يف املعلومات ال أو
عــن التــأثريات  صـحائف بيانــات السـالمة. وميكــن أن يتضــمن ذلـك، علــى سـبيل املثــال، املعلومــات اجلديـدة إعــداد يف املناسـبة الــيت قـد تــؤثر

أو لنتــائج اختبــار، حــىت إذا مل يرتتــب علــى  شــرت حــديثاً وثــائق نُ  لصــدور الصــحية الضــارة املزمنــة احملتملــة للتعــرض للمــادة الكيميائيــة، نتيجــة
 .التصنيف ذلك تغيري يف

املراجعة. وقد ختتار السلطة املختصة حتديد مهلة وينبغي أن جيرى التحديث بسرعة لدى تلقي املعلومات اليت تستلزم 1-4-7-2-2
ختضع  باملنتجات اليت ال بطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة املتعلقةاملعلومات. وال ينطبق ذلك إال على  زمنية ينبغي خالهلا مراجعة
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ميكــن  ، حيــث متثــل بطاقــة الوســم جــزءاً مــن آليــة تــرخيص املنــتج، الآلفــاتا فــي نظــم وســم مبيــداتف. آلفــاتآلليــة تــرخيص مثــل مبيــدات ا
البضائع اخلطرة، ينبغي حتديث بطاقة  تجات الشرتاطات نقللبطاقة الوسم من تلقاء نفسه. غري أنه عندما ختضع املن حتديثاً  للمورد أن جيري

 .أعاله حسبما هو مبنيالوسم املستخدمة لدى تلقي املعلومات اجلديدة 

بطاقـة الوســم وصــحيفة توضــع علـى أساســها كمـا أنــه ينبغـي للمــوردين القيـام بصــفة دوريـة باســتعراض املعلومــات الـيت 1-4-7-2-3
 يتلقوا معلومات جديدة ومهمة بشأن تلك املواد أو املخاليط. ويتطلـب ذلـك، علـى سـبيل لوط، حىت إذا ملبيانات السالمة للمادة أو املخ

 5-3الســلطة املختصــة أن حتــدد فــرتة زمنيــة ( الكيميائيــة للبحــث عــن معلومــات جديــدة. وقــد ختتــار اخلطــورةي قواعــد بيانــات املثــال، حتــرّ 
 ة بيانـــاتـم وصحيفــــة الوســــمعلومـــات، ينبغـــي للمــوردين خالهلـــا مراجعـــة معلومـــات بطاقـــاألصـــلي لل ســنوات يف املعتـــاد) مـــن تـــاريخ اإلعـــداد

 .السالمة

 المعلومات التجارية السرية  1-4-8

حلمايــة املعلومــات التجاريــة الســرية. وينبغــي ينبغــي للــنظم الــيت تعتمــد النظــام املنســق عامليــاً أن حتــدد التــدابري املالئمــة  1-4-8-1
املنســق عامليــاً،  العــاملني أو املســتهلكني أو يف محايــة البيئــة. وعلــى غــرار األجــزاء األخــرى يف النظــام التــدابري يف صــحة وســالمةتــؤثر هــذه  أال

 .املعلومات التجارية السرية بالنسبة للمواد واملخاليط املستوردة ينبغي تطبيق قواعد البلد املستورد فيما يتعلق مبتطلبات محاية

مــة وفقــًائالســلطات املختصــة اآلليــات املال محايــة املعلومــات التجاريــة الســرية، ينبغــي أن تضــع اتــار نظــام مــوحيثمــا خي  1-4-8-2
 :تبحث للقانون الوطين واملمارسات الوطنية، وأن

ترتيبات محاية املعلومات التجارية السرية  ما إذا كان إدراج مواد كيميائية معينة أو رتب مواد كيميائية معينة يف أ)(
 ملتطلبات النظام؛ مناسباً 

وصـول املتنافسـني  إمكانيـة تعريف "املعلومات التجاريـة السـرية" الـذي ينبغـي تطبيقـه، مـع مراعـاة عوامـل مثـلو  ب)(
إفشاء املعلومات بالنسبة للعمل التجاري  إىل املعلومات، وحقوق امللكية الفكرية، والضرر احملتمل الذي يسببه

 د؛اخلاص بصاحب العمل أو املورّ 
محاية صحة وسـالمة  املعلومات التجارية السرية حيثما يكون من الضروري إلفصاح عناإلجراءات املناسبة لو  ج)(

 .إفشاء املعلوماتزيادة  العاملني أو املستهلكني أو محاية البيئة، والتدابري الالزمة ملنع

املختلفـة وفقـاً للقـانون واملمارسـات الوطنيـة. بـني الـنظم وقد ختتلف التدابري احملـددة حلمايـة املعلومـات التجاريـة السـرية 1-4-8-3
 :املبادئ العامة التالية غري أنه ينبغي أن تكون متسقة مع

الســـالمة، ينبغـــي أن تقتصـــر  املعلومـــات الـــيت جيـــب بيا�ـــا علـــى بطاقـــات الوســـم أو صـــحائف بيانـــات خبـــالف أ)(
اإلفصاح املواد، وتركيزاهتا يف املخاليط. وينبغي  اتمكون متطلبات محاية املعلومات التجارية السرية على أمساء

 الوسم و/أو صحائف بيانات السالمة حسب االقتضاء؛ مجيع املعلومات األخرى على بطاقة عن

 بيانات السالمة ذلك؛ حيثما حتجب املعلومات التجارية السرية، ينبغي أن تبني بطاقة الوسم أو صحيفة ب)(
وينبغــي للســلطة املختصــة . املعلومــات التجاريــة الســرية للســلطة املختصــة إذا طلبــت ذلــكينبغــي اإلفصــاح عــن  ج)(

 هبا؛ محاية سرية املعلومات وفقاً للقانون واملمارسات املعمول
، ينبغـي خطـرخطـرة أو خملـوط  ين أنه توجد حالة طارئة طبيـة بسـبب التعـرض ملـادةفحيثما يقرر مسؤول طيب  د)(

د أو صاحب العمل أو السلطة املختصة يف حينه عن أيـة معلومـات املورّ  إفصاح أن تكون هناك آليات تكفل
 ين باحملافظة على سرية املعلومات؛فالعالج. ويلتزم املسؤول الطيب ال سرية ضرورية لتقدمي
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ـــ ،يف احلـــاالت الـــيت ال تنطـــوي علـــى طـــارئ صـــحي (ه) العمـــل اإلفصـــاح عـــن  ل املـــوّرد أو صـــاحبينبغـــي أن يكُف
يتـوىل تقـدمي اخلـدمات الطبيـة أو أيـة  طيب فينلتجارية السرية ألي مسؤول عن السالمة أو مسؤول املعلومات ا

املســتهلكني املعرضــني، وللعــاملني أو ممثلــيهم. وينبغــي  خــدمات أمــان أو خــدمات صــحية أخــرى للعــاملني أو
لومـات، وأن يوافقـوا املعاإلفصاح عـن أن يقدموا األسباب احملددة لطلب ت لألشخاص الذين يطلبون املعلوما

 املعلومات إال لغرض محاية العاملني أو املستهلكني، واحملافظة على سريتها؛ على عدم استخدام
النزاع بشكل مباشر  املعلومات التجارية السرية، ينبغي للسلطة املختصة حل هذا اإلفصاح عنيف حالة رفض  و)(

يكــون املــوّرد أو صــاحب العمــل  . وينبغــي أنتالفــاأو تقــدمي آليــة أخــرى ميكــن أن تســاعد يف حــل هــذه اخل
 .طابع سري وجيب محايتها ذات اإلفصاح عنهاعن إثبات أن املعلومات اليت يرفض  مسؤوالً 

التدريب  1-4-9

. وينبغـي أن حتـدد الـنظم اخلطـورة ال يتجـزأ مـن نظـام تبليـغ معلومـات جزءاً  اخلطورةميثل تدريب مستخدمي معلومات 
الوسم و/أو  املستهدفة املعنية بالنظام املنسق عاملياً، اليت يتعني عليها تفسري معلومات بطاقةلجماهري والتدريب املناسبني لاملختلفة التثقيف 

الكيميائيـة. وينبغـي أن تكـون متطلبـات التـدريب مناسـبة لطبيعـة العمـل اخلطورة صحيفة بيانات السالمة واختاذ اإلجراءات املناسبة ملواجهة 
الطـوارئ، والعـاملني يف إعـداد بطاقـات  وأفـراد خـدماتاملستهدفة الرئيسية للتـدريب العـاملني،  ماهريتناسبة معها. وتشمل اجلوم أو التعرض

خمتلفـة تـدريب  واسرتاتيجيات تبليغ معلومات األخطار يف إطـار نظـم إدارة األخطـار. كمـا يلـزم بـدرجات الوسم وصحائف بيانات السالمة
ذلـــك، ينبغـــي أن تنظـــر الـــنظم يف االســـرتاتيجيات الالزمـــة لتثقيـــف  ريـــد املـــواد الكيميائيـــة اخلطـــرة. وباإلضـــافة إىلالعـــاملني يف جمـــال نقـــل وتو 

 .معلومات بطاقة الوسم امللصقة على املنتجات اليت يستخدمو�ا املستهلكني بشأن تفسري

الوسم إجراءات 1-4-10

 النطاق 1-4-10-1

 :إعداد بطاقات الوسم يف النظام املنسق عاملياً، اليت تشمل ما يلي إجراءاتتصف األقسام التالية 

 ختصيص عناصر البطاقة؛ أ)(
 استنساخ الرمز؛ ب)(
 ؛للخطورةاستنساخ الرسم التخطيطي  ج)(
 كلمات التنبيه؛ د)(

 ؛اخلطورةبيانات  (ه)
 البيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية املتعلقة هبا؛ و)(
 د؛وبيانات املورّ بيان املنَتج،  ز)(
 وأسبقية املعلومات؛ األوجه املتعددة اخلطورة ح)(
 ؛ترتيبات عرض عناصر بطاقة الوسم وفقاً للنظام املنسق عاملياً  ط)(
 .لوسمبشأن اترتيبات خاصة  ي)(
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 عناصر الوسم 1-4-10-2

الوســـم (الرمـــز، كلمـــة التنبيـــه، بيـــان  تفاصـــيل عناصـــر خطـــورةتـــرد يف اجلـــداول الـــواردة يف الفصـــول املختلفـــة لكـــل رتبـــة 
معـايري التصـنيف املنسـقة. ويـرد  اخلطـورةفئـات  وجتسِّـد. النظـام املنسـق عامليـاً اخلطـورة املندرجـة يف ن فئـات ـة مــ) اليت ختصص لكل فئاخلطورة

 مــاهريياجــات خمتلـف اجلاحت ترتيبـات خاصــة لتلبيـة 4-5-10-4-1 الفقـرة يف رد. وتــ1م يف املرفـق ـلعمليـة ختصــيص عناصـر الوســ وجزمـ
 .املستهدفة من املعلومات

 استنساخ الرمز 1-4-10-3

. وباسـتثناء الرمـز اجلديـد الـذي املنسـق عامليـاً  التالية هي الرموز القياسية اليت ينبغي استخدامها يف النظـام اخلطورةرموز 
 القياســية املســتخدمة يف مــن جمموعــة الرمــوز جــزءاً وعالمــة التعجــب، فــإن هــذه الرمــوز متثــل  صــحية حمــددةخطــورة سيســتخدم للداللــة علــى 

 .التنظيمية النموذجية توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة

 قنبلة متفجرة هلب فوق دائرة هلب

 مججمة على عظمني متقاطعني غازأسطوانة  تأكل

 خطورة صحية البيئة بعالمة تعجّ 

 للخطورةالرسوم التخطيطية واستنساخ الرسوم التخطيطية  1-4-10-4

أخـــرى، كـــاألطر وشـــكل أو لـــون وعناصـــر ختطيطيـــة يتضـــمن رمـــزاً قـــد  ف الرســـم التخطيطـــي بأنـــه تكـــوين ختطيطـــيعـــرَّ يُ  1-4-10-4-1
 .حمددة األرضية، اهلدف منها تبليغ معلومات

 الشكل واللون 1-4-10-4-2

.حافتهاملنسق عاملياً على شكل مربع قائم على  املستخدمة يف النظام للخطورةينبغي أن تكون مجيع الرسوم التخطيطية  1-4-10-4-2-1

يف لـوائح ات الوسـمبصفة عامة باسـم بطاقـ لنقل، ينبغي استخدام الرسوم التخطيطية (اليت يشار إليهايف حالة ا 1-4-10-4-2-2
مواصـفات الرسـوم التخطيطيـة  وحتدد هذه الالئحةبشأن نقل البضائع اخلطرة".  حدة التنظيمية النموذجية"الئحة األمم املت النقل) املبينة يف
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. ) والشـكل العـاماخلطـورةألوان األرضـية، ومعلومـات إضـافية بشـأن السـالمة (مثـل رتبـة  للنقل، مبا يف ذلك اللون، والرموز، واألبعاد، وتباين
مـع بعـض االســتثناءات للسـماح باســتخدام  مـم علـى األقــل،100× مــم 100 التخطيطيـة اخلاصــة بالنقـلويشـرتط أن تكـون أبعــاد الرسـوم 

 سطوانات الغاز. وحتمل الرسوم التخطيطية للنقل الرمـز يف النصـف األعلـىأو  الصغرية جداً  أبعاد أصغر للرسوم التخطيطية يف حالة العبوات
التخطيطيـة أو تثبـت علـى العبـوة علـى أرضـية بلـون متبـاين.  النموذجيـة أن تطبـع الرسـوممن الرسم. وتشرتط الئحة األمم املتحدة التنظيميـة 

 :النموذجية سائل هلوب وفقاً لالئحة األمم املتحدة التنظيمية خلطورةمنوذجية وسم  ويرد أدناه مثال يوضح بطاقة

 (الرمز: هلب: أسود أو أبيض؛النموذجية"  رسم ختطيطي لسائل هلوب يف "الئحة األمم املتحدة التنظيمية
 )مم 100× مم  100األبعاد الدنيا:  يف الركن األسفل؛ 3رقم يكتب ال؛ على أرضية: محراء

توصـيات األمـم املتحـدة بشـأن نقـل  الرسوم التخطيطية اليت حيـددها النظـام املنسـق عامليـاً ولـيسأن حتمل وينبغي  1-4-10-4-2-3
بوضـوح.  ليكـون مرئيـاً  إطار أمحـر واسـع مبـا يكفـيمع باللون األسود على أرضية بيضاء  ، رمزاً النموذجية البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية

خمصصـة للتصـدير، فـإن السـلطة املختصـة قـد ختتـار إعطـاء املـوردين  غري أنه عندما يظهر هذا الرسم التخطيطي علـى بطاقـة وسـم لعبـوة غـري
 التخطيطيــة الــيت حتــددها أســود. كمــا أن الســلطة املختصــة قــد تســمح باســتخدام الرســومالتقــدير الســتخدام إطــار  وأصــحاب العمــل حريــة

 يف أوضـاع اسـتخدام أخـرى ال تكـون فيهـا العبـوة مشـمولة التنظيمية النموذجيـة توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة
 .جة للجلدقتضى النظام املنسق عاملياً ملادة مهيّ بالالئحة التنظيمية النموذجية. وفيما يلي مثال لرسم ختطيطي مب

 رسم ختطيطي ملادة مهيجة للجلد

 تدوين الرموز 1-4-10-4-3

الرسوم التخطيطية اليت حيددها النظام املنسق عاملياً للقطاعات األخرى غري النقل، ورمز  3من املرفق  4ترد يف القسم 
هو استخدامه ألغراض مرجعية فقط. وهو ليس جزءاً من الرسم التخطيطـي،  يعني كًال منها على حدة. والقصد من رمز الرسم التخطيطي

 من صحيفة بيانات السالمة. 2وال ينبغي أن يظهر على بطاقات الوسم أو يف القسم 

3
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 يف النقل لنظام املنسق عاملياً ل ةـوم التخطيطيـالرساستخدام  1-4-10-4-4
نقـل بشـأن  الئحـة األمـم املتحـدة النموذجيـة، الـذي ال تشـرتطه عامليـاً نظام املنسق لل م التخطيطيـالرسيظهر  أالينبغي 

 )1-4-5-10-4-1(انظر  للنظام املنسق عاملياً  كاملة املعلومات طبقاً  بطاقة وسمإال كجزء من  الئحة تنظيمية منوذجية، ،البضائع اخلطرة
 وليس بشكل مستقل.

 تخصيص عناصر الوسم 1-4-10-5

 اخلطرة بشأن نقل البضائع التنظيمية النموذجية املتحدة األمـم اليت تشملها الئحةاملعلومات املطلوبة للعبوات  1-4-10-5-1

علـى بطاقـة بشأن نقل البضـائع اخلطـرة  الئحة األمـم املتحدة التنظيمية النموذجيةحيثما يظهر رسم ختطيطي مبوجب 
يت يقتضــيها ـة الـــوم التخطيطيـــ. وينبغــي أال تظهــر الرســانفســهللخطــورة الوســم، ينبغــي أال يظهــر رســم ختطيطــي مبوجــب النظــام املنســق عامليــاً 

 .يديةربات صهاريج السكك احلدـاملطلوبة لنقل البضائع اخلطرة على حاويات الشحن، أو املركبات الربية، أو ع النظام املنسق عاملياً وغري

 اً عاملي املعلومات املطلوبة على بطاقة الوسم مبوجب النظام املنسق 1-4-10-5-2

 كلمات التنبيه )أ(

 ةمبين ةحمتمل خطورةالقارئ إىل  وتنبيه اخلطورةتعين كلمة التنبيه كلمة تستخدم لبيان املستوى النسيب لشدة 
املنسـق عامليـاً هـي: "خطـر" و"حتـذير". وتسـتخدم   على بطاقة الوسم. وكلمات التنبيه املستخدمة يف النظام

كلمــة بصــورة رئيســية)، بينمــا تســتخدم   2و 1 اخلطــورة األشــد (أي لفئــات اخلطــورةكلمــة "خطــر" لفئــات 
 خطـــورةاملتعلقـــة بكـــل رتبـــة  املختلفـــة الفصـــول اجلـــداول املبينـــة يف األدىن. وتـــرد يف اخلطـــورة"حتـــذير" لفئـــات 

 .يف النظام املنسق عاملياً  خطورةلكل فئة  تتفاصيل كلمات التنبيه اليت حدد

 اخلطورةبيانات  (ب)

اخلطـر، مبـا يف  املنـتج خطـورةتصـف طبيعـة  خطـورةة لكل رتبـة وفئـة صصعبارة خم اخلطورةيعين بيان  '1'
الوســم يف كــل رتبــة  اجلــداول املتعلقــة بعناصــر فــرادى . وتــرد يفاخلطــورةذلــك، عنــد االقتضــاء، درجــة 

 ؛املنسق عاملياً  يف النظام خطورةاحملددة لكل فئة  اخلطورةتفاصيل بيانات  خطورة

. والقصد من رمز بيان اخلطورة 3من املرفق  1ترد بيانات اخلطورة ورمز يعني كالً منها على حدة يف القسم  '2'
 عنه.ينبغي استخدامه عوضاً  هو استخدامه ألغراض مرجعية. وال يشكل جزءاً من بيان اخلطورة وال

 البيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية )ج(

لتقليـل أو منـع  يعين البيـان التحـذيري عبـارة (و/أو رسـم ختطيطـي) تصـف التـدابري املوصـى باختاذهـا '1'
الســليم أو املناولــة غــري  التــأثريات الضــارة الــيت تنــتج مــن التعــرض ملنــتج خطــر، أو مــن التخــزين غــري

معلومــات حتذيريــة مناســبة عامليـاً  حتمــل بطاقــة وسـم النظــام املنســقالسـليمة ملنــتج خطــر. وينبغـي أن 
أمثلـــة  3الســلطة املختصــة. ويتضــمن املرفــق  يتــوىل اختيارهــا املســؤول الــذي يضــع بطاقــة الوســم أو

وكــذلك أمثلـة للرســوم التخطيطيــة التحذيريـة الــيت ميكــن  للبيانـات التحذيريــة الــيت ميكـن اســتخدامها،
 املختصة بذلك؛ لسلطةاستخدامها حيثما ترخص ا
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. والقصـد مـن رمـز 3من املرفق  2ترد البيانات التحذيرية ورمز يعني كًال منها على حدة يف القسم  '2'
ينبغـي  البيان التحذيري هو استخدامه ألغراض مرجعية. وال يشكل جـزءاً مـن البيـان التحــذيري وال

 استخدامه عوضاً عنه.

 جاملنتَ تعريف عناصر  )د(

عناصــر يتطــابق مــع  اســتخدام اســم املنــتج علــى بطاقــة وســم النظـام املنســق عامليــاً، وينبغــي أنينبغـي  '1'
 املخـاليط مشـمولة املنتج املستخدم يف صـحيفة بيانـات السـالمة. وحيثمـا ال تكـون املـواد أو تعريف

 ينبغــي أن يوضــع أيضــاً علــى العبــوة ،بالئحــة األمــم املتحــدة النموذجيــة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة
 املتحدة؛ االسم الرمسي املستخدم يف النقل الذي أقرته األمم

، ينبغي سبائكللمخاليط أو ال وينبغي أن حتمل بطاقة وسم املادة اهلوية الكيميائية للمادة. وبالنسبة '2'
 ســبيكةاملكونــة أو الداخلــة يف تركيــب ال أن حتمــل بطاقــة الوســم اهلويــات الكيميائيــة جلميــع العناصــر

، أو نسـيةتلف العني الشديد، أو إطفار اخلاليا اجل اليت تسهم يف السمية احلادة، أو تأكل اجللد أو
ألعضـــاء  الشـــاملة التحســـس اجللـــدي أو التنفســـي، أو الســـمية الســـرطنة، أو الســـمية التناســـلية، أو

هـــذه علـــى بطاقـــة الوســـم. وكبـــديل أوجـــه اخلطـــورة تظهـــر  ، وذلـــك عنـــدما(STOT) مســـتهدفة حمـــددة
الـيت تسـهم  سـبيكةأو عناصـر ال املخلـوط مجيع مكونات لذلك، قد تقتضي السلطة املختصة إدراج

 ؛سبيكةيف خطر املخلوط أو ال

الســلطة املختصــة  حيثمــا ال تــوّرد املــواد أو املخــاليط إال الســتخدامها يف مكــان العمــل، قــد ختتــارو  '3'
مـن إظهارهــا  السـالمة بـدالً  صـحيفة بيانـاتد حريـة تقـدير إدراج اهلويـات الكيميائيـة يف إعطـاء املـورّ 

 على بطاقة الوسم؛

األسـبقية علــى قواعــد  تكـون للقواعــد الـيت تضــعها الســلطة املختصـة بشــأن املعلومـات التجاريــة الســريةو  '4'
يتعـني بيـان  م، الـيف بطاقة الوسـ ن مااملنتج. وهذا يعين أنه حيثما يكون من املعتاد إدراج مكو  تعريف
 .لسلطة املختصة بشأن املعلومات التجارية السرية ابطاقة الوسم إذا كان يستويف معايرييف  هويته

 املوّردتعريف بيانات  (ه)

 .ورقم اهلاتف اخلاص به ينبغي أن حتمل بطاقة الوسم اسم صانع أو موّرد املادة أو املخلوط وعنوانه

 اخلطورة وأسبقية معلومات األوجه املتعددة اخلطورة 1-4-10-5-3

 . وهـذهللنظـام املنسـق عامليـاً ة وفقـاً واحـد خطـورةتنطبق الرتتيبات التالية حيثما متثل املـواد أو املخـاليط أكثـر مـن 
هنا، فإنه  ). من1-1الفصل ( الغرض، والنطاق والتطبيق :" املشروح حتت عنوانالكتل البنائية الرتتيبات ليست بال تأثري بالنسبة ملبدأ "�ج

 .لذلك إدخال تعديالت على الرتتيبات املنطبقة تبعاً  ، ينبغيةمعين خطورةحيثما ال يقدم نظام ما معلومات على بطاقة الوسم بشأن 

ختصيص الرموز ةأسبقي 1-4-10-5-3-1

التنظيميــة البضــائع اخلطــرة، الالئحــة  توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــليت تشــملها بالنســبة للمــواد واملخــاليط الــ
السلطة املختصة  املادية القواعد احملددة يف الالئحة النموذجية. ويف أوضاع أماكن العمل، قد تقتضياخلطورة ، تتبع أسبقية رموز النموذجية

 :الصحية للخطورةبالنسبة  ق مبادئ األسبقية التاليةباملادية، وتط اخلطورةاستخدام مجيع رموز 
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 التعجب يف البطاقة؛ ، ينبغي عدم إظهار عالمةعلى عظمني متقاطعنية رمز اجلمجم نطباقيف حالة ا )أ(
العالمــة لتهــيج  كــل، ينبغــي عــدم إظهــار عالمــة التعجــب حيثمــا تســتخدم هــذهأيف حالــة انطبــاق رمــز الت ب)(

 اجللد أو العني؛
 التعجـــب سس التنفســـي، ينبغـــي عـــدم إظهـــار عالمـــةـبشـــأن التحـــ ةالصـــحي اخلطـــورةيف حالـــة ظهـــور رمـــز  ج)(

 .حيثما تستخدم هذه العالمة لبيان التحسس اجللدي أو هتيج اجللد أو العني

ختصيص كلمات التنبيه ةأسبقي 1-4-10-5-3-2

 ."حتذير" يف حالة انطباق كلمة التنبيه "خطر"، ينبغي أال تظهر كلمة التنبيه

اخلطورةختصيص بيانات  ةأسبقي 1-4-10-5-3-3

املعنيـة علـى بطاقـة الوسـم، مـا مل يـنص علـى خـالف ذلـك يف هـذا القسـم  طـورةاخلينبغي أن تظهر مجيع بيانـات 
 الفرعي. وقد ختتار السلطة املختصة حتديد الرتتيب الذي تظهر به هذه البيانات.

غري أنـه مـن أجـل جتنـب ازدواج أو زيـادة املعلومـات املدرجـة يف البيانـات التحذيريـة بصـورة واضـحة، جيـوز تطبيـق 
التالية:  قواعد األسبقية

جيـوز حـذف البيـان  ،"مسي جداً للحياة املائيـة مـع تـأثريات طويلـة األمـد" H410يف حالة استخدام البيان  (أ)
H400 مسي جداً للحياة املائية"؛" 

 H401"مسي للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد"، جيوز حذف البيان  H411يف حالة استخدام البيان  (ب)
 "مسي للحياة املائية"؛

 H402البيان  "ضار للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد"، جيوز حذف H412يف حالة استخدام البيان  (ج)
"ضار للحياة املائية"؛ 

للعـني"، جيـوز حـذف البيـان  شـديداً "يسبب حروقاً جلدية شـديدة وتلفـاً  H314يف حالة استخدام البيان  (د)
H318 ."يسبب تلفاً شديداً للعني" 

وجيــوز أن تقــرر الســلطات املختصـــة مــا إذا كــان يتعـــني اســتخدام قواعــد األســبقية الـــواردة أعــاله، أو تــرتك حريـــة 
 .دع/املورّ للُمصنّ االختيار 

. ويف حالـة حتديـد بيـان اخلطـورةعلى جمموعات حمـددة مـن بيانـات  3الوارد باملرفق  2-1-3ويشتمل اجلدول م
أو فــرادى البيانــات  للخطـورةع ، جيــوز أن حتـدد الســلطة املختصــة مـا إذا كــان ينبغــي أن يظهـر علــى بطاقــة الوسـم البيــان اجملّمــللخطــورةع جمّمـ

 ذات الصلة، أو قد يرتك هذا االختيار للُمصنع/املورد.

 ترتيبات عرض عناصر بطاقة الوسم وفقاً للنظام املنسق عاملياً  1-4-10-5-4

موضع معلومات النظام املنسق عاملياً على بطاقة الوسم 1-4-10-5-4-1

النظام املنسق عاملياً مجيعها على بطاقة  اليت حيددها اخلطورةينبغي وضع الرسوم التخطيطية وكلمة التنبيه وبيانات 
االختيـار.  د حريـةة أو تعطـي املـورّ لعرض هذه البيانات وعـرض املعلومـات التحذيريـ حمدداً  ترتيباً  الوسم. وقد ختتار السلطة املختصة أن تقدم

 اخلطورة.رتب  فرادى وترد توجيهات حمددة وأمثلة يف الفصول اليت تتناول
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ة حمددة لذلك يف ـرد أمثلـوتـة. عناصر الوسم على العبوات املختلف ظهوروقد أثريت بعض التساؤالت عن كيفية 
 .7املرفق 

املعلومات التكميلية 1-4-10-5-4-2

البارامرتات املوضحة  تباعاب أن تسمح باستخـدام معلومـات تكميلية رهنـاً حسب تقديرها املختصة  جيوز للسلطة
حسب  د بتحديدهااملعلومات على بطاقة الوسم أو تسمح للمورّ  . وقد ختتار السلطة املختصة أن حتدد أماكن ظهور هذه3-6-4-1يف 

 .عاملياً  ها النظام املنسقدداملعلومات التكميلية وضوح البيانات اليت حي يعوق مكان ظهور ، ينبغي أالأي من النهجني. ويف تقديره

استخدام اللون خارج الرسوم التخطيطية 1-4-10-5-4-3

منـاطق أخـرى مـن بطاقـة الوسـم  باإلضافة إىل استخدام اللون يف الرسوم التخطيطيـة، ميكـن اسـتخدام األلـوان يف
، آلفــــاتاملعتمـــدة يف دليــــل منظمــــة األغذيـــة والزراعــــة بشــــأن وســـم مبيــــدات ا اســــتخدام األطــــرلتلبيـــة اشــــرتاطات حمـــددة للوســــم، مــــن قبيـــل 

 .السلطة املختصة ، أو كأرضية هلذه املعلومات، أو على أي حنو آخر حتددهاخلطورةالتنبيه وبيانات  لكلمات أو

وسم العبوات الصغرية 1-4-10-5-4-4

 الصغرية هي:بادئ العامة اليت حتدد وسم العبوات إن امل

ينبغــي أن تظهـــر مجيــع عناصـــر الوســم املنطبقـــة مبوجـــب النظــام املنســـق عامليــاً علـــى الوعــاء املباشـــر الـــذي  (أ)
 كلما أمكن؛ا مادة خطرة أو خملوط خطر على حيتوي 

يف حالــة عــدم إمكانيــة وضــع مجيــع عناصــر الوســم املنطبقــة علــى الوعــاء املباشــر نفســه، ينبغــي اســتخدام  (ب)
وســائل أخــرى لعــرض مجيــع املعلومــات املتعلقــة بــاخلطورة وفقــاً لتعريــف عبــارة "بطاقــة الوســم" الــواردة يف 

 :علىعوامل أخرى النظام املنسق عاملياً. وتشتمل العوامل اليت تؤثر على ذلك ضمن 

 هيئة أو شكل أو حجم الوعاء املباشر؛ '1'

معــايري  عــدد عناصــر الوســم الــيت يتعــني إدراجهــا، وال ســيما يف حالــة اســتيفاء املــادة أو املخلــوط '2'
 التصنيف اخلاصة بتعدد رتب اخلطورة؛

 احلاجة إىل ظهور عناصر الوسم بأكثر من لغة رمسية واحدة؛ '3'

د بيانات تدل علـى عـدم املادة أو املخلوط اخلطر صغرياً جداً ولدى املورّ يف احلالة اليت يكون فيها حجم  (ج)
احتمال إحلاق الضرر بصحة اإلنسان و/أو البيئة، وحددت السلطة املختصة ذلك، جيوز حذف عناصر 

 الوسم من على الوعاء املباشر؛

بعض رتب/فئــات جيــوز أن تســمح الســلطات املختصــة حبــذف بعــض عناصــر الوســم مــن الوعــاء املباشــر لــ (د)
 اخلطورة إذا كان حجم املادة أو املخلوط أقل من كمية معينة؛

يتطلــب األمــر إمكانيــة الوصــول إىل بعــض عناصــر الوســم املوجــودة علــى الوعــاء املباشــر طــوال عمــر قــد  (ه)
 املنتج: مثًال الستخدامه املستمر من قبل العمال أو املستهلكني.
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 ترتيبات خاصة بشأن الوسم 1-4-10-5-5

 ســـمية التناســـلية والســـميةلوا ختتـــار الســـلطة املختصـــة الســـماح بتبليـــغ معلومـــات خطـــورة معينـــة للمســـرطنات قـــد
ملعلومات على بطاقة الوسم وعلى صحيفة بيانات السالمة، أو على ه األعضاء مستهدفة حمددة نتيجة للتعرض املتكرر بإظهار هذالشاملة 

 ).ذات الصلة هبذه الرتب ديةقيم احلالفقط (انظر الفصول املختلفة بشأن تفاصيل  صحيفة بيانات السالمة

 بتبليــغ معلومــات اخلطــورة مــن خــالل ، قــد ختتــار الســلطة املختصــة الســماحســبائكوباملثــل، بالنســبة للفلــزات وال
 .كتل ال تتجزأ  يف شكل صحائف بيانات السالمة فقط عندما توّرد هذه املواد

مادة أو خملوط بأنه أكال للفلزات ولكنه ليس أكاًال للجلد و/أو العيون، جاز للسلطة املختصة وحيثما صنفت 
أن ختتــار الســماح بإلغــاء الرســم التخطيطــي للخطــورة املرتبطــة بعبــارة "أكــال للفلــزات" مــن بطاقــة وســم هــذه املــواد أو املخــاليط الــيت هــي يف 

 املرحلة النهائية وهي معبأة الستخدام املستهلك.

بطاقات الوسم يف مكان العمل 1-4-10-5-5-1

مكـان  وّرد إىلالنظـام عنـدما تـ حيـددها حتمل املنتجات املشمولة يف نطاق النظـام املنسـق عامليـاً بطاقـة الوسـم الـيت
املنسق عامليـاً أو  ظامالوسم على الوعاء املوّرد يف مكان العمل. كما ينبغي استخدام بطاقة وسم الن العمل، وينبغي احملافظة على بقاء بطاقة

املختصــة أن تســمح ألصــحاب العمــل باســتخدام وســائل بديلــة لتزويــد  للســلطةجيــوز عناصــر الوســم لألوعيــة املــوّردة ملكــان العمــل. غــري أنــه 
مـات ولتبليـغ املعلو  إذا كـان هـذا الشـكل أكثـر مالءمـة ملكـان العمـل ىخـر بصـورة أذاهتـا يف شـكل مكتـوب أو معـروض  العـاملني باملعلومـات

من  وعلى سبيل املثال، ميكن عرض معلومات الوسم يف مكان العمل بدالً . بكفاءة مماثلة لكفاءة بطاقة الوسم مبوجب النظام املنسق عاملياً 
 .املادةعلى وعاء حيتوي  ظهورها على كل

املنســق عامليــاً حيثمــا بطاقــات النظــام  اســتخدام وســائل بديلــة لتزويــد العــاملني باملعلومــات املدرجــة يف لــزم عــادةً ويَ 
الكيميائيـة يف مكـان  الـذي يقدمـه املـوّرد إىل وعـاء أو نظـام آخـر مبكـان العمـل، أو عنـدما تُنـَتج املـادة تنقل املواد اخلطرة من الوعـاء األصـلي

: أسـاليب خمتلفـة مـن قبيـلوميكـن وضـع أو ختـزين املـواد الـيت تُنـَتج يف مكـان عمـل ب. عبأ يف أوعية خمصصة للبيـع أو التوريـدعمل ولكنها ال تُ 
الصــنابري، وأوعيـــة العمليــات أو التفاعــل، وعربـــات  نــات الصــغرية الــيت جتمـــع إلجــراء اختبــارات أو حتاليـــل، وشــبكات األنابيــب مبـــا فيهــاالعيّ 

يف دفعات، قد  نتاجحىت مسطحات ختزين املواد الصلبة السائبة يف اهلواء الطلق. ويف حالة عمليات اإل اخلامات املعدنية، ونظم الناقالت أو
 .املختلفة عدد من املخاليط الكيميائية الحتواءيستخدم وعاء خلط واحد 

للنظـام املنســق  كاملـة املعلومــات طبقـاً  مـن الناحيــة العمليـة إعـداد بطاقــة وسـم ويف حـاالت كثـرية، ال يكــون مناسـباً 
وهنـاك بعــض جتــرى فيـه عمليـة مــا. وعـاء ، أو عـدم إمكــان الوصـول إىل مـثالً  لوعــاءبســبب قيـود حجـم ا ، وذلـكالوعـاءعامليـاً ولصـقها علــى 

التحليل واالختبارات املعملية، وأحـواض األمثلة حلاالت يف أماكن العمل ميكن أن تنقل فيها املواد الكيميائية من أوعية املوّرد، منها: أوعية 
 .الــزمن أثنــاء فــرتة وجيــزة مــن فيهــا عامــل واحــد املــادة الكيميائيــة مســتخدأو أوعيــة مؤقتــة ياألنابيــب أو أجهــزة التفاعــل،  التخــزين، وشــبكات

لالسـتخدام الفـوري علـى بيـان عناصـر املعلومـات األساسـية مـع املنقولـة مـن وعـاء إىل آخـر كيميائية املواد الوميكن أن تقتصر بطاقات وسم 
 د.اليت يقدمها املورّ  ات السالمةـحيفة بيانإىل املعلومات الكاملة اليت تتضمنها بطاقة الوسم وص مباشرة املستخدم إحالة

. وينبغـي أن اخلطورة واضحة جيداً  املعلومات املنقولة عن طريق مجيع نظم تبليغ معلوماتتكون أن  ضمانوينبغي 
علـى سـبيل  يلةالبد . وقد تشمل هذه الطرائقكان العملاخلطورة املستخدمة يف م على وسائل تبليغ معلومات خاصاً  يتلقى العاملون تدريباً 

الرسوم التخطيطية اليت تصف التدابري  ج، ورموز اخلطورة مبوجب النظام املنسق عاملياً، وسائراستخدام عناصر تعريف املنتَ  املثال: اجلمع بني
 مـــع ،قـــدةاملنتجـــات الكيميائيـــة املوجـــودة يف شـــبكة األنابيـــب وأحـــواض العمليـــات املع التحذيريـــة؛ واســـتخدام خـــرائط ســـري العمليـــات لتعيـــني

النظـام املنسـق عامليـاً، وألـوان وعبـارات التحـذير الـيت  اإلشارة إىل صحائف بيانات السالمة ذات الصلة؛ واستخدام اللوحات اليت تبني رمـوز
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بطاقات دفعات  العمليات؛ واستخدام لوحات اإلعالن الدائمة لشبكات األنابيب الثابتة؛ واستخدام توضع على شبكات األنابيب وأجهزة
األشرطة املثبتة على شبكات األنابيب، اليت تطبع عليها رموز اخلطورة  اإلنتاج أو البطاقات اليت تبني الرتكيب لوسم أحواض اخللط، وكذلك

 .املنتجات وعناصر تعريف

ضررال احتمالوسم املنتجات االستهالكية على أساس  1-4-10-5-5-2

ومـع ذلـك، علـى أسـاس اخلطـورة،  عتمدة يف النظام املنسق عامليـاً امل تصنيفالنظم معايري ال تستخدم مجيعأن ينبغي 
اخلطــر (وســم  ســاس احتمــالمعلومــات مبنيــة علـى أ ظــم وســم للمنتجــات االسـتهالكية تقــدمرخص باسـتخدام ناملختصــة أن تــ جيـوز للســلطة
 املرتتـــب علـــى واخلطـــرلتعـــرض احملتمـــل ميكـــن للســـلطة املختصـــة أن حتـــدد طرائـــق تقـــدير ا ). ويف احلالـــة األخـــرية،أســـاس األخطـــارمبـــين علـــى 

نَتج. وتعطي بطاقات الوسم 
ُ
معلومات معينة  ال تذكر أخطار حمددة ولكنها قد هة عنهذه الطريقة معلومات موجّ  القائمة علىاستخدام امل

 املتكــرر، والســمية نتيجــة التعــرض أعضــاء مســتهدفة حمــددة الــيت تصــيب بســبب الســمية ،املثــال عــن التــأثريات الصــحية املزمنــة (علــى ســبيل
ة للوسم على امفقط. ويرد شرح عام للمبادئ الع اخلطورة ىلإ ستندالتناسلية، والسرطنة) وهي املعلومات اليت تظهر على بطاقة الوسم اليت ت

 .5 يف املرفق خطارأساس األ

اللمسبالتحذيرات املتصلة  1-4-10-5-5-3

 معيار الدويل للتوحيد القياسيلل ينبغي أن تستويف املواصفات التقنية املتصلة باللمسدام التحذيرات ـيف حالة استخ
ISO 11683:1997 "Tactile warnings of danger: Requirements".
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5-1الفصل 

 السالمةصحائف بيانات  :تبليغ معلومات الخطورة

 قفي النظام المنسّ  (SDS) دور صحيفة بيانات السالمة 1-5-1

ينبغي أن تقدم صحيفة بيانات السالمة معلومات شاملة عن املادة أو خملوط املواد اليت ميكن استخدامها يف األطر 1-5-1-1
للمعلومـــات املتعلقـــة  الصـــحائف كمصـــدرالكيميائيـــة يف مكـــان العمــل. ويســـتخدم أصـــحاب العمـــل والعـــاملون هــذه للمراقبـــة التنظيميــة 

باحتياطات السالمة. وتستخدم هذه املعلومات كمصدر مرجعي إلدارة املواد  البيئية، واملعلومات املتعلقة اخلطورة، مبا يف ذلك باخلطورة
بــأي حمــددة ذات صــلة  تعطــي معلومــات أن ادةأمــاكن العمــل. وتتعلــق صــحيفة بيانــات الســالمة بــاملنتج املعــين، وال ميكنهــا عــ اخلطــرة يف

تتضـمن  ، ميكـن أنالسـتخدامات حمـددةغري أنه يف حالة املنتجات املصممة ، يستخدم فيه املنتج يف النهايةمكان عمل معني ميكن أن 
ن صــاحب العمــل مــن  .مكــان العمــل املعــينبشــكل أكــرب صــحيفة بيانــات الســالمة معلومــات حمــددة ختــص  ولــذلك، فــإن املعلومــات متّكــ

النظـر يف أي تـدابري قـد تلـزم و (ب)  ؛مكـان العمـل احملـدد سـتهدفال لتـدابري محايـة العـاملني، مبـا يف ذلـك تـدريب يبرنامج فعّـ  وضع (أ)
 .البيئة حلماية

مستهدفة أخرى يف النظام املنسق ماهريللمعلومات جل مهماً  م صحيفة بيانات السالمة مصدراً عن ذلك، تقدّ  وفضالً  1-5-1-2
الطـوارئ األشخاص الذين يشرتكون يف عمليـات نقـل البضـائع اخلطـرة، ويف خـدمات  كن أن تفيد عناصر معلومات معينة. وهكذا، ميعاملياً 

واملستهلكني. غري أن هذه اجلماهري تتلقى معلومات إضـافية  ،اآلفاتمبا يف ذلك مراكز السموم)، والعاملني يف االستخدام املهين ملبيدات (
، والنشـرات التنظيميـة النموذجيـة توصـيات األمـم املتحـدة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة، الالئحـةاألخـرى، مثـل وثيقـة  من طائفة مـن املصـادر

وعليــه، فــإن تطبيــق نظــام منســق للوســم ال يقصــد بــه التــأثري يف االســتخدام األساســي . املرفقــة بــالعبوات للمســتهلكني، وســتظل تفعــل ذلــك
 .خدمني يف مكان العملبيانات السالمة وهو خدمة املست لصحيفة

معايير لتعيين ما إذا كان ينبغي إعداد صحيفة بيانات السالمة 1-5-2

املاديــة والبيئيــة  للخطــورةاملعــايري املنســقة  ينبغــي إعــداد صــحيفة بيانــات الســالمة جلميــع املــواد واملخــاليط الــيت تســتويف
الـيت تتســم  مكونـات تسـتويف املعـايري املتعلقــة باملسـرطنات، أو املـوادعلـى جلميـع املخـاليط الـيت حتتــوي  مبوجـب النظـام املنسـق عامليـاً، وكــذلك

لصحيفة بيانات السالمة اليت حتددها معايري  ديةاحل قيمالحمددة عند تركيزات تتجاوز  ةألعضاء مستهدفالشاملة بسمية تناسلية أو بالسمية 
تسـتويف  ال أيضاً صـحائف بيانـات السـالمة للمخـاليط الـيت طلبختتار السلطة املختصـة أن توقد  ).1-3-5-1تصنيف املخاليط (انظر 

 ).1-3-5-1 مكونات خطرة برتكيزات معينة (انظرعلى معايري التصنيف كمواد خطرة ولكنها حتتوي 

توجيه عام الستيفاء صحيفة بيانات السالمة 1-5-3

 التركيزاتحدود /حديةقيم الال 1-5-3-1

 :1-5-1 العامة املبينة يف اجلدول الرتكيزاتحدود /ديةقيم احلالينبغي إعداد صحيفة بيانات السالمة على أساس  1-5-3-1-1
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 الخطورة الصحية والبيئية لكل رتبة من رتب/حدود التركيزات قيم الحديةال: 1-5-1الجدول 

 التركيزاتحدود /الحديةقيم ال رتبة الخطورة
 يف املائة 1.0 ≥ السمية احلادة

 يف املائة 1.0 ≥ تأكل/هتيج اجللد
 يف املائة 1.0 ≥ شديد/هتيج العنيالعني التلف 

 يف املائة 0.1≥ حتسس تنفسي/جلدي
 يف املائة 0.1≥ 1)الفئة ( نسيةإطفار اخلاليا اجل
 يف املائة 1.0 ≥ )2الفئة ( نسيةإطفار اخلاليا اجل

 يف املائة 0.1≥ السرطنة
 يف املائة 0.1≥ التناسليةالسمية 
 يف املائة 1.0 ≥ )دألعضاء مستهدفة حمددة (تعرض مفر  الشاملة السمية
 يف املائة 1.0 ≥ )ألعضاء مستهدفة حمددة (تعرض متكرر الشاملة السمية

واللزوجة احلركية  1يف املائة من مكونات الفئة  10 ≥)1السمية بالشفط (الفئة
 س°40/ث عند 2مم 20.5 ≤

 واللزوجة احلركية 2يف املائة من مكونات الفئة  10 ≥ )2السمية بالشفط (الفئة 
 س°40/ث عند 2مم 14 ≤

 يف املائة 1.0 ≥ اخلطورة على البيئة املائية

تكـون هنـاك بعـض حـاالت  )، قـد3-1(انظـر الفصـل  "تصنيف املـواد واملخاليط اخلطرة"وحسبما ذكر حتت عنـوان  1-5-3-1-2
البيانـات املتاحـة عـن اخلطـورة تصـنيف املـادة علـى أسـاس قـيم حدية/حـدود تركيـزات خبـالف القـيم العامـة احملـددة يف الفصـول الـيت تربر فيهـا 

). وعنـد اسـتخدام مثـل هـذه القـيم ألغـراض التصـنيف، 1-4و 10-3إىل  2-3تتناول رتب اخلطورة الصحية والبيئية املختلفـة (الفصـول 
 لتزام باستيفاء صحيفة لبيانات السالمة.أن تطبق أيضاً على اال ينبغي

وقد تطلب بعض السلطات املختصة استيفاء صحائف بيانات السالمة للمخاليط غري املصنفة يف السمية احلادة أو 1-5-3-1-3
مكونــات مسيــة حــادة أو مكونــات مسيــة للبيئــة املائيــة يف تركيــزات علــى الســمية املائيــة نتيجــة لتطبيــق معادلــة اإلضــافة، والــيت حتتــوي مــع ذلــك 

 .)1(يف املائة 1مكافئة أو أكرب من 

ووفقاً لـنهج الكتـل البنائيـة (اجملموعـات املنسـقة) قـد ختتـار بعـض السـلطات املختصـة عـدم تقييـد فئـات حمـددة داخـل 1-5-3-1-4
 زام باستيفاء صحيفة لبيانات السالمة.رتبة خطورة بعينها. ويف تلك احلاالت، لن يكون هناك الت

____________________ 

ملثـال السـمية احلـادة حتدد القيم احلدية لتصنيف املخاليط عادة برتكيزات يُعـربَّ عنهـا بنسـبة مئويـة للمكـون املعـين. ويف بعـض احلـاالت، علـى سـبيل ا )1(
. وحيدد تصنيف املخلوط باحلساب اجلمعي على أساس قيم السمية (ATE)(الصحة البشرية)، يعرب عن القيم احلدية يف شكل قيم السمية احلادة 

ملائية الـحادة (انظر ) وتركيزات املكونات. وباملثل، ميكن حساب تصنيف السمية املائية احلادة على أساس قيم السمية ا1-3احلادة (انظر الفصل 
). وتؤخـــذ املكونـــات يف 3-3و 2-3) وحيثمـــا يكـــون مـــن املناســـب، التهيج/التأكـــل عـــن طريـــق مجـــع املكونـــات (انظـــر الفصــــلني 1-4الفصـــل 

ه كأسـاس يف املائـة. وقـد تسـتخدم بعـض السـلطات املختصـة القيمـة احلديـة هـذ 1االعتبار عند تطبيق املعادلة إذا كان الرتكيـز يكـافئ أو أكـرب مـن 
 لاللتزام باستيفاء صحيفة بيانات السالمة.
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تتضــح ضــرورة اســتيفاء صــحيفة بيانــات الســالمة ملــادة أو خملــوط مــا، ينبغــي أن تُقــدَّم املعلومــات املطلــوبإن ومــا  1-5-3-1-5
 إدراجها يف صحائف بيانات السالمة يف مجيع احلاالت وفقاً الشرتاطات النظام املنسق عاملياً.

 بيانات السالمةشكل صحيفة  1-5-3-2

ينبغي أن تقدم املعلومـات الـيت تـدرج يف صـحيفة بيانـات السـالمة باسـتخدام العنـاوين السـتة عشـر التاليـة بالرتتيـب 1-5-3-2-1
 الذي ترد به أدناه:

جتعريف هوية املنتَ  -1
أوجه اخلطورة)( اخلطورةحتديد  -2
املكوناتاملتعلقة بعلومات امل/كتابة بيانات -3
األولية افاتاإلسعتدابري  -4
تدابري مكافحة احلريق -5
العارضإجراءات مواجهة االنطالق  -6
املناولة والتخزين -7
ضوابط التعرض/احلماية الشخصية -8
الفيزيائية والكيميائية صائصاخل -9

التفاعليةالقدرة و  االستقرار -10
سموميةالعلومات امل -11
يكولوجيةاإلعلومات امل -12
فاتالتخلص من املخلّ اعتبارات  -13
النقلاملتعلقة ب علوماتامل -14
تنظيميةالعلومات امل -15
.معلومات أخرى -16

 مضمون صحيفة بيانات السالمة 1-5-3-3

. وينبغـي كحـد أدىناخلطـورة ديـدحت للبيانـات املسـتخدمة يف واضـحاً  ينبغي أن توفر صحيفة بيانات السالمة وصفاً  1-5-3-3-1
 تنطبـــق وتتــــاح هـــذه املعلومــــات، يف صـــحيفة بيانـــات الســــالمة حتـــت العنــــاوين ذات ، حيثمـــا2-5-1املعلومـــات املبينـــة يف اجلــــدول إدراج 
تذكر الصحيفة ذلك. وقد تقتضي السلطة  وحيثما ال تنطبق أو ال تتوفر معلومات حمددة بشأن عنوان فرعي معني، فإنه ينبغي أن )2(ةالصل

 .فية يف الصحيفةاملختصة إيراد معلومات إضا

ســبيل املثــال "رقــم االحتــاد األورويب" وتتصــل بعــض العنــاوين الفرعيــة مبعلومــات ذات طــابع وطــين أو إقليمــي، علــى 1-5-3-3-2
 أصــحاب العمــل أن يــدرجوا املعلومــات حتــت العنــاوين الفرعيــة بالصــحيفة حبيــث تكــون هــذه و"حــدود التعــرض املهــين" وينبغــي للمــوردين أو

 .السالمة واليت توّرد هلا املنتجات املعنية اليت توجه إليها صحيفة بيانات ملناطقصلة ومناسبة للبلدان أو ا املعلومات ذات
____________________ 

ا تتـوفر تعين عبارة "حيثمـا تنطبـق" حيثمـا تنطبـق املعلومـات علـى املنـتج احملـدد املشـمول بصـحيفة بيانـات السـالمة. وتعـين عبـارة "حيثمـا تتـاح" حيثمـ )2(
 املعلومات لدى املورد أو اجلهة اليت تتوىل إعداد صحيفة بيانات السالمة.
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مبقتضى اشرتاطات النظام املنسق على توجيهات عن إعداد صحائف بيانات السالمة 4وميكن االطالع يف املرفق  1-5-3-3-3
تـوفر  ، الـيت كانـتللنظـام املنسـق عامليـاً بعـد دراسـة املعـايري الرئيسـية املعـرتف هبـا دوليـاً  عيـة. وقامت بوضـع هـذه التوجيهـات اللجنـة الفر عاملياً 

بشـأن "السـالمة يف اسـتخدام  177التوصـية رقـم  توجيهات إلعداد صحيفة بيانات السالمة، من بينهـا معيـار منظمـة العمـل الدوليـة حتـت
بيانــات الســالمة  ه االحتــاد األورويب بشــأن صــحيفةـوتوجيــ ISO 11014 للتوحيــد القياســي ار الــدويلـواملعيــ ،"املــواد الكيميائيــة يف مكــان العمــل

91/155/EECومعيار املعهد الوطين األمريكي للمعايري ، (ANSI) رقم Z 400.1. 

 جمـالحني وغريهم من عمال النقل يفال بد من توافر معلومات إضافية عن السالمة والبيئة لتناول احتياجات املالّ  1-5-3-3-4
الداخلية اخلاضعة ألنظمة املنظمة البحرية الدولية أو  نقل السوائب من البضائع اخلطرة يف ناقالت السوائب أو السفن الصهرجيية البحرية أو

بــإدراج معلومــات أساســية عــن التصــنيف عنــد نقــل مثــل هــذه الشــحنات   4مــن املرفــق  7-14-3-4األنظمــة الوطنيــة. وتوصــي الفقــرة م
أو  . وباإلضافة إىل ذلك، فالسفن الـيت حتمـل نفطـاً  IBC ومدونة    (MARPOL)  كل سوائب وفقاً للمرفق الثاين باتفاقية ماربول كسوائل يف ش

، على النحو املبني يف املرفق األول من اتفاقية ماربول، يف شكل سوائب أو للتموين بالوقود النفطي، جيب أن تقدَّم إليهـا، قبـل نفطياً  وقوداً 
لقرار جلنة السالمة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية املعنون "توصيات بشـأن صـحف  التحميل، "صحيفة بيانات سالمة املواد" وفقاً 

. ولــذلك، فحــىت MSC.286(86)بيانــات ســالمة املــواد مــن أجــل شــحنات الــنفط والوقــود النفطــي املدرجــة يف املرفــق األول التفاقيــة مــاربول" 
يف  MSC.286(86)صــحيفة بيانــات ســالمة موحــدة لالســتخدام البحــري وغــري البحــري، ميكــن إدراج األحكــام اإلضــافية للقــرار  تكــون هنــاك

 صحيفة بيانات السالمة للنظام املنسق عامليا، حسب االقتضاء، من أجل الشحنات وزيوت الوقود البحرية املدرجة يف املرفق األول التفاقية
 ماربول.

 معلومات الدنيا إلعداد صحيفة بيانات السالمة: ال2-5-1الجدول 

تعريـــف المـــادة أو المخلـــوط وبيانـــات -1
 المورّد

 ؛ج يف النظام املنسق عاملياً املنتَ تعريف عناصر  (أ)
 وسائل التعريف األخرى؛ )ب(

 وقيود استخدامها؛ ااستخدام املادة الكيميائية املوصى هب (ج)
 خل)؛إ اهلاتف، ذلك االسم، العنوان، رقمتفاصيل بيانات املوّرد (مبا يف  (د)

 .رقم هاتف الطوارئ )ه(

تصنيف املـادة/املخلوط يف النظـام املنسـق عامليـاً وأيـة معلومـات وطنيـة أو أ)( تحديد الخطورة -2
 إقليمية؛

 عناصـــــر الوســـــم حســـــب النظـــــام املنســـــق عامليـــــاً، مبـــــا يف ذلـــــك البيانـــــات ب)(
يف شــكل رســم ختطيطــي بــاألبيض  اخلطــورةلتحذيريــة (ميكــن ذكــر رمــوز ا

علــــــى عظمــــــني لرمــــــز، مثــــــل هلــــــب، مججمــــــة ا مـواألســــــود للرمــــــز أو اســــــ
 )؛متقاطعني

 )ينفجــار الغبــار اال خطــورةرى ال تــؤدي إىل التصــنيف (مثــل ـأخــ خطــورة ج)(
 .يشملها النظام املنسق عاملياً  ال أو

 (تابع على الصفحة التالية)
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 (تابع): المعلومات الدنيا إلعداد صحيفة بيانات السالمة 2-5-1الجدول 

ـــة البيانات/المعلومـــات المتعلقـــة -3 كتاب
 بالمكونات

 المادة
 االسم الكيميائي؛ أ)(
 خل؛إاالسم الشائع، املرادفات،  ب)(
ـــــــة وســـــــائر بيانـــــــات التعريـــــــف ج)( ـــــــرقم يف دائـــــــرة املستخلصـــــــات الكيميائي  ال

 ؛املخصصة
 التثبيــــت املصــــنفة بــــذاهتا والــــيت تســــهم يف تصــــنيف ضــــافاتمو الشــــوائب  )د(

 املادة.
 المخلوط

مبفهــــوم  االســــم الكيميــــائي وتركيــــزات أو نطاقــــات تركيــــز مجيــــع املكونــــات اخلطــــرة
 .تركيزاهتاحدود  النظام املنسق عاملياً واملوجودة برتكيز أعلى من

الســــلطة  لقواعــــد تكــــوناملكونــــات املتعلقــــة ب فيمــــا يتعلــــق باملعلومــــات: مالحظــــة
 .املنتجات املختصة بشأن املعلومات التجارية السرية أسبقية على قواعد تعريف

ملختلــــف ســـــبل التعــــرض: االستنشـــــاق، وصــــف التــــدابري الضـــــرورية تبعــــاً  أ)( إجراءات اإلسعاف األولي -4
 والعني، واالمتصاص؛ اجللد مالمسةو 

 واملتأخرة؛أهم األعراض/التأثريات، احلادة  ب)(
 .ند االقتضاءع بيان الرعاية الطبية الفورية واملعاجلة الطبية اخلاصة املطلوبة ج)(

مواد اإلطفاء املناسبة (وغري املناسبة)؛ (أ) إجراءات مكافحة الحريق -5
 (مـن قبيـل طبيعـة أي نـواتج ئيـةايالكيم املـادة اخلطورة احملددة الناشـئة مـن ب)(

 احرتاق خطرة)؛
 .اإلطفاء الوقاية واالحتياطات اخلاصة املتعلقة بعمال معدات ج)(

االحتياطات ومعدات الوقاية الشخصية وإجراءات الطوارئ؛ أ)( إجراءات مواجهة االنطالق العارض -6
 االحتياطات البيئية؛ )ب(
 .طرائق ومواد االحتواء والتنظيف ج)(

احتياطات املناولة املأمونة؛ )(أ المناولة والتخزين -7
 .املواد شروط التخزين املأمون، مبا يف ذلك حاالت عدم التوافق بني ب)(

حــــدود التعــــرض الــــوظيفي أو قــــيم احلــــدودبــــارامرتات املراقبــــة، مثــــل قــــيم  أ)( ضوابط التعرض/الحماية الشخصية -8
؛البيولوجية

 الضوابط اهلندسية املناسبة؛ ب)(
 الشخصية الوقايةتدابري احلماية الشخصية، مثل معدات  ج)(

 (تابع على الصفحة التالية)
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 ؛احلالة الفيزيائية الفيزيائية والكيميائية صائصالخ -9
 اللون؛

 الرائحة؛
 درجة االنصهار/درجة التجمد؛

 نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان؛نقطة الغليان أو 
 ؛األعلى للقابلية لالشتعال أو االنفجاراألدىن/احلد ؛القابلية لالشتعال

 نقطة الوميض؛(
 ؛درجة حرارة االشتعال الذايت(
 درجة حرارة التحلل؛(
 ؛األس اهلدروجيين(
 ؛اللزوجة احلركية(
 ؛الذوبان قابلية(
 ؛(قيمة لوغارمتية) بني األوكتانول واملاء :معامل التوزّع(
 ؛الضغط البخاري(
 ؛النسبيةو/أو الكثافة لكثافة ا(
 ؛النسبية كثافة البخار(
  خصائص اجلسيمات.(

  التفاعلية؛القدرة  )(أ والقدرة التفاعلية االستقرار -10
 الكيميائي؛ االستقرار ب)(
 إمكانية التفاعالت اخلطرة؛ ج)(
 ؛الذبذبات األستايت أو الصدم أو بائيالكهر شروط جتنب التفريغ  د)(
 غري املتوافقة؛ املواد ه)(
 .اتج التحلل اخلطرةنو  و)(

وصـــــف مـــــوجز ولكـــــن كامـــــل ومفهـــــوم ملختلـــــف التـــــأثريات الســـــمومية (الصـــــحية)  المعلومات السمومية -11
  :املتاحة املستخدمة لتعيني هذه التأثريات، مبا يف ذلك والبيانات

 ةســــمالم(استنشــــاق، امتصــــاص،  تملـــةمعلومـــات عــــن ســــبل التعــــرض احمل أ)(
 العني)؛ اجللد أو

 األعراض املتصلة بالسمات الفيزيائية والكيميائية والسمومية؛ ب)(
التـــــأثريات املزمنـــــة للتعـــــرض القصـــــري  التـــــأثريات املتـــــأخرة والفوريـــــة وكـــــذلك ج)(

 والطويل األمد؛
 قياسات رقمية للسمية (من قبيل تقديرات السمية احلادة). (د)

 (تابع على الصفحة التالية)
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  )؛كون متاحةسمية اإليكولوجية (املائية واألرضية، حيثما تال أ)( المعلومات اإليكولوجية -12
 ؛التحلل ةإمكانيدرجة االستمرار يف البيئة و  ب)(
 القابلية للرتاكم األحيائي؛ ج)(
 يف الرتبة؛القدرة على االنتقال  د)(
 .األخرى التأثريات الضارة ه)(

 بــــــــالتخلص مــــــــناالعتبــــــــارات المتعلقــــــــة  -13
 المخلفات

، الـتخلص منهـا وصف النفايات املتخلفة ومعلومات عن مناولتها املأمونـة وطرائـق
 .أية عبوات ملوثة التخلص منمبا يف ذلك 

 رقم األمم املتحدة؛ أ)( نقلالمتعلقة بالمعلومات ال -14
 األمم املتحدة الرمسي املستخدم يف النقل؛ اسم ب)(
 رتبة (رتب) خطورة النقل؛ ج)(
 ؛كانت منطبقة ذاجمموعة التعبئة، إ د)(
 اخلطـــــورة البيئيـــــة (علـــــى ســـــبيل املثـــــال: هـــــل املـــــادة ملوثـــــة للبيئـــــة البحريـــــة ه)(

 نعم/ال))؛(
 ورمـــــز 73/78للمرفـــــق الثـــــاين ملـــــاربول  النقـــــل يف صـــــورة ســـــوائب (وفقـــــاً  (و)

 الوسيطة للسوائب)؛ اتاحلاوي
 االحتياطــات اخلاصــة الــيت حيتــاج املســتخدم إىل معرفتهــا أو مراعاهتــا فيمــا (ز)

 .هابالنقل أو احلمل، سواء يف داخل أو خارج األبنية اليت حتتوي يتصل
 .املعنية نظم السالمة واللوائح الصحية والبيئية احملددة املتعلقة باملنتجات المعلومات التنظيمية -15
معلومات أخرى، بمـا فـي ذلـك معلومـات  -16

 عـــــن إعـــــداد صـــــحائف بيانـــــات الســـــالمة
 ومراجعتها

 

ميكن تتبع ترتيب اخلصائص الفيزيائية والكيميائية الواردة يف اجلدول على صحيفة بيانات السالمة كما هو مبني يف هـذا   :مالحظة
مــن صــحيفة بيانــات الســالمة، أو قــد تــرتك األمــر ملعــد  9 لقســمولكنــه غــري إلزامــي. وقــد تقــرر الســلطة املختصــة حتديــد ترتيــب لاجلــدول، 

الصحيفة لكي يعيد ترتيب اخلصائص، إذا اعُترب ذلك مالئما.ً 
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 1-2الفصل 
 المتفجرات

 تعاريف واعتبارات عامة 2-1-1

تولّـد يف حـد ذاهتـا نتيجـة قابلـة ألن مـواد)  مـادة صـلبة أو سـائلة (أو خملـوط املادة املتفجرة (أو املخلوط املتفجر)تعين  2-1-1-1
وتنــدرج حتــت هــذا التعريــف مــواد  .يرتتــب عليهــا حــدوث أضــرار باملنطقــة احمليطــة كيميــائي غــازات هلــا درجــة حــرارة وضــغط وســرعةتفاعــل  

 .النارية حىت لو مل تتولد عنها غازات أللعابا

أو ضـوئي أو صـويت  الغرض منه إحداث تـأثري حـراري أو مادة أو خملوط النارية األلعاب (أو خملوط مواد) مادةتعين و  
 .غري تفجرييةو  كيميائية طاردة للحرارة وذاتية املداومة توليد غاز أو دخان أو جمموعة من هذه التأثريات نتيجة لتفاعالت

 .املتفجرة أو املخاليط مادة أو أكثر من املوادعلى هي سلعة حتتوي  والسلعة املتفجرة

 .النارية األلعاب أو خماليط مادة أو أكثر من موادعلى هي سلعة حتتوي  النارية وسلعة األلعاب

 :رتبة املتفجرات، وهي تشمل 2-1-1-2

 املواد واملخاليط املتفجرة؛ أ)(
تسمح  ال أو ذات طبيعة مواد أو خماليط متفجرة بكمياتعلى اليت حتتوي  جهزةالسلع املتفجرة، باستثناء األو  ب)(

، هــازالنقــل إىل حــدوث أثــر خــارج اجل أثنــاء عــن غــري قصــد أو بصــورة عارضــةبــأن يــؤدي اشــتعاهلا أو تشــغيلها 
 ضوضاء عالية؛  سواء يف شكل انتثار أو نار أو دخان أو حرارة أو

إلحـداث تـأثري عملـي مماثـل لالنفجـار  املواد واملخاليط والسلع الـيت مل تـرد يف (أ) و(ب) أعـاله، والـيت تصـنعو  ج)(
 .أو ألغراض األلعاب النارية

 معايير التصنيف 2-1-2

حتـت إحـدى الشـعب السـت التاليـة  ،مسـتقرةرج مواد وخماليط وسلع هـذه الرتبـة، الـيت ال تصـنف كمتفجـرات غـري تند 2-1-2-1
 :لنوع اخلطر الذي تنطوي عليه وفقاً 

 االنفجــار الشــامل هــو الــذي( االنفجــار الشــامل خبطــورةاملــواد واملخــاليط والســلع الــيت تتســم  1-1الشعبة  أ)( 
 )؛واحد تقريباً  بأكملها يف آنحيدث يف الكمية املوجودة 

 االنفجــارخطــورة تنطــوي علــى  االنتثـار ولكنهــا ال خبطــورةاملـواد واملخــاليط والســلع الــيت تتســم  2-1الشعبة  ب)( 
 الشامل؛

أو  ةضـئيل عصف خبطورة وتتسم حريقاشتعال  خطورةاملواد واملخاليط والسلع اليت تنطوي على  3-1الشعبة  ج)( 
 :الشامل االنفجار خطورةأو كليهما، ولكنها ال تنطوي على  ةانتثار ضئيل خطورة

 يؤدي احرتاقها إىل حرارة إشعاعية كبرية؛  '1'
 ؛يهماكل ف أو انتثار ضئيل أوـعص تأثري عنهاحترتق الواحدة تلو األخرى، وينتج أو  '2'
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الـــيت  واملخـــاليط والســـلع : املـــوادةكبـــري   خطـــورةاملـــواد واملخـــاليط والســـلع الـــيت ال تنطـــوي علـــى  4-1الشعبة  د)( 
اآلثـار إىل حـد كبـري  وتقتصـر .اشـتعاهلا بـدأإذا اشـتعلت أو  ةضـئيل خطـورةتنطوي إال على  ال

أو أن تصل إىل مدى بعيد.  حجم كبري ذات شظاياعلى العبوة وال يتوقع أن تتناثر منها أي 
 حمتويات العبوة؛ عظممل أي نار خارجية انفجار فوري علىعملياً وال يرتتب 

الشـــامل: املـــواد  االنفجـــار خطـــورة والـــيت تنطـــوي علـــى غـــري احلساســـة جـــداً املخـــاليط  وأاملـــواد  5-1الشعبة  (ه) 
حبيـث تقـل إىل حـد كبـري  لكنهـا غـري حساسـةاالنفجار الشامل و  خبطورةواملخاليط اليت تتسم 

ـــــــــة احتمـــــــــاالت اشـــــــــتعاهلا أو انتقاهلـــــــــا مـــــــــن جـــــــــداً  ـــــــــة االنفجـــــــــار يف  حال االحـــــــــرتاق إىل حال
 العادية؛ روفالظ

الـــيت  الشـــامل: الســـلع االنفجـــار خبطـــورةوالـــيت ال تتســـم  غـــري احلساســـة بدرجـــة قصـــوىالســـلع  6-1الشعبة  و)( 
بــدء  احتمــاالت تقــل أو خمــاليط غــري حساســة بدرجــة قصــوى مــواديف معظمهــا علــى حتتــوي 

 .إىل حد ال يذكر اشتعاهلا أو انتثارها عرضاً 

الســت املــذكورة أعــاله علــى  ، يف واحــدة مــن الشــعبمســتقرةوتصــنف املتفجــرات، الــيت ال تصــنف كمتفجــرات غــري  2-1-2-2
 توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، دليــل االختبــارات يف اجلــزء األول مــن 8إىل  2االختبــارات  جمموعــاتأســاس نتــائج 

 :، وفقاً للجدول التايلواملعايري

 معايير تصنيف المتفجرات :1-1-2الجدول 

 المعايير الفئة

أو  (أ)مســــتقرةمتفجــــرات غيــــر 
 1-1الشــعب مــن  متفجــرات

 6-1إلى 

 :إجراؤها ، فيما يلي اجملموعة األساسية لالختبارات اليت يلزم6-1إىل  1-1 شعبمتفجرات ال
 األمـــمتوصـــيات  مـــن 12 قســـمال( 2اختبـــارات األمـــم املتحـــدة  ةجملموعـــ وفقـــاً  القابلية لالنفجار:

ختضـــع  . ال)واملعـــايري املتحـــدة بشـــأن نقـــل البضـــائع اخلطـــرة، دليـــل االختبـــارات
 .2املتحدة  جملموعة اختبارات األمم (ب)العمدية املتفجرات

 توصـــيات األمـــم مـــن 13 قســـمال( 3جملموعـــة اختبـــارات األمـــم املتحـــدة  وفقـــاً  احلساسية:
 ).واملعايريبشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات  املتحدة

 مــــن 1-6-13(ج) (القســــم الفرعــــي 3جملموعــــة اختبــــارات األمــــم املتحــــدة  وفقـــاً  احلراري: االستقرار
 ).واملعايري توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات

 .الصحيحة يلزم إجراء اختبارات أخرى لتعيني الشعبة

للمناولــة واالســتخدام العــاديني. ويلــزم اختــاذ احتياطــات  و/أو مفرطــة احلساســية حراريــاً  مســتقرةهــي متفجــرات غــري  املســتقرةاملتفجـرات غــري  أ)(
 .خاصة بشأ�ا

 .ناري تشمل املواد واملخاليط والسلع اليت تصنع إلحداث تأثري عملي تفجريي أو ب)(

مث تــدرج، لــبعض  6-1إىل  1-1ســلع حتــت ُشــَعب مــن  قــد تصــنف املــواد أو املخــاليط املتفجــرة يف شــكل معبــأ أو :1مالحظة ال
املتحـدة  تقنيـة (انظـر توصـيات األمـمال شـرتاطاتاال جمموعات توافق مـن "ألـف" إىل "قـاف" لتمييـز األغراض التنظيمية، يف تقسيم فرعي يف

  ).1-2نموذجية، الفصل التنظيمية الالئحة البشأن نقل البضائع اخلطرة، 
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أو ُتذاب أو تعلق يف املاء أو يف مواد  ت أو ُختفف مبواد أخرىالكحوال املواد واملخاليط املتفجرة باملاء أوب بعض تُرطَّ  :2مالحظة ال
 )17-2وميكن أن تكون مرشـحة للتصـنيف كمتفجـرات منزوعـة احلساسـية (انظـر الفصـل . أو ختفيفها التفجريية واصهاخ لكبت سائلة أخرى

 تفجـراتباعتبارهـا م( املتفجـرة واملخـاليط )، بأسـلوب خمتلـف عـن معاملـة املـواديـة (كالنقـل مـثالً األغـراض التنظيم ميكن معاملتها، لبعضأو 
 .2-5-4-2-3-1منزوعة احلساسية، انظر 

. حســبما هــو مقــدمعلــى املــادة أو املخلــوط  اتإجــراء االختبــار  ينبغــي يف اختبــارات تصــنيف املــواد أو املخــاليط الصــلبة :3 مالحظةال
الشــكل الــذي مت اختبــاره،  أو النقــل يف شــكل فيزيــائي خيتلــف عــن لتزويــدإذا قــدمت املــادة الكيميائيــة نفســها ألغــراض ا علــى ســبيل املثــال،و 

 .التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف ذلك الشكل اجلديد يغري بدرجة كبرية أداءه يف اختبار على األرجح أنهويعترب 

 تبليغ معلومات الخطورة 2-1-3

 ).4-1 الفصـل( تبليـغ معلومـات اخلطـورة: الوسـم اعتبارات عامة واعتبـارات خاصـة بشـأن اشـرتاطات الوسـم حتـت عنـوانترد  
الـــيت ميكـــن  أمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة 3عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق مـــوجزة جـــداول  1ويتضـــمن املرفـــق 

 .استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة

 : عناصر وسم المتفجرات2-1-2الجدول 

 الشعبة
1-6 

 الشعبة
1-5 

 الشعبة
1-4 

 الشعبة
1-3 

 الشعبة
1-2 

 الشعبة
1-1 

متفجر غير 
  مستقر

على  1-6
أرضية 
 )أ(برتقالية

لى ـع 1-5
أرضية 
 (أ)برتقالية

 أو؛ رةـة منفجـقنبل
على أرضية  1-4

 (أ)برتقالية

 الرمز قنبلة منفجرة قنبلة منفجرة قنبلة منفجرة قنبلة منفجرة

بدون كلمة 
 تنبيه

كلمة  خطر خطر خطر خطر حتذير خطر
 التنبيه

بدون بيان 
 خطورة

قد تنفجر 
 انفجاراً 

يف  شامالً 
 النار

احلريق، أو  خطورة
 النتثارا

 خطورةمتفجر؛ 
احلريق، أو 

العصف، أو 
 االنتثار

متفجر؛ 
 انتثار خطورة

 شديد

خطورة متفجر؛ 
االنفجار 
 الشامل

متفجر غري 
 مستقر

بيان 
 الخطورة

 ).التنظيمية (مثل النقل ينطبق على املواد واملخاليط والسلع اليت ختضع لبعض األغراض )أ(

توضع عناصر الوسم التالية على املتفجرات غري املعبأة أو املتفجرات اليت أعيد تعبئتهـا يف عبـوات غـري العبـوات األصـلية  :1المالحظة 
 أو املشاهبة:

 متفجرة؛ قنبلة: الرمز (أ) 

 : "خطر"؛ كلمة التنبيه (ب) 

 : "متفجر؛ خطورة انفجار شامل"بيان اخلطورة (ج) 

، يعــني يف هــذه احلالــة الرمــز املنــاظر 2-1-2تنــاظر إحــدى فئــات اخلطــورة الــواردة يف اجلــدول وإذا مل يبــني أن اخلطــورة  
 وكذلك كلمة التنبيه و/أو بيان اخلطورة.
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مـن  12يف اجلـزء األول، القسـم  2 اتاالختبـار  جمموعـةاملواد واملخاليط، كمـا هـي مـورَّدة، الـيت تعطـي نتيجـة موجبـة يف  :2المالحظة 
توصيات األمـم املتحـدة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة، دليـل االختبـارات واملعـايري، والـيت هـي مسـتثناة مـن التصـنيف كمتفجـرات (اسـتناداً إىل 

مــــن توصــــيات األمــــم املتحــــدة بشــــأن نقــــل البضــــائع اخلطــــرة، دليــــل  16يف اجلــــزء األول، القســــم  6 اتاالختبــــار  جمموعــــةنتيجــــة ســــالبة يف 
 االختبارات واملعايري) تظل هلا خواص متفجرة. وينبغي إبالغ املستخدم هبذه اخلواص املتفجـرة املتأصـلة فيهـا ألنـه جيـب وضـعها يف احلسـبان

وعند التخزين. وهلذا السبب، ينبغي اإلبالغ عـن  -ادة أو املخلوط من عبوته أو إذا أُعيدت تعبئته وال سيما إذا ُأخرجت امل -عند املناولة 
(اخلـواص الفيزيائيـة والكيميائيـة) يف صـحيفة بيانـات السـالمة  9(حتديد اخلطورة) والقسـم  2اخلواص املتفجرة للمادة أو املخلوط يف القسم 

 .صحيفة بيانات السالمة، حسب االقتضاء، واألقسام األخرى من 2-5-1للجدول  وفقاً 

توجيهالالقرار و  منطق 2-1-4

هنـا كتوجيهـات إضـافية. ويوصـى  اندرِ يَ ا ماملنسق، ولكنه من نظام التصنيف جزءاً  انالتالي هالقرار والتوجي منطق ال ميثل
 القرار.منطق التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام  ة بأن يقوم الشخص املسؤول عنشدب

 القرار منطق 2-1-4-1

تتــألف مــن  ،عمليــة معقــدة جــداً  حمــددة ميثــل تصــنيف املــواد واملخــاليط والســلع يف رتبــة املتفجــرات مث إدراجهــا يف شــعبة
واخلطــوة . بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، دليــل االختبــارات واملعــايري توصــيات األمــم املتحــدةمــن  1اجلــزء  ثــالث خطــوات. ويلــزم الرجــوع إىل

ــ ). واخلطــوة1مــا إذا كانــت املــادة أو املخلــوط هلمــا تــأثريات تفجرييــة (جمموعــة االختبــارات  هــي تأكيــدىل األو  قبول ـالثانيــة هــي إجــراءات ال
). 7إىل  5املخلـــوط يف شـــعبة خطـــورة حمـــددة (جمموعـــة االختبـــارات  إدراج املـــادة أوهـــي ) واخلطـــوة الثالثـــة 4إىل  2(جمموعـــة االختبـــارات 

يسـتخدم يف  معلـق أو هـالم نـرتات أمونيـوم،ب أو مرشحة لرتبة "مسـتحل ما السؤال عما إذا كانت مادة عن 8عة االختبارات جممو  يبـوجت
دة ـ) أو كمــادة صــلبة مؤكســ13-2مؤكســد (الفصــل  غــري حساســة بالقــدر الكــايف حبيــث تــدرج كســائل" (ANE)العصــفية تفجــرات املصــنع 

 ).4-1-2إىل  1-1-2اختاذ القرار التايل (انظر األشكال  نطقالتصنيف وفقاً مل إجراء ). وحيدد14-2(الفصل 
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 )لغرض النقل 1(الرتبة  تفجراترتبة الم فيتصنيف مادة أو مخلوط أو سلعة  جراء: مخطط عام إل1-1-2 الشكل

ختصيص جمموعة التوافق

مادة أو خملوط أو سلعة للتصنيف

 صنفي
مستقرغري  متفجرك

يُرفض
ليس متفجراً 

طراخلشعبة  ختصيص

التصنيفرمز 

القبول إجراءات

 يصنف
كمتفجر

 ،2-1، أو 1-1 الشعبة
،5-1، أو 4-1 أو 3-1 أو

6-1أو 
 

جيم، أو باء،  أو توافق: ألف،ال جمموعة
أو زاي،أو واو،أوهاء،أودال،أو

نون، أوالم،أوكاف،أوياء،أوحاء،
 أو قاف 
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 لغرض النقل) 1: إجراءات القبول المؤقت لمادة أو مخلوط أو سلعة في رتبة المتفجرات (الرتبة 2-1-2 الشكل

____________ 
 .2ألغراض التصنيف، يبدأ مبجموعة االختبارات  *

 مادة/خملوط موضع تصنيف

 املخلوط /املادة تهل صنع
إلحداث تأثري عملي 

 تفجريي أو ناري؟

هل املادة/املخلوط مرشح  
كمستحلب/معلق/هالم نرتات 

يف صنع دام أمونيوم لالستخ
 ؟متفجرات عصفية

 نعم

ال

نعم

ال

 8موعة االختبارات جم
4-1-2انتقل إىل الشكل 

*1جمموعة االختبارات 

هل املادة/املخلوط 
 من املتفجرات؟

نعم

 2جمموعة االختبارات 

 هل املادة/املخلوط
 جداً  غري حساس
نعم ال الرتبة؟ ليقبل يف هذه

 يس متفجراً ل
 يصنف

 كمتفجر غري مستقر
 يصنف

 كمتفجر غري مستقر

 سلعة موضع تصنيف

مادة/خملوط موضع حبث للتصنيف 
 يف هذه الرتبة

 3جمموعة االختبارات 

 ال
 نعم

 ال

 نعم

 ال

 نعم

هل املادة/املخلوط  
 حراريًا؟ مستقر

 مفرطهل املادة/املخلوط 
 اخلطورة يف الشكل املخترب

 ؟به

 4جمموعة االختبارات 

 املادة/املخلوطتغليف و/أو تعبئة 

هل السلعة أو السلعة املعبأة 
مفرط  املخلوط املعبأاملادة/أو 

 اخلطورة؟

يف هذه  بل مؤقتاً يق
(انتقل إىل  الرتبة
 )3-1-2 الشكل

ال
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 لغرض النقل) 1: إجراءات تخصيص شعبة في رتبة المتفجرات (الرتبة 3-1-2الشكل 

____________ 
 .من االئحة التنظيمية النموذجية بشأن نقل البضائع اخلطرة ملزيد من التفاصيل 3-3انظر الفصل  )1(

سلعة أو مادة/خملوط مقبول مؤقتاً يف هذه الرتبة
 )2-1-2(من الشكل 

ال

نعم
نعم

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

 ال

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم
نعم

هل السلعة مرشحة 
هل املادة/؟6-1للشعبة 

املخلوط مرشح
؟5-1للشعبة 

توضع املادة أو 
املخلوط يف عبوة

7اختبارات اجملموعة 
5اجملموعة اختبارات 

هل النتيجة انفجار 
شامل؟

هل هي سلعة متفجرة غري
فائقةحساسة  ؟بدرجة

هل هي مادة/خملوط متفجر 
مع خطر غري حساس جدًا

شامل؟  انفجار

هل اخلطر الرئيسي
 انتشاراتانطالق 

خطرة؟

هل اخلطر الرئيسي إشعاع حراري 
و/أو احرتاق عنيف لكن بدون 

خطر؟احتمال عصف أو   انتثار

هل ميكن أن يعوَق هذا 
مكافحة احلريق اخلطر 

 يف اجلوار املباشر؟

، املخلوط هل صنعت املادة
السلعة إلحداث تأثري أو 

 تفجريي عملي أو ناري؟

هناك هل 
تأثريات خطرة خارج

 )1(العبوة؟

 هل املنتج سلعة 
 مستبعدة حبكم طبيعتها؟

(ب)) 2-1-1-2(انظر 

الشعبةمتفجراً ليست 
1-1

الشعبة
1-2

 الشعبة
1-3 

  4-1الشعبة 
 جمموعات توافق

قاف خالف
 4-1الشعبة 

 جمموعة التوافق قاف
الشعبة

1-5
 الشعبة

1-6 

 6اختبارات اجملموعة  

نعم

نعم
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 : إجراءات تصنيف مستحلب، أو معلق أو هالم نترات األمونيوم4-1-2الشكل 

يصنف كمتفجر غري مستقر 

خبالف خملوط تدرس املادة/املخلوط للتصنيف كمتفجر 
هل هي إذا كانت اإلجابة على السؤال "؛ غري مستقر

جداً مع خطر انفجار  غريحساسمادة/خملوط متفجر 
هي "ال"، تصنف  3-1-2" الوارد يف الشكل شامل؟

1-1املادة/املخلوط يف الشعبة 

 تدرس املادة/املخلوط للتصنيف
.5، انتقل إىل جمموعة االختبارات 5-1كمتفجر بالشعبة 

هل هي مادة/خملوط إذا كانت اإلجابة على السؤال "
" الوارد جداً مع خطر انفجار شامل؟ غري حساسمتفجر 

هي "نعم"، تصنف املادة/املخلوط يف  3-1-2يف الشكل 
 ؛5-1الشعبة 

 إذا كانت اإلجابة "ال" تصنف املادة/املخلوط يف
ال 1-1الشعبة 

8جمموعة االختبارات 

وط من مستحلب أو معلق أو هالم تصنف املادة/املخل
كمادة صلبة أو   2نرتات األمونيوم كسائل مؤكسد من الفئة 

 )14-2و 13-2؛ (الفصالن 2من الفئة مؤكسدة 

نعم

ال

ال

نعم

نعم

 إختبار االستقرار(أ) 8االختبار 
احلراري. هل املادة/املخلوط 

 مستقر حراريًا؟

(ب) اختبار الفجوة 8االختبار 
هل املادة/املخلوط  ANEالكبرية 

مفرط احلساسية للصدم حبيث يقبل 
أو مادة صلبة مؤكسد كسائل 

 مؤكسدة؟

(ج)8االختبار 
 اختبار كونن

مفرط احلساسية  هل املادة/املخلوط
 لتأثري احلرارة الشديدة حتت ظروف

 االحتباس؟
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 التوجيه 2-1-4-2

ميكنهـا أن تتفاعـل لتسـبب زيـادات سـريعة جـداً  اجلـزيءمعينـة يف  كيميائيـةجود جمموعات  بو اخلواص التفجريية  رتبطت 2-1-4-2-1
وقـدرهتا علــى حتريـر الطاقـة بســرعة.  التفاعليـةإىل حتديــد وجـود هـذه اجملموعــات  فحـص األويلالضـغط. وهتــدف عمليـة ال وأ احلـرارةيف درجـة 

(انظـر الفـرع  القبـول إلجـراءاملـادة أو املخلـوط قابـل لالنفجـار، يلـزم إخضـاع املـادة أو املخلـوط  أنعلـى  حـص األويلوعندما تدل عملية الف
.)االختبارات واملعايري دليلنقل البضائع اخلطرة، بشأن األمم املتحدة  توصيات من 10-3

جــول/غرام، أصــبح مــن غــري الضــروري تنفيــذ  800أقــل مــن  العضــويةإذا كانــت طاقــة التحلــل الطــارد للحــرارة للمــواد   :مالحظة
، 2مـن جمموعـة االختبـارات أ)، أو اختبـار احلساسـية ملوجـة الصـدم االنفجاريـة ( ، النـوع1من جمموعة االختبارات اختبار إشعال االنفجار 

جــول/غرام فــأكثر، ال يتطلــب األمــر إجــراء  800ويف حالــة املــواد العضــوية وخمــاليط املــواد العضــوية الــيت تصــل طاقــة حتللهــا إىل  .)أ( النــوع
)، أو اختبـار 2-)، أو اختبـار اهلـاون التسـياري (واو1-" (واوMK. IIId(أ) إذا كانـت نتيجـة اختبـار اهلـاون التسـياري "2(أ) و1االختبارين 

بدليل االختبارات واملعايري) هي "ال". ويف هذه  1(انظر التذييل  8التفجري بواسطة مفجر قياسي رقم  بدء ) يف حالة3-(واو BAMتراوزل 
 ".-(أ) هي "2(أ) و1االختبارين  ااحلالة، تعترب نتيجت

 :يف احلاالت التالية ”Explosives“يف رتبة اخلطورة "متفجرات"  يلزم تطبيق إجراء القبولال  2-1-4-2-2

أمثلــة للمجموعــات الــيت ميكــن أن  وتــردتفجرييــة.  واصأيــة جمموعــة كيميائيــة هلــا خــعلــى اجلــزيء ال حيتــوي  (أ)
بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، دليــل االختبــارات  املتحــدةاألمــم  توصــيات تفجرييــة يف خــواصتظهــر وجــود 

 ؛1-6ألف  اجلدول، 6التذييل  ؛واملعايري

األكسـجني  كميـة. وتقـل  األكسـجنيتفجرييـة تضـم  واصخب رتبطكيميائية تجمموعات  على املادة  حتتويأو  (ب)
 .200- احملسوبة عن

 للتفاعل الكيميائي: )oxygen balanceاألكسجني ( كمية وحتسب
CxHyOz + [x + (y/4)-(z/2)] O2 → x. CO2 + (y/2) H2O

 املعادلة: باستخدام
oxygen balance = -1600 [2x +(y/2) -z]/molecular weight؛ 

  ة (أو جمموعــات)جمموعــاحملتــوي علــى مــواد عضــوية مــن العضــوية أو املخلــوط املتجــانس  املــادةيف حالــة أو  (ج)
 :تفجريية صائصكيميائية هلا خ

  ،جول/غ 500طاقة التحلل الطارد للحرارة أقل من  إذا كانت -

 أو أكثر س°500للحرارة درجة حرارة بدء التحلل الطارد إذا كانت أو  -

 .3-1-2كما هو مبني يف اجلدول 
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: قرار تطبيق إجراء القبول على رتبة الخطورة "متفجرات" في حالة مادة عضوية 3-1-2الجدول 
 أو مخلوط متجانس من مواد عضوية

 هل يطبق إجراء القبول س)(°درجة حرارة بدء التحلل  طاقة التحلل (جول/غ)
 (نعم/ال)

 ال 500 < 500 <
 ال 500 ≥ 500<
 نعم 500 < 500 ≥
 ال 500 ≥ 500 ≥

وميكــــن حتديــــد طاقــــة التحلـــــل الطــــارد للحــــرارة باســـــتخدام طريقــــة مناســــبة لقيـــــاس كميــــة احلــــرارة (انظـــــر 
بنقــــل البضـــــائع اخلطــــرة، دليــــل االختبـــــارات  بشــــأن توصــــيات األمـــــم املتحــــدةمــــن  3-3-3-20 الفقــــرة
 )؛واملعايري

حالة خماليط املواد غري العضوية املؤكِسدة مع املواد غري العضوية املؤكِسدة يف  (املواد) تركيز املادةإذا كان أو  (د)
 العضوية:

 ؛2أو  1يف الفئة املادة املؤكِسدة مدرجة ، إذا كانت حسب الكتلة يف املائة 15من  أقل
  .3الفئة  يفاملادة املؤكِسدة مدرجة ، إذا كانت يف املائة حسب الكتلة 30من  أقل

أي متفجرات معروفة.على يف حالة املخاليط اليت حتتوي  القبول ( وجيب تطبيق إجراء 2-1-4-2-3
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2-2 الفصل
(القابلة لالشتعال)  وبةالله الغازات

ريفاتع 2-2-1

كيلوباسكال.  101.3وي معياري جس وضغط °20مع اهلواء عند درجة حرارة  احرتاقهو غاز له نطاق  اللهوب الغاز 2-2-1-1

أو أقل. س°54 حرارة لالشتعال تلقائياً يف اهلواء عند درجة قابلهو غاز هلوب  الغاز التلقائي االشتعال 2-2-1-2

.غاز هلوب قادر على أن يتفاعل تفاعًال متفجراً حىت يف غياب اهلواء أو األوكسجني هو ستقر كيميائياً املغاز غري لا 2-2-1-3

تصنيفال معايير 2-2-2

:للجدول التايل وفقاً يف إحدى فئتني يف هذه الرتبة  اللهوبالغاز  يصنف 2-2-2-1

 : معايير تصنيف الغازات اللهوبة1-2-2 الجدول

 المعايير الفئة
 كيلوباسكال:  101.3 معياريوضغط  س°20تكون عند درجة  غازات 1

 ؛يف اهلواء حسب احلجم أو أقل يف املائة 13مع اهلواء بنسبة  خملوطلالشتعال يف  قابلة (أ)
قابليـة كـان احلـد األدىن ل  أيـاً يف املائة،  12ال تقل عن  مئوية بنسبة اهلواءمع  قابلية اشتعالنطاق  هلاأو  (ب)

 االشتعال.
 س°20 درجـةعنـد ، مـع اهلـواء تلطختـعنـدما  قابلية اشـتعال نطاق هلا يكون ،1 الفئة غازات خبالف ،غازات 2

 .كيلوباسكال 101.3 معياريوضغط 

 .املثيل كحاالت خاصة وبروميدعينة معاملة األمونيا املتنظيمية الغراض بعض األلميكن  :1 مالحظةال 

  .3-2انظر الفصل ال ينبغي تصنيف األيروسوالت كغازات هلوبة.  :2 مالحظةال 

يصنف كذلك الغاز اللهوب كغاز تلقائي االشتعال إذا استوىف املعايري الواردة يف اجلدول التايل: 2-2-2-2

 : معايير تصنيف الغازات التلقائية االشتعال2-2-2الجدول 

 المعايير الفئة
 أو أقل. س°54 حرارةغاز هلوب يشتعل تلقائياً يف اهلواء عند درجة  غاز تلقائي االشتعال

 ال حيدث االشتعال التلقائي للغازات التلقائية االشتعال فورياً بصورة دائمة، وميكن أن حيدث تأخري.  :1المالحظة 

بيانات بشأن تلقائية االشتعال، ينبغي تصنيف خملوط الغازات القابلة لالشتعال كغاز تلقـائي االشـتعال  عندما ال توجد :2لمالحظة ا
 يف املائة (باحلجم) من مكون أو مكونات تلقائية االشتعال. 1إذا كان حيتوي على أكثر من 
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ـــًاغـــري مســـتقر كيميائيـــاً يف إحـــدى فئـــيت  يصـــنف كـــذلك الغـــاز اللهـــوب الـــذي هـــو أيضـــاً  2-2-2-3 الغـــازات غـــري املســـتقرة كيميائي
 :باستخدام الطرق الواردة يف اجلزء الثالث من دليل االختبارات واملعايري وفقا للجدول التايل

معايير تصنيف الغازات غير المستقرة كيميائياً : 3-2-2 الجدول

 المعايير الفئة
 كيلوباسكال.  101.3س وضغط معياري  20º حرارة غازات هلوبة تكون غري مستقرة كيميائياً عند درجةألف 
س و/أو ضـــغط معيـــاري أكـــرب  20ºغـــازات هلوبـــة تكـــون غـــري مســـتقرة كيميائيـــاً عنـــد درجـــة حـــرارة أكـــرب مـــن باء 

 كيلوباسكال.   101.3 من

معلومات الخطورة تبليغ 2-2-3

"معلومــات اخلطــورة: الوســم تبليــغحتــت عنــوان "ات الوســم ـباشرتاطــ لقةـاملتعــ عتبــارات احملــددةاالعتبــارات العامــة واال تــرد 2-2-3-1
للبيانـات التحذيريـة والرسـوم التخطيطيـة  أمثلـة 3جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن املرفق  1). ويتضمن املرفق 4-1(الفصل 

 املختصة. السلطةاليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا 

 (القابلة لالشتعال) : عناصر وسم الغازات اللهوبة4-2-2 الجدول

 فئات فرعية إضافيةالغازات اللهوبة 
الغازات غير المستقرة كيميائياً  الغازات التلقائية االشتعال

الفئة باء  الفئة ألف  الغازات التلقائية االشتعال 2 الفئة 1 الفئة
 بدون رمز إضايف بدون رمز إضايف هلب بدون رمز هلب الرمز

 ال توجد كلمة تنبيه إضافية ال توجد كلمة تنبيه إضافية خطر حتذير خطر كلمة التنبيه
غاز هلوب  الخطورة بيان

 بدرجة فائقة
قد يشتعل تلقائياً عند تعرضه  غاز هلوب

 للهواء
قد يتفاعل تفاعالً متفجراً حىت 

 يف غياب اهلواء
قد يتفاعل تفاعالً متفجراً حىت 

 يف غياب اهلواء عند ضغط
 حرارة مرتفعةدرجة و/أو  مرتفع

ينبغـــي اإلبـــالغ عـــن مجيـــعإذا جـــرى كـــذلك تصـــنيف غـــاز هلـــوب أو خملـــوط غـــازات هلوبـــة يف فئـــة فرعيـــة واحـــدة أو أكثـــر،  2-2-3-2
وإدراج عناصــر اإلبــالغ عــن اخلطــورة ذات الصــلة علــى  4التصــنيفات ذات الصــلة يف صــحيفة بيانــات الســالمة علــى النحــو املبــني يف املرفــق 

 .بطاقة الوسم

التوجيهو  القرار نطقم 2-2-4

ات إضـافية. ويوصــى توجيهــهنـا ك يـردانا مــ، ولكنهاملنسـقمـن نظــام التصـنيف  جــزءاً  توجيـه التاليـانالقــرار وال منطـق ميثـل ال
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدب

للغازات اللهوبة  القرار نطقم 2-2-4-1

  .(أ) 2-2ملنطق القرار . وحيدد التصنيف وفقاً شتعالقابليته لال عنغاز هلوب، يلزم توفر بيانات  لتصنيف
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 (أ) 2-2القرار  منطق

 منطق القرار للغازات التلقائية االشتعال 2-2-4-2
. وحيـدد التصـنيف وفقـاً شـتعال يف اهلـواءقابليتـه لال عـن، يلـزم تـوفر بيانـات كغـاز تلقـائي لالشـتعال  غاز هلوب لتصنيف

 .(ب)2-2 ملنطق القرار
 (ب) 2-2القرار  منطق

____________ 
عــن تلقائيــة االشــتعال، ينبغــي تصــنيف املخلــوط الغــازي القابــل لالشــتعال كغــاز تلقــائي االشــتعال إذا كــان حيتــوي علــى أكثــر  عنــدما ال توجــد بيانــات )1(

 يف املائة (باحلجم) من مكون أو مكونات تلقائية لالشتعال. 1 من

 حـرارة هل هلا نطاق قابلية اشتعال مـع اهلـواء عنـد درجـة
20o كيلوباسكال؟  101.3س وضغط معياري 

ـــــــاري 20o حـــــــرارة هـــــــل عنـــــــد درجـــــــة س وضـــــــغط معي
كيلوباسكال:  101.3

يف املائـة أو أقـل  13تشتعل يف خملـوط بنسـبة  (أ)
اهلواء؟؛  يفحسب احلجم 

ــــة اشــــتعال مــــع اهلــــواء بنســــبة أو  (ب) هلــــا نطــــاق قابلي
ـــة ال تقـــل عـــن  ـــة بصـــرف النظـــر  12مئوي يف املائ

عن احلد األدىن لقابلية االشتعال؟

ال يصنف

1الفئة 

خطر

2الفئة 
 بدون كلمة تنبية

 حتذير

نعم

ال

اتمادة غازية أو خملوط غاز 

انتقل إىل منطقي القرار 
-2(ب) و2-2

(ج)2

انتقل إىل منطقي القرار 
-2(ب) و2-2

(ج)2

غاز هلوب أو خملوط غازي

غاز تلقائي االشتعال

خطر
هل يشتعل الغاز اللهـوب أو املخلـوط الغـازي تلقائيـاً عنـد درجـة حـرارة 

54º1(؟أو أقل س( 

 ال

نعم

نعم
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 للغازات غير المستقرة كيميائياً  القرار نطقم 2-2-4-3

لتصــنيف غــاز هلــوب بأنــه غــري مســتقر كيميائيــاً، يلــزم تــوفري بيانــات عــن عــدم اســتقراره الكيميــائي. ويكــون التصــنيف 
 .(ب)2-2يتفق مع منطق القرار  مبا

 ) ج(2-2القرار  منطق

 التوجيه 2-2-4-4

أو باحلساب وفقاً للطرائق اليت تتبعها املنظمة الدولية للتوحيد القياسي باالختبارات شتعالالقابلية لال عنيتُ ينبغي أن  2-2-4-4-1
ISO انظـر)ISO 10156: 2010 “Gases and gas mixtures – Determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of 

cylinder valve outlets”.( يف هـذه الطرائـق، ميكـن اسـتخدام اختبـارات بطريقـة مماثلـة تعـرتف هبـا  امهاالسـتخدبيانات كافيـة  تاحوحيثما ال ت
 .املختصةالسلطة 

 IEC 60079-20-1 ed1.0 (2010-01)وفقـــاً للمعيـــار  س54ºينبغـــي حتديـــد تلقائيـــة االشـــتعال عنـــد درجـــة احلـــرارة  2-2-4-4-2
طرائــق االختبــار والبيانــات"  -: اخلصــائص املاديــة لتصــنيف الغــازات واألخبــرة 1-20اجلــزء  -األجــواء الــيت تســاعد علــى حــدوث انفجــار "
 "حتديد درجة حرارة اشتعال املنتجات النفطية". DIN 51794املعيار  أو

املـــادةاملناولـــة أن  وأعنـــدما توضـــح اخلـــربة يف اإلنتـــاج ال يلـــزم تطبيـــق إجـــراءات تصـــنيف للغـــازات التلقائيـــة االشـــتعال  2-2-4-4-3
أمـا خمـاليط الغـازات اللهوبـة، الـيت مل تكـن قـد اختـربت لتعيـني  .أو أقـل س54º حـرارة ةدرجـ عنـدعنـد الـتالمس مـع اهلـواء  شتعل تلقائياً ت ال

نبغـي يف املائة من املكونات التلقائية االشتعال، فينبغي تصنيفها كغـازات تلقائيـة االشـتعال. وي 1تلقائيتها لالشتعال وحتتوي على أكثر من 
استعمال رأي خبري بشأن اخلصائص واخلطورة الفيزيائيـة للغـازات وخماليطهـا التلقائيـة االشـتعال مـن أجـل تقـدير احلاجـة إىل تصـنيف خمـاليط 

 الفئة باء
(غاز غري مستقر كيميائياً)

 بدون رمز إضايف
 بدون كلمة تنبية إضافية

س وضــــغط  20ºهــــو غــــري مســــتقر كيميائيــــاً عنــــد درجــــة حــــرارة هــــل 
 كيلوباسكال؟   101.3معياري 

 هو غري مستقر كيميائياً عند درجة حرارة أكرب منهل 
20º كيلوباسكال؟  101.3س و/أو ضغط معياري أكرب من

 الفئة ألف
)(غاز غري مستقر كيميائياً 

 بدون رمز إضايف
 بدون كلمة تنبية إضافية

ال يصنف كغاز غري
مستقر كيميائياً 

ال

نعم

غاز قابل لالشتعال أو خملوط غازي قابل لالشتعال 

 ال

نعم
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 إذا يف املائـة أو أقـل مـن املكونـات التلقائيـة االشـتعال. ويف هـذه احلالـة، ال يتعـني النظـر يف االختبـار إال 1الغازات اللهوبة اليت حتتـوي علـى 
 دل رأي اخلبري على احلاجة إىل بيانات إضافية لدعم عملية التصنيف.

إذاالثالـــث مـــن دليـــل االختبـــارات واملعـــايري. و اً للطريقـــة املبينـــة يف اجلـــزء ينبغـــي حتديـــد عـــدم االســـتقرار الكيميـــائي وفقـــ 2-2-4-4-4
للغـازات غـري هلـوب، انتفـت ضـرورة إجـراء االختبـارات لتحديـد مـدى عـدم  أن خملوطـاً  ISO 10156:2010أظهـرت احلسـابات مبوجـب املعيـار 

 . االستقرار الكيميائي ألغراض التصنيف

 ISO 10156: 2010 للمعيار: تصنيف مخلوط غازات لهوبة بالحساب وفقاً مثال 2-2-5

 املعادلة

 :حيث
Vi %= ؛املكافئ من الغاز اللهوب احملتوى 

Tci= ؛اهلواءيف النرتوجني الذي يظل عنده املخلوط غري هلوب يف  وبهاألقصى للغاز الل الرتكيز 
i= ؛املخلوط يفاألول  الغاز 
n= رقم  الغازn ؛املخلوط يف 

Ki= ؛خامل مقابل النرتوجني غازتكافؤ  معامل 

حجـم هــذا املخفــف إىل احلجــم  عــدليأخــرى غـري النرتوجــني،  خاملــة مــادة ختفيـفعلــى حيتــوي خملــوط غـازي  وحيثمـا
 ).Ki( اخلاملاملكافئ من النرتوجني باستخدام معامل التكافؤ للغاز 

 :املعيار

> 1

 :الغازي املخلوط

 :التايلألغراض هذا املثال يستخدم املخلوط الغازي 

2% (H2) + 6%(CH4) + 27%(Ar) + 65%(He) 

 :احلساب

كما يلي:  النرتوجنيتعني معامالت التكافؤ للغازات اخلاملة مقابل  -1

Ki (Ar) = 0.5

Ki (He) = 0.5

 :اخلاملة للغازات) Ki( أرقاماملخلوط املكافئ مع النرتوجني كغاز موازن باستخدام  حيسب -2

2%(H2) + 6%(CH4) + [27%×0.5 + 65%×0.5](N2) = 2%(H2) + 6%(CH4) + 46%(N2) = 54%

∑
n

i ci

i

T
%V
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يف املائة: 100جمموع احملتويات إىل  يضبط -3

54
100

 × [2%(H2) + 6%(CH4) + 46%(N2)] = 3.7%(H2) + 11.1%(CH4) + 85.2%(N2) 

 كما يلي:  اللهوبة للغازات Tciمعامالت  تعني -4

Tci H2 = 5.7%

Tci CH4 = 14.3%

:للمخلوط املكافئ باستخدام املعادلة شتعالقابلية اال حتسب -5

∑
n

i ci

i

T
%V

 = 
[ ]

7.5
7.3

+
3.14
1.11

= 1.42 1.42> 1

يف اهلواء. شتعاللال قابالً املخلوط  ولذلك، يكون
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3-2 الفصل
 يروسوالتاأل

تعريف 2-3-1

مصــنوعة مــن املعــدن أو  لءهــي أي أوعيــة غــري قابلــة إلعــادة املــو  ،(الــرذاذات) لرشاشــاتويقصــد هبــا ا األيروســوالت،
مـع أو بـدون سـائل أو عجينـة أو مسـحوق، ومـزودة  الضـغط،غـاز مضـغوط، أو مسـيل أو مـذاب حتـت على أو البالستيك وحتتوي  جالزجا 

أو يف  مسحوقيف صورة رغوة، أو عجينة أو أو يف شكل جسيمات صلبة أو سائلة معلقة يف غاز،  احملتوياتبوسيلة إطالق تسمح خبروج 
 حالة سائلة أو حالة غازية.

تصنيفال معايير 2-3-2

هذه، تبعاً خلواصها اللهوبة وحرارة احرتاقها. وينبغي األيروسوالت يف واحدة من الفئات الثالث لرتبة اخلطورة ُتصنف 2-3-2-1
يف املائة من املكونات (بالنسبة الوزنية) الـيت تصـنف كأيروسـوالت هلوبـة  1أكثر من نسبة على حتتوي  تإذا كان 2 أو 1تصنيفها يف الفئة 

 ملعايري النظام املنسق عاملياً، أي: وفقاً 

 )؛2-2(انظر الفصل  اللهوبة الغازات
 )؛6-2(انظر الفصل  اللهوبة السوائل

 ).7-2اللهوبة (انظر الفصل  الصلبة املواد

 .كيلوجول/غ على األقل  20أو إذا كانت حرارة احرتاقها تبلغ 

التسـخني أو املتفاعلـة مـع املـاء ألن مثـل هـذه  الذاتيـةأو  التلقائيـة االشـتعال ال يغطي مصطلح املكونات اللهوبة املواد :1 حظةمالال
 األيروسوالت. حمتوياتيف  ال تستخدم مطلقاً  املواد

ــــك يف نطــــاق الفصــــول  :2مالحظة ال (الغــــازات حتــــت  5-2(الغــــازات اللهوبــــة)، و 2-2ال تقــــع األيروســــوالت باإلضــــافة إىل ذل
(املواد الصلبة اللهوبة). غري أنـه جيـوز أن تقـع يف نطـاق رتـب خطـورة أخـرى، وفقـاً حملتوياهتـا،  7-2و (السوائل اللهوبة)، 6-2الضغط)، و

 .ويشمل ذلك عناصر ومسها
الكيميائيــة، وعنــد هأســاس مكوناتــه، وحــرارة احرتاقــ علــى ويصــنف األيروســول يف إحــدى الفئــات الــثالث هلــذه الرتبــة 2-3-2-2
القرار  نطق(أليروسوالت الرغوة) واختبار مسافة االشتعال واختبار احليز املغلق (أليروسوالت الرذاذ). انظر م الرغوة، نتائج اختبار نطباقاال
(أيروسوالت هلوبة بدرجة فائقة أو هلوبة) ينبغي تصنيفها 2أو الفئة  1األيروسوالت اليت ال تستويف معايري اإلدراج يف الفئة . و 2-3-4-1

. هلوبة)(أيروسوالت غري  3يف الفئة 

يف املائــة أو الـــيت تبلــغ حـــرارة  1ينبغــي تصــنيف األيروســـوالت الــيت حتتــوي علـــى مكونــات هلوبــة بنســـبة تتجــاوز  مالحظة:
أيروسوالت من ختضع إلجراءات تصنيف القابلية لالشتعال يف هذا الفصل بوصفها كيلو جول/غم على األقل واليت مل   20احرتاقها 

  .1الفئة 
معلومات الخطورة تبليغ 2-3-3

 ).4-1 (الفصـل : الوسـماخلطـورةمعلومـات  تبليـغيف املتعلقـة باشـرتاطات الوسـم  عتبارات احملـددةالعامة واال االعتبارات ترد
أمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  3. ويتضـــمن املرفـــق والوســـمجـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف  1ويتضـــمن املرفـــق 

 حيثما تسمح هبا السلطة املختصة. استخدامها
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: عناصر وسم األيروسوالت 1-3-2الجدول 

 3الفئة  2الفئة  1الفئة 
 بدون رمز هلب هلب الرمز

 حتذير حتذير خطر كلمة التنبيه
 أيروسول هلوب بدرجة فائقة بيان الخطورة

 وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخِّن
 أيروسول هلوب

 سخِّن وعاء منضغط: قد ينفجر إذا
وعاء منضغط: قد ينفجر 

 إذا سخِّن

والتوجيه القرار نطقم 2-3-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردانا مــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال نطــقم ميثــل ال
 .القرارمنطق قبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب

 القرار نطقم 2-3-4-1

يلزم لتصنيف األيروسول توفري بيانات عن مكوناته اللهوبة، وحرارة احرتاقه الكيميائية، وعند االنطباق، نتائج اختبار 
وفقــاً ملنطــق الرغــوة (أليروســوالت الرغــوة) واختبــار مســافة االشــتعال واختبــار احليــز املغلــق (أليروســوالت الــرذاذ). وينبغــي أن حيــدد التصــنيف 

 (ج).3-2(أ) إىل 3-2القرارات 

 يروسوالتألبشأن ا (أ)3-2القرار  منطق

 (ب)؛3-2الرذاذ، انتقل إىل منطق القرار  بشأن أيروسوالت
 (ج)؛3-2بشأن أيروسوالت الرغوة، انتقل إىل منطق القرار 

لـه  وهل يف املائة 1 ≤مكونات هلوبة بنسبة (وزنية) على هل حيتوي 
كيلوجول/غرام؟  20 <حرارة احرتاق 

لـه  وهليف املائة  85 ≥مكونات هلوبة بنسبة (وزنية) على هل حيتوي 
 كيلوجول/غرام؟  30 ≥حرارة احرتاق 

األيروسول

 3الفئة 
 بدون رمز

حتذير

1الفئة 

خطر

نعم

ال

نعم

ال
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 (ب) بشأن أيروسوالت الرذاذ3-2منطق القرار 

كيلوجول/غرام؟  20 <هل له حرارة احرتاق 

هل حيدث االشتعال على ، يف اختبار مسافة االشتعال
سم؟ 75  ≥مسافة 

أيروسول الرذاذ

1الفئة 

خطر

نعم

2الفئة 

حتذير

يف اختبار مسافة االشتعال، هل حيدث االشتعال علـى مسافة 
 سم؟ 15 ≥

:يف اختبار االشتعال يف حيز مغلق
؛ 3ث/م 300 ≤هل زمن االشتعال املكافئ  (أ) 
؟3غم/م 300 ≤أو كثافة االحرتاق  (ب) 

نعم

نعم

2الفئة 

حتذير

ال

 3الفئة 
 بدون رمز 

حتذير

ال

نعم

2الفئة 

حتذير

ال

 ال
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 الرغوة (ج) بشأن أيروسوالت3-2منطق القرار 

 التوجيه 2-3-4-2
حــرارة االحــرتاق النظريــة وكفــاءة االحــرتاق، وهــي  نــاتجول/غرام هــي جــبوحــدات كيلو  Hc∆االحــرتاق الكيميــائي  حـرارة 2-3-4-2-1

 ).يف املائة 95 أو 0.95عادة  املعامل(يكون هذا  1.0أقل من  عادة

 للمكونـــاتحـــة جممـــوع قـــيم حـــرارة االحـــرتاق املرجّ  الكيميـــائي يروســـول، متثـــل حـــرارة االحـــرتاقاأل مركبـــات حالـــة ويف
 املفردة، على النحو التايل:

∆Hc (product)  = ∑
n

i
 [wi% × ∆Hc(i)] 

 حيث:
∆Hc = حرارة االحرتاق الكيميائي (كيلوجول/غرام)؛ 
wi% =  النسبة الوزنية للمكون(i) ؛يف املنتج 

∆Hc(i)  =  حرارة االحرتاق النوعية (كيلوجول/غرام) للمكون(i) يف املنتج. 

رها باالختبـارات يحرارة االحرتاق الكيميائي من الدراسات املنشورة، وميكن حساهبا أو تقـد وميكن احلصول على قيم
 ).ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.l to 86.3 and NFPA 30B انظر(

رغــوة األيروســول، قابليــة اشــتعاليف احليــز املغلــق واختبــار  االشــتعالشــعال واختبــار طــالع علــى اختبــار مســافة االالل 2-3-4-2-2
 .واملعايري االختباراتتوصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل  من 6-31و 5-31و 4-31األقسام الفرعية  انظر

 يف اختبار الرغوة، هل:
ث؛  2 ≥سم ومدته  20≥ ارتفاع اللهب  (أ)

ث؟  7 ≥سم ومدته  4 ≥ارتفاع اللهب أو  (ب)

أيروسول الرغوة

1الفئة 

خطر  نعم

2الفئة 

حتذير
ث؟ 2 ≥سم ومدته  4 ≥يف اختبار الرغوة، هل ارتفاع اللهب 

 3الفئة 
 بدون رمز

حتذير

ال

نعم

 

 ال
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4-2 الفصل
 دةالمؤكسِ  الغازات

تعريف 2-4-1

م يف احــرتاق مــواد أخــرى أكثــر ممــا ـأو يسهــ أن يســبب ،، بتــوفري األكســجني عمومــاً هــو أي غــاز ميكــن املؤكســد الغـاز
 يفعل اهلواء.

غــازات أو خمــاليط  تعــين" تســبب أو تســهم يف احــرتاق مــادة أخــرى أكثــر ممــا يفعــل اهلــواء الــيت غــازاتال" مالحظة:
 .ISO 10156:2010وصوفة يف املطريقة اليف املائة حسبما هو حمدد يف  23.5 أكرب منغازات نقية ذات قدرة أكسدة 

تصنيفال معايير 2-4-2

 هذه الرتبة وفقاً للجدول التايل: حتتالغاز املؤكسد يف فئة وحيدة  يصنف

 : معايير تصنيف الغازات المؤكِسدة1-4-2 الجدول

 المعايير الفئة
 .مادة أكثر مما يفعل اهلواء احرتاقيف  بتوفري األكسجني عموماً، ،يسبب أو يسهم ميكن أن غاز أي 1

معلومات الخطورة تبليغ 2-4-3

 ).4-1(الفصـل  معلومـات اخلطـورة: الوسـم تبليـغيف باشـرتاطات الوسـم  املتعلقـة عتبارات احملـددةارات العامة واالـاالعتب ترد
للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  أمثلـــة 3جـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  1ويتضـــمن املرفـــق 

 املختصة. السلطةاستخدامها حيثما تسمح هبا 

 : عناصر الوسم للغازات المؤكسدة2-4-2الجدول 

 1 الفئة
 فوق دائرة هلب الرمز
 خطر التنبيه كلمة
 مؤكِسد ؛احلريقيسبب أو يؤجج  قد الخطورة بيان

والتوجيه القرار نطقم 2-4-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردانا مــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال نطــقم ميثــل ال
 .القرارمنطق قبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب
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 القرار نطقم 2-4-4-1

"الغـــازات وخمـــاليط  ISO 10156:2010يف  وصـــوفةغـــاز مؤكســـد إجـــراء طرائــق االختبـــار أو احلســـاب امل لتصـــنيفينبغــي 
 .فذ صمامات األسطوانات"احتديد إمكانية اشتعال حريق وقدرة األكسدة فيما يتعلق باختيار من -الغازات 

 لغازات المؤكِسدةبشأن ا 4-2القرار  نطقم

التوجيه  2-4-4-2

 .IS0 10156:2010 لمعيار لوفقاً  باحلساب مثال لتصنيف خملوط من غازات مؤكِسدة

دا املعيار الذي يقضـي بأنـه ينبغـي اعتبـار خملـوط الغـاز مؤكِسـ ISO 10156تستخدم طريقة التصنيف املبينة يف املعيار 
 .يف املائة) 23.5( 0.235أكثر من اهلواء إذا كانت قوة أكسدة خملوط الغاز أكرب من 

 وحتسب قوة األكسدة على النحو التايل:

∑ ∑

∑

= =

=

+

=
n

1i

p

1k
kki

n

1i
ii

BKx

Cx
OP

 :حيث
xi= رقم  للغاز املؤكسداجلزيئي كسر الi يف املخلوط؛ 
Ci= رقمللغاز املؤكسد  تكافؤ األكسجني معامل i i يف املخلوط؛ 
Kk=  امل اخل الغازمعامل تكافؤk مقابل النرتوجني؛ 
Bk=  رقم للغاز اخلامل اجلزيئي الكسرk يف املخلوط؛ 
n=  ِدة يف املخلوط؛الرقم الكلي للغازات املؤكس 
p= الرقم الكلي للغازات اخلاملة يف املخلوط؛ 

مـــواد أخـــرى أكثـــر ممـــا يفعلـــه هـــل الغـــاز يســـهم يف احـــرتاق 
اهلواء؟

 

 مادة غازية أو خملوط غازات

نعم

ال يصنف

1الفئة 

خطر  

ال
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 16%(N2O) + 75%(He) + (O2)%9 :ثال للمخلوطم

 :الحسابخطوات 

 :1اخلطوة 

) للغــازات غــري اللهوبــة وغــري Kk) للغــازات املؤكســدة يف املخلــوط ومعامــل تكــافؤ النيرتوجــني (Ciيعــني معامــل تكــافؤ األوكســجني (
. املؤكسدة

Ci (N2O) = 0.6 (أكسيد النرتوز) 
Ci (O) = 1 (أكسجني) 

Kk (He) = 0.9 (هليوم) 

 :2اخلطوة 

 حتسب قوة األكسدة ملخلوط الغاز

0.201
0.90.750.160.09

0.60.1610.09

BKx

Cx
OP n

1i

p

1k
kki

n

1i
ii

=
×++

×+×
=

+
=

∑ ∑

∑

= =

=

 .داً غازاً مؤكسِ يعترب املخلوط  الوبالتايل، 

20.1 < 23.5
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 5-2 الفصل
 الضغط تحت الغازات

 تعريف 2-5-1

(ضـغط مـانومرتي) أو أكثـر كيلوباسـكال   200 يبلـغعنـد ضـغط  وعاء يفعبأة املغازات الهي  حتت الضغط الغازات 
 .س أو اليت تكون مسيَّلة أو مسيَّلة وُمَربدة 20ºعند 

 لة املربدة.والغازات املسيَّ  املذابةوالغازات  ،لةاملسيَّ والغازات  ،وهي تشمل الغازات املضغوطة 

 تصنيفال معايير 2-5-2

يف واحــدة مــن أربــع جمموعــات كمــا يف  كــون معبــأة،عنــدما ت ،الفيزيائيــةوفقــاً حلالتهــا حتــت الضــغط الغــازات  تصــنف  2-5-2-1
 اجلدول التايل:

 : معايير تصنيف الغازات تحت الضغط1-5-2 الجدول

 المعايير المجموعة
 الغـازاتس، مبا يف ذلك مجيع °50-ضغط يف احلالة الغازية متاماً عند درجة حرارة  حتتيكون عند تعبئته  غاز مضغوط غاز

 .س°50-≤اليت تكون درجة حرارهتا احلرجة 
ويـتم التمييـز  .س°50-مـن  أعلـىحـرارة درجـات  عنـد سائلة جزئياً  ةضغط يف حال حتتيكون عند تعبئته  غاز لمسيَّ  غاز

 بني:
  ؛س°65و+ س°50- بنيغاز مسيل حتت ضغط مرتفع: غاز درجة حرارته احلرجة  (أ)

 .س°65من + أعلىغاز مسيل حتت ضغط منخفض: غاز درجة حرارته احلرجة و   (ب)
 .بسبب اخنفاض درجة حرارته تعبئتهعند  يسيل جزئياً  غاز دل مبرّ مسيَّ  غاز
 .ضغط يف مذيب يف الطور السائل حتتيذاب عند تعبئته  غاز مذاب غاز

 ال ميكن فوقها إسالة غاز نقي، بصرف النظر عن درجة انضغاطه. اليتاحلرارة احلرجة هي الدرجة  درجة

 .3-2ينبغي عدم تصنيف األيروسوالت كغازات حتت الضغط. انظر الفصل  مالحظة :

 معلومات الخطورة تبليغ 2-5-3

 ).4-1 (الفصـلمعلومـات اخلطـورة: الوسـم  تبليـغ يفباشـرتاطات الوسـم  املتعلقـة عتبارات احملـددةاالعتبارات العامة واال ترد 
للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  أمثلـــة 3جـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  1ويتضـــمن املرفـــق 

 املختصة. السلطةاستخدامها حيثما تسمح هبا 
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 : عناصر وسم الغازات تحت الضغط2-5-2 الجدول

 مذاب غاز ل مبردمسيَّ  غاز لمسيَّ  غاز مضغوط غاز 
 غاز سطوانةأ غاز سطوانةأ غاز سطوانةأ غاز سطوانةأ الرمز
 حتذير حتذير حتذير حتذير التنبيه كلمة
غاز حتت على  حتتوي الخطورة بيان

إذا  تنفجرضغط؛ قد 
 سخنت

غاز حتت على  حتتوي
إذا  تنفجرضغط؛ قد 

 سخنت

غاز مربد؛ قد على  حتتوي
أو إصابات حروقاً  يسبب

 )كريوجينية( قرية

غاز حتت على  حتتوي
إذا  تنفجرضغط؛ قد 

 سخنت

 التوجيهو  القرار نطقم 2-5-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يَــردانا مــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال نطــقم ميثــل ال 
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايريوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة ة بأن يقُ شدوصى بويُ 

 القرار نطقم 2-5-4-1

 .5-2القرار  ملنطقإجراء التصنيف وفقاً  ميكن 
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 بشأن الغازات تحت الضغط 5-2منطق القرار   

 

 كغاز حتت الضغط   ال يصنف

 غاز مذاب
 

 نعم حتذير

 

 ال

 نعم

 ال

 ؟الغاز سائل جزئياً بسببب اخنفاض درجة حرارتةهل 

 ال

 س؟°65+درجة حرارتة احلرجة تتجاوز هل 
 ال

 س؟°50-هل يكون الغاز يف احلالة الغازية متاماً عند 

 ال

 مربد غاز مسّيل
 

 حتذير
 نعم

 (منخفض الضغط) غاز مسّيل
 

 حتذير

 نعم
 (مرتفع الضغط)غاز مسّيل 

 
 حتذير

 غاز مضغوط
 

 حتذير 
 نعم

 س؟○50- الغاز سائل جزئياً عند درجة حرارة أعلى منهل 

 ؟يف طور سائلهل الغاز مذاب يف مذيب 
 

كيلو باسكال (ضغط مانومرتي) أو   200وعاء حتت ضغط  ههل الغاز حيتوي
 ؟س أو الغاز مسيل أو مسيل ومربد 20ºأكثر عند درجة حرارة 

 غاز املادة أو املخلوط

 نعم

 س؟°65س و+°50-درجة حرارتة احلرجة بني هل 

 نعم
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 التوجيه 2-5-4-2

 تصنيف هذه اجملموعة من الغازات: أجلتوفري املعلومات التالية من  يلزم 

 س؛°50البخاري عند  الضغط (أ) 

 ؛يط املعياريس والضغط اجلوي احمل°20الفيزيائية عند  احلالة (ب) 

 احلرارة احلرجة. درجة (ج) 

أو  املنشــورة،وميكــن احلصــول عليهــا مــن الدراســات أعــاله. مــا، يلــزم احلصــول علــى البيانــات املــذكورة  غــاز ولتصــنيف 
الالئحــة األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة،  توصــياتباالختبــار. ومعظــم الغــازات النقيــة مصــنفه بالفعــل يف تعيينهــا باحلســاب أو 

 .إضافية ميكن أن تكون معقدة جداً  حسابات جةر معظم خماليط الغازات غري الدا وتتطلب. التنظيمية النموذجية
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 6-2 الفصل
 (القابلة لالشتعال) بةو الله السوائل

 تعريف 2-6-1

 .س93ºتزيد على  النقطة وميض  له هو سائل اللهوب السائل 

 تصنيفال معايير 2-6-2

 :تندرج حتت هذه الرتبة وفقاً للجدول التايل فئاتالسائل اللهوب يف إحدى أربع  يصنف 

 : معايير تصنيف السوائل اللهوبة1-6-2 الجدول

 المعايير الفئة
 س35º ≤الغليان  بدءس ونقطة 23º <الوميض  نقطة 1
 س35º >س ونقطة بدء الغليان 23º <الوميض  نقطة 2
 س60º ≤س و23º ≥الوميض  نقطة 3
 س93º ≤س و60º >الوميض  نقطة 4

جمموعــة  س75ºو س55ºالــيت تــرتاوح نقطــة وميضــها بــني  اخلفيفــةقــد يعتــرب املــازوت وزيــت الــديزل وزيــوت التدفئــة  :1 مالحظةال
 خاصة لبعض األغراض التنظيمية.

ســوائل غــري هلوبــة لــبعض األغــراض  س60º لــىال تزيــد عس و 35ºقــد تعتــرب الســوائل الــيت تزيــد نقطــة وميضــها علــى  :2 مالحظةال
توصـيات األمـم املتحـدة  يف اجلـزء الثالـث، 32القسـم ، "L.2"يف اختبـار االحرتاقيـة املسـتمرة  لبيةنتائج سـ أعطتالتنظيمية (مثل النقل) إذا 

 اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري. البضائعبشأن نقل 

، واملــواد الالصـــقة ومـــواد الصـــقل  ورنيشاللـــك، والـــطـــالء و  واملينــا،قــد تعتـــرب الســـوائل اللهوبــة اللزجـــة مثـــل الـــدهانات،  :3 مالحظةال
تصنيف هذه  ذات الصلة الالئحة التنظيمية أو السلطة املختصة جيوز أن حتددو  .(مثل النقل) التنظيميةكمجموعة خاصة لبعض األغراض 

 مواد غري هلوبة.اختاذ قرار باعتبارها أو  املواد

 .3-2ال ينبغي تصنيف األيروسوالت كسوائل هلوبة. انظر الفصل  :4مالحظة ال

 معلومات الخطورة تبليغ 2-6-3

 ).4-1(الفصـل  ـممعلومـات اخلطـورة: الوسـ تبليـغ يفاملتعلقـة باشـرتاطات الوسـم  عتبارات احملـددةاالعتبارات العامة واال ترد 
التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  والرســـومأمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة  3مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  جـــداول 1ويتضـــمن املرفـــق 

 استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة.
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 لسوائل اللهوبةا: عناصر وسم 2-6-2 الجدول

 4 الفئة 3 الفئة 2 الفئة 1 الفئة 
 رمزبدون  هلب هلب هلب الرمز
 حتذير حتذير خطر خطر التنبيه كلمة
 قابل لالحرتاق سائل سائل وخبار هلوب سائل وخبار هلوب بشدة سائل وخبار هلوب بدرجة فائقة الخطورة بيان

 التوجيهو  القرار نطقم 2-6-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردانا مــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال منطــق ميثــل ال 
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب

 القرار نطقم 2-6-4-1

املتعلقــة املعلومــات  علــىنقطــة الــوميض ونقطــة بــدء الغليــان، أمكــن تصــنيف املــادة أو املخلــوط واحلصــول  عرفــت مــىت 
 :6-2القرار  ببطاقات الوسم املنسقة ذات الصلة وفقاً ملنطق
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 بشأن السوائل اللهوبة 6-2منطق القرار 

____________ 
 س كمجموعـة خاصـة لـبعض األغـراض التنظيميـة75ºس و55ºقد يعترب املازوت وزيت الديزل وزيوت التدفئة اخلفيفة اليت ترتاوح نقطـة وميضـها بـني  )1(

دد تصــنيف هـذه املنتجــات يف حيـ ويف هـذه احلالــة جيـوز أنبـالنظر إىل أن هـذه املخــاليط مـن اهليـدروكربونات هلــا نقـاط ومــيض خمتلفـة يف ذلـك النطــاق. 
 يف الالئحة التنظيمية أو وفقاً لتعليمات السلطة املختصة. 4أو  3الفئة 

س سوائل غري هلوبة لبعض األغراض التنظيمية (مثل النقل) إذا أعطت 60ºتزيد على س وال 35ºوائل اليت تزيد نقطة وميضها على قد تعترب الس )2(
يف توصــــيات األمــــم املتحــــدة بشــــأن نقــــل البضــــائع اخلطــــرة، دليــــل  "L.2, Part III, section 32"نتــــائج ســــلبية يف اختبــــار االحرتاقيــــة املســــتمرة 

 االختبارات واملعايري.

4الفئة 
 بدون رمز

حتذير )2) (1(نعم

نعم

ال

س ؟°35 >هل درجة بدء الغليان 

ال يصنف ال

س؟°23 ≥هل نقطة الوميض 

س؟°60 >هل نقطة الوميض 

س؟°93 ≤هل نقطة الوميض 

املادة/املخلوط يف شكل سائل

3الفئة 

حتذير  )2) (1(نعم

ال
2الفئة 

خطر 
نعم

ال
1الفئة 

خطر 
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 التوجيه 2-6-4-2

بـدء غليانــه. وميكـن حتديـد البيانـات باالختبــار أو  ونقطـةلتصـنيف سـائل هلــوب تـوفري بيانـات عـن نقطــة وميضـه  يلـزم 2-6-4-2-1
 أو باحلساب. املنشورة دراساتاحلصول عليها من ال

مكونــات علــى  احتوائهــاســوائل هلوبــة معروفــة برتكيــزات حمــددة، رغــم إمكــان علــى حتتــوي  الــيت )3(ويف حالــة املخــاليط 2-6-4-2-2
إذا كانـت نقطـة الـوميض  التجـاربالـوميض عـن طريـق  نقطـة حتديـد، ال يتطلب األمـر افات، واملض(املتماثرات) طيارة، مثل البوليمرات غري

معيـار التصـنيف  نعلـى األقـل عـ )4(س5ºأدنـاه، تزيـد مبقـدار  3-2-4-6-2الطريقة املشـروحة يف الفقـرة  باستخداماحملسوبة للمخلوط، 
 وشريطة: س، على التوايل) 60ºس و 23º( الصلة ذي

تركيـب حمـدد، ينبغـي أن خيتـار للتقـدير  نطاقبدقة (إذا كانت املادة ذات  يكون تركيب املخلوط معروفاً  أن (أ)
 )؛حمسوبةالرتكيب الذي يتسم بأدىن درجة وميض 

 البيانــات(ينبغـي تطبيـق عالقـة تــرابط مناسـبة عنـد اسـتكمال هـذه  اً أدىن حـد لالنفجـار لكـل مكــون معروفـكـون ي أن (ب)
 ؛فضالً عن طريقة حلساب أدىن حد النفجار املخلوط الستنتاج درجات حرارة أخرى خبالف ظروف االختبار)

 لكـــل مكـــون كمـــا هـــو موجـــود يف نيدرجـــة حـــرارة ضـــغط البخـــار املشـــبع ومعامـــل النشـــاط معـــروف ارتبـــاط كـــونيأن  (ج)
 املخلوط؛

 يكون الطور السائل متجانساً. أن (د)

ويف حالـة  Gmehling and Rasmussen (Ind. Eng. Chem. Fundament, 21, 186, (1982)) وصـف لطريقـة مناسـبة يف ويـرد 2-6-4-2-3
، حتســب نقطــة الــوميض مــن املكونــات الطيــارة. افاتأو املضــ (املتمــاثرات) البــوليمرات مثــلمكونــات غــري طيــارة، علــى املخلــوط الــذي حيتــوي 

 من القيمة املقيسة. أقل قليالً  وبةـاحملسغري الطيار ينقص بشكل طفيف الضغط اجلزئي للمذيبات وتكون نقطة الوميض  املكونويعترب أن 

 نقطــة الــوميض الغليــان عــن طريــق االختبــار. وتعــني بــدءنقطــة الــوميض ونقطــة  حتــدديف حالــة عــدم تــوفر بيانــات، و  2-6-4-2-4
 تقبل اختبارات البوتقة املفتوحة إال يف حاالت خاصة. والبطريقة اختبار البوتقة املغلقة. 

 ينبغي استخدام الطرائق التالية لتحديد نقطة وميض السوائل اللهوبة: 2-6-4-2-5

 :الدولية املعايري
ISO 1516 
ISO 1523 
ISO 2719 

ISO 13736 
ISO 3679 
ISO 3680 

____________________ 

إن طريقــــة احلســــاب حمققــــة، حــــىت اآلن، للمخــــاليط الــــيت حتتــــوي حــــىت ســــتة مكونــــات طيــــارة. وميكــــن أن تكــــون هــــذه املكونــــات ســــوائل هلوبــــة مثــــل  )3(
ات علـى مركبـ اهليدروكربونات، واإليثرات، والكحوالت، واإلسرتات (باستثناء األكـريالت)، وامليـاه. بيـد أ�ـا غـري حمققـة بالنسـبة للمخـاليط الـيت حتتـوي

 مهلجنة و/أو كربيتية و/أو فوسفورية فضالً عن أكريالت متفاعلة.
معيــار التصــنيف ذي الصــلة، جيــوز عــدم اســتخدام طريقــة احلســاب وينبغــي حتديــد  علــى س5ºإذا كانــت نقطــة الــوميض احملســوبة تزيــد مبقــدار أقــل مــن  )4(

 نقطة الوميض عن طريق التجارب.
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 :الوطنية املعايري
American Society for Testing Materials International, 100Barr Harbor Drive, PO Box C 700, West Conshohocken, Pennsylvania, 
USA 19428-2959: 

ASTM D 3828-07a, “Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Tester” 

ASTM D 56-05, “Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester”  

ASTM D 3278-96(2004)el, “Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed Cup Apparatus”  

ASTM D 0093-08, “Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester” 

Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé. 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex: 
French Standard NF M 07 - 019 
French Standards NF M 07 - 011/NF T 30 - 050/NF T 66 - 009 

French Standard NF M 07 - 036 

Deutsches Institut für Normung, Burggrafenster 6, D-10787 Berlin: 

Standard DIN 51755 (flash points below 65  ° C) 

State Committee of the Council of Ministers for Standardization, 113813, GSP, Moscow, M-49 Leninsky Prospect, 9: 
GOST 12.1.044-84 

 ينبغي استخدام الطرائق التالية لتحديد نقطة الغليان األولية للسوائل اللهوبة: 2-6-4-2-6

 :املعايري الدولية
ISO 3924 
ISO 4626 
ISO 3405 

 املعايري الوطنية:
American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West 
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:  

ASTM D86-07a, “Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure”  
ASTM D1078-05, “Standard Test Method for Distillation Range of Volatile Organic Liquids” 

 الطرائق املقبولة األخرى:

Method A.2 as described in Part A of the Annex to Commission Regulation (EC) No. 440/2008
)5(
. 

____________ 
بالالئحة (املفوضـية اليت حتدد طرائق االختبار عمًال  2008أيار/مايو  30املؤرخة  440/2008الئحة املفوضية (املفوضية األوروبية) رقم  )5(

الصــادرة عــن الربملــان األورويب واجمللــس املعــين بتســجيل وتقيــيم وتــرخيص وتقييــد اســتخدام املــواد الكيميائيــة  1907/2006األوروبيــة) رقــم 
)REACH اجلريــــــدة الرمسيــــــة لالحتــــــاد األورويب، رقــــــم) (L142  و 739-1، الصــــــفحات 2008أيار/مــــــايو  31املؤرخــــــةL143  3املؤرخــــــة 

.)55، الصفحة 2008ن/يونيه حزيرا
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 7-2 الفصل
 (القابلة لالشتعال) اللهوبة الصلبة المواد

 تعاريف 2-7-1
أو تســهم فيــه مــن  ب حريقــاً بـــأو قــد تس بســهولة،هــي مــادة صــلبة حتــرتق  القابلــة لالشــتعال) اللهوبــة ( الصــلبة املــادة 

 خالل االحتكاك.
وهي خطرة إذا كان يسهل اشتعاهلا  ةأو يف شكل عجين ةمسحوقة أو حبيبي موادهي  الصلبة السهلة االحرتاق واملواد 

 مع مصدر إشعال مثل عود ثقاب مشتعل، وإذا كان اللهب ينتشر بسرعة. القصريبالتالمس 
 تصنيفال معايير 2-7-2
مســحوق أو حبيبــات أو عجينــة أو خمــاليط هــذه املــواد باعتبارهــا مــواد صــلبة ســهلة  شــكلتصــنف املــواد الصــلبة يف  2-7-2-1

بشأن نقل  املتحدة األممتوصيات يف واحد أو أكثر من االختبارات اليت جترى وفقاً للطريقة املبينة يف  االحرتاقزمن  يكون عندما االحرتاق
ث أو عنـدما يكـون معـدل االحـرتاق  45مـن  أقـل، 1-2-33اجلـزء الثالـث، القسـم الفرعـي  ، دليـل االختبـارات واملعـايري،البضائع اخلطرة

 مم/ث. 2.2أكرب من 
ميكنهـا أن تشــتعل وينتشـر التفاعـل علــى  عنـدماقابلــة لالشـتعال الفلـزات كمـواد  ســبائكمسـاحيق الفلـزات و  وتصـنف 2-7-2-2

 دقائق أو أقل. 10طول العينة بالكامل يف 
املـواد املوجـودة تسبب حدوث حريق مـن خـالل االحتكـاك يف هـذه الرتبـة بالقيـاس مـع  قدواد الصلبة اليت وتصنف امل 2-7-2-3

 حني وضع معايري �ائية بشأ�ا.ىل املثال، أعواد الثقاب) إ سبيل(على 
 هـو مبـني يف كمـا "N.1"يف إحدى فئتني حتت هذه الرتبة باستخدام الطريقة القابلة لالشتعال وتصنف املادة الصلبة  2-7-2-4

، وفقـاً للجـدول ، دليل االختبارات واملعايريبشأن نقل البضائع اخلطرة األمم املتحدة توصياتمن  1-2-33اجلزء الثالث، القسم الفرعي 
 التايل:

 القابلة لالشتعال: معايير لتصنيف المواد الصلبة 1-7-2 الجدول

 المعايير الفئة
 معدل االحرتاق: اختبار 1

 الفلزات: مساحيقاملخاليط خبالف  وأ املواد 
  ؛النار توقفاملبللة ال  املنطقة (أ)  
 مم/ث 2.2ث أو معدل االحرتاق >  45 <االحرتاق  زمنو  (ب)  
 دقائق 5 ≤االحرتاق  زمن الفلزات: مساحيق 

 معدل االحرتاق: اختبار 2
 املخاليط خبالف مساحيق الفلزات: وأ املواد 
  ؛دقائق على األقل 4ملدة  الناراملبللة توقف  املنطقة (أ)  
 مم/ث 2.2 >االحرتاق  معدلث أو  45 <االحرتاق  زمنو  (ب)  
 دقائق 10 ≤دقائق و 5 >االحرتاق  زمن الفلزات: مساحيق 
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علـى و املقـدم.  بالشـكلاالختبار علـى املـادة أو املخلـوط  إجراءينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو املخاليط الصلبة   :1 مالحظةال
الشكل الذي مت اختباره، ويعترب أنـه  عنأو النقل يف شكل فيزيائي خيتلف  تزويدقدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض ال إذاسبيل املثال، 
 .التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف ذلك الشكل اجلديد اختباربدرجة كبرية أداءه يف  مادياً  يغري على األرجح

  .3-2ال ينبغي تصنيف األيروسوالت كمواد صلبة هلوبة. انظر الفصل  :2مالحظة ال

 الخطورة معلومات تبليغ 2-7-3

 ).4-1(الفصـل  مـمعلومـات اخلطـورة: الوسـ تبليـغ يفباشـرتاطات الوسـم  املتعلقـة عتبارات احملـددةاالعتبارات العامة واال ترد 
للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  أمثلـــة 3جـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  1ويتضـــمن املرفـــق 

 املختصة. السلطةاستخدامها حيثما تسمح هبا 

 لمواد الصلبة القابلة لالشتعالا: عناصر وسم 2-7-2 الجدول

 2 الفئة 1 الفئة 
 هلب هلب الرمز
 حتذير خطر التنبيه كلمة
 لالشتعالصلبة قابلة  مادة لالشتعالصلبة قابلة  مادة الخطورة بيان

 القرار نطقم 2-7-4

بـــأن يقـــوم  شـــدةإضـــايف. ويوصـــى ب توجيـــههنـــا ك يـــرد، ولكنـــه املنســـقمـــن نظـــام التصـــنيف  القـــرار جـــزءاً  نطـــقم ميثـــل ال 
 .منطق القراروأثناء استخدام  قبلالشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري 

ــــار ـة لالشــــتعال، جتــــرى طريقـــــصــــلبة قابلــــ ادةـمــــ لتصــــنيفو   اجلــــزء الثالــــث، القســــم  بينــــة يفامل "N.1"ة االختب
مــن  جــراءتكــون اإلي. و بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، دليــل االختبــارات واملعــايري توصــيات األمــم املتحــدةمــن  1-2-33 الفرعــي

 .7-2القرار  نطقاالحرتاق. وحيدد التصنيف وفقًا مل معدلواختبار  حص أويلاختبارين: اختبار ف
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 قابلة لالشتعالالبشأن المواد الصلبة  7-2القرار  نطقم 

 
 

 

 إجيايب

 اختبار أويل

 اختبار معدل االحرتاق
 للمواد أو املخاليط خبالف مساحيق الفلزات: (أ)

 مم/ث؟ 2.2 >ث أو معدل االحرتاق  45 <زمن االحرتاق  
 الفلزات:مساحيق  (ب)

 دقائق؟ 10 ≤زمن االحرتاق  

 يصنف ال

 1الفئة 

 
 خطر

 

 2الفئة 

 
 حتذير

 ليبس

 املادة/املخلوط يف شكل صلب

 للمواد أو املخاليط خبالف مساحيق الفلزات: (أ)
 ة انتشار اللهب؟بللهل توقف املنطقة امل 

 مساحيق الفلزات: (ب)
 دقائق ؟ 5 >زمن االحرتاق  

 نعم

 ال يصنف

 ال

 نعم 

 ال
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 8-2 الفصل
 الذاتية التفاعلوالمخاليط  وادمال

 ريفاتع 2-8-1

معرضـة حلـدوث حتلـل طـارد  حرارياً  مستقرةسائلة أو صلبة غري  خماليطهي مواد أو  أو املخاليط الذاتية التفاعل املواد 2-8-1-1
يف إطـــار النظـــام املنســـق عامليـــاً   املصـــنفة اشـــرتاك األكســـجني (اهلـــواء). وال يشـــمل هـــذا التعريـــف املـــواد واملخـــاليط بـــدونللحـــرارة بقـــوة حـــىت 

 أو عوامل مؤكسدة. عضويةكمتفجرات أو أكاسيد فوقية 

لي، قابلـــة ـار املعمــــيف االختبـــ ،تفجرييـــة عنـــدما تكـــون الرتكيبـــة خـــواص ذات لعتـــرب املـــواد أو املخـــاليط الذاتيـــة التفاعـــت 2-8-1-2
 ز حمصور.يّ عند التسخني يف حَ  عنيفبسرعة أو إلحداث تأثري  لالحرتاقلالنفجار أو 

 تصنيفال معايير 2-8-2

 مل تكن: إذاذاتية التفاعل يف هذه الرتبة  خماليطينظر يف تصنيف أي مواد أو  2-8-2-1

 ؛1-2الفصل  يفوفقاً ملعايري النظام املنسق عاملياً املبينة  متفجرة (أ)

، باســــتثناء أن خمــــاليط املــــواد 14-2أو  13-2الفصــــل  ملعــــايريدة وفقــــاً أو مــــواد صــــلبة مؤكِســــ ســــوائلأو  (ب)
يف املائة أو أكثر من مواد عضوية قابلة لالحرتاق تصنف كمواد ذاتية التفاعل  5 على املؤكسدة اليت حتتوي

 ؛لإلجراء املبني يف املالحظة الواردة أدناه وفقاً 

 ؛15-2يف الفصل  املبينةفوقية عضوية وفقاً ملعايري النظام املنسق عاملياً  أكاسيدأو  (ج)

  غرام؛جول/ 300حتللها أقل من  حرارةأو  (د)

 كغ.50للعبوة زنة  س75ºمن  أعلىحرارة حتللها الذايت التسارع  درجةأو  )ه(

يف املائـة أو أكثـر مـن مـواد  5.0 علـى املواد املؤكسدة، الـيت تسـتويف معـايري التصـنيف كمـواد مؤكسـدة وحتتـويخماليط  مالحظة: 
 ) أعاله، ختضع إلجراءات تصنيف املواد الذاتية التفاعل؛هعضوية قابلة لالحرتاق وال تستويف املعايري املبينة يف (أ) أو (ج) أو (د) أو (

)، يصـنف كمـادة ذاتيـة 2-2-8-2ذاتية التفاعـل مـن النـوع بـاء إىل واو (انظـر واملخلوط الذي يظهر خواص مادة  
 التفاعل.

وفقـاً  الرتبـة،هـذه  حتـتألـف إىل زاي"  األنـواعالتفاعل يف واحدة من سبع فئات من " الذاتيةتصنف املواد واملخاليط  2-8-2-2
 للمبادئ التالية:

تصــنف كمــواد ذاتيــة أن تنفجــر أو حتــرتق بســرعة، وهــي معبــأة،  ميكــنمــواد أو خمــاليط ذاتيــة التفاعــل  أي (أ)
 التفاعل من النوع ألف؛

ا ـ، ولكنهـوهي معبـأةانفجارية وال تنفجر أو حترتق بسرعة،  خبواص تتسمواد أو خماليط ذاتية التفاعل ـم أي (ب)
 ؛باء تصنف كمواد ذاتية التفاعل من النوعإحداث انفجار حراري يف هذه العبوة،  علىقادرة 
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، أن تنفجر أو حترتق وهي معبأةانفجارية ولكن ال ميكنها،  خبواص تتسمالتفاعل  ذاتيةمواد أو خماليط  أي (ج)
 ؛تصنف كمواد ذاتية التفاعل من النوع جيم، حرارياً  أو حتدث انفجاراً  بسرعة

 :يف االختبار املعمليكانت   إذامواد أو خماليط ذاتية التفاعل  أي (د)

يف حيز حمصور؛  التسخنيعند  عنيفاً  ، وال حترتق بسرعة، وال حتدث تأثرياً جزئياً  تنفجر '1'

يف حيز حمصور؛  التسخنيعند  عنيفاً  ، وحترتق ببطء، وال حتدث تأثرياً تنفجر مطلقاً  الأو  '2'

 يف حيز حمصور؛ التسخنيمتوسط القوة عند  وحتدث تأثرياً  تنفجر أو حترتق مطلقاً  الأو  '3'

 ؛ذاتية التفاعل من النوع دالكمواد   تصنف

 تأثرياً  وتظهر حترتق مطلقاً  ال ال تنفجر أو يف االختبار املعمليمواد أو خماليط ذاتية التفاعل، إذا كانت  أي )ه(
 ؛هاء من النوعلتفاعل ا ذاتيةتصنف كمواد  صور،التسخني يف حيز حم عند ال تظهر تأثرياً  أو بطيئاً 

 أو وضـعها يف فجــوةل حـاال تنفجــر يف  يف االختبـار املعملـيأي مـواد أو خمـاليط ذاتيـة التفاعــل، إذا كانـت  (و)
بال تأثري عند التسخني يف حيز حمصور، وليس هلا تكون أو  ضعيف، وال تظهر سوى تأثري حترتق مطلقاً  ال

 ؛واو التفاعل من النوعتصنف كمواد ذاتية قوة انفجارية،  بالتكون سوى قوة انفجارية ضعيفة أو 

 حـــال وضـــعها يف فجـــوةال تنفجـــر يف  يف االختبـــار املعملـــيأي مـــواد أو خمـــاليط ذاتيـــة التفاعـــل، إذا كانـــت  (ز)
تأثري عند التسخني يف حيز حمصور، وليست  بالتكون وى تأثري ضعيف أو ظهر سِ ، وال تُ حترتق مطلقاً  وال

س °60(درجــة حــرارة التحلــل الــذايت التســارع بــني  حراريــاً  مســتقرةهلــا أيــة قــوة انفجاريــة، شــريطة أن تكــون 
 )، ويف حالة املخاليط السائلة، عنـدما تسـتخدم مـادة ختفيـف لنـزع احلساسـيةكغ 50س للعبوة زنة °75و

 غــري. وإذا كــان املخلــوط تصــنف كمــواد ذاتيــة التفاعــل مــن النــوع زايس، °150 ≥ ذات نقطــة غليــان
 نفيصــــس، °150 ذات نقطــــة غليــــان < أو اســــتخدمت مــــادة ختفيــــف لنــــزع احلساســــية حراريــــاً  مســــتقر

 .المخلوط كمادة ذاتية التفاعل من النوع واو

الـيت تنتمـي إىل رتـب  اخلـواصينبغـي دراسـته مـن حيـث  لكـنمعلومـات اخلطـورة، لتبليـغ ه عناصـر ـالنوع زاي ليسـت لـ : 1 مالحظةال
 اخلطورة األخرى.

 النظم. جلميعبالنسبة  يكون التصنيف ألف إىل زاي ضرورياً قد ال  : 2 مالحظةال

 معايير ضبط درجة الحرارة 2-8-2-3

س. °55 ≤ التســارع يلــزم إخضــاع املــواد الذاتيــة التفاعــل لضــبط درجــة احلــرارة إذا كانــت درجــة حــرارة حتللهــا الــذايت
الثـــاين  مـــن اجلـــزء 28القســـم طرائـــق االختبـــار لتعيـــني درجـــة التحلـــل الـــذايت التســـارع واشـــتقاق درجـــات حـــرارة الضـــبط والطـــوارئ يف  وتـــرد
. وُجيـرى االختبـار املختـار بشـكل ميثـل العبـوة، مـن حيـث توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبـارات واملعـايري من

 احلجم واملواد.
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معلومات الخطورة تبليغ 2-8-3

 ).4-1(الفصـل معلومـات اخلطـورة: الوسـم  تبليـغيف املتعلقـة باشـرتاطات الوسـم  عتبارات احملـددةارات العامة واالـاالعتب ترد
التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  والرســـومأمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة  3مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  جـــداول 1ويتضـــمن املرفـــق 

 استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة.

 عناصر وسم المواد والمخاليط الذاتية التفاعل: 1-8-2 الجدول

 (أ)زاي النوع هاء وواو النوعان جيم ودال النوعان باء النوع ألف النوع
 ختصص ال هلب هلب متفجرة وهلب قنبلةمتفجرة  قنبلة الرمز

 عناصر وسم
 اخلطورةلفئة 

 هذه

 حتذير خطر خطر خطر التنبيه كلمة
يسبب التسخني  قد الخطورة بيان

 انفجاراً 
يسبب التسخني  قد

 أو انفجاراً  الناراندالع 
يسبب التسخني  قد

 الناراندالع 
يسبب التسخني  قد

 الناراندالع 
 اليت تنتمي لرتب اخلطورة األخرى.دراسته من حيث اخلواص  ينبغيطورة، لكن اخل معلومات تبليغعناصر ل ليست له زاي النوع (أ)

التوجيهو  القرار نطقم 2-8-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردانا مــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال نطــقم ميثــل ال
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب

 القرار نطقم 2-8-4-1

يف اجلــزء  مبــنيأو خملــوط ذايت التفاعـل ينبغــي إجــراء جمموعــة االختبـارات مــن ألــف إىل حــاء، كمـا هــو  مــادة لتصـنيف
 .8-2 القرار نطق. ويتبع يف التصنيف مة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريتوصيات األمم املتحدالثاين من 

. وتــرد طرائــق رباالتجــاملــواد واملخــاليط الذاتيــة التفاعــل الــيت تعتــرب حامســة لتصــنيفها عــن طريــق  خــواص تعيــني وينبغــي
(جمموعــة  الثــايناجلــزء  ،بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، دليــل االختبــارات واملعــايري توصــيات األمــم املتحــدةتقيــيم مناســبة يف  مــع معــايرياختبــار 

 حاء). إىلألف  من االختبارات
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 بشأن المواد والمخاليط الذاتية التفاعل 8-2منطق القرار 

املادة/املخلوط
1املربع 

 االختبار ألف
 هل تنشر انفجاراً؟

ال 1-3

جزئياً  1-2

نعم  1-1
2املربع 

 االختبار باء

هل تنفجر نعم 2-1
 يف عبوهتا؟

ال 2-2
3املربع 

 االختبار جيم
هل تنشر احرتاقاً 

 بفرقعة؟

هل تنشر احرتاقاً 
 بفرقعة؟

هل تنشر احرتاقاً 
 بفرقعة؟

هل حترتق بسرعة 
 ؟يف العبوة وبفرقعة

ما هو تأثري التسخني 
 يف ظروف االحتباس؟

ما هو تأثري تسخينها يف 
 ظروف احتباس حمددة؟

ما هو تأثري تسخينها يف 
 ؟احتباس حمددةظروف 

  400هل تعبأ يف عبوات > 
لرتاً أو ينظر يف  450كغ أو 

إعفائها؟

ما هي قوهتا 
 التفجريية؟

يف  تسخينهاما هو تأثري 
 ؟ظروف احتباس حمددة

هل التحلل الذايت 
س يف  60oرع <االتس

 كغ؟  50عبوة من 

 هل املادة صلبة؟

هل اسُتخدمت
ختفيف درجة غليا�ا مادة

 >150o س؟ 

النوع زاي النوع واو النوع هاء النوع دال النوع جيم النوع باء النوع ألف

هل تنفجر يف عبوة 
 النقل؟

3-1
 2-3 نعم بسرعة

3-3

4املربع 
 االختبار جيم

6املربع 
 االختبار دال

نعم 6-1

10املربع 
 االختبار زاي

 نعم، ببطء
 ال

4-
2 

 نعم، ببطء
 ال

5املربع 
 االختبار جيم

ال 5-3
5-1 

 نعم، بسرعة
نعم، ببطء 5-2

4-1
 نعم، بسرعة

ال 6-2

7-1
 عنيف

متوسط 7-2
ضعيف 7-3
ال 7-4

ال 10-2

10-1
ن

متوسط 8-2
بطيء 8-3
ال 8-4

9-1
 عنيف

9-2 
 متوسط

7املربع 
 االختبار هاء

8املربع 
 االختبار هاء

9املربع 
 االختبار هاء

ضعيف 9-3
ال 9-4

 11املربع 
نعم 11-1

12املربع 
 االختبار واو
ال شيء 12-3

13املربع 
االختبار هاء

14املربع 
 االختبار حاء

 15املربع 

نعم 15-1

 نعم 16-1
ال 16-2

 16املربع 

ال 14-2

نعم 14-1

ال 15-2

 11املربع 

13-1
 ضعيف

ال شيء 13-2

ال 11-2

ال 12-1
ضعيفة 1-12 ضعيفة

8-1
 عنيف
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 التوجيه 2-8-4-2

 واملخاليط الذاتية التفاعل يف احلاالت التالية: املوادتطبيق إجراءات التصنيف على  يلزمال 

انفجاريـــة أو ذاتيـــة التفاعـــل؛ وتـــرد أمثلـــة هلـــذه  خبـــواصمرتبطـــة  ءياجلـــز مل توجـــد جمموعـــات كيميائيـــة يف  ذاإ (أ)
بشــأن نقــل  توصــيات األمــم املتحــدة مــن 2-6ألــف و  1-6ألــف  اجلــدولنييف  6يف التــذييل اجملموعــات 

؛ ، دليل االختبارات واملعايريالبضائع اخلطرة

مــن مــواد عضــوية، إذا كانــت قيمــة درجــة حــرارة  تجــانساملخلــوط املفــردة أو املعضــوية الادة املــحالــة  يفأو  (ب)
 300 للحـــــرارة أقـــــل مـــــن الطـــــاردس أو كانـــــت طاقـــــة التحلـــــل °75مـــــن  ىأعلـــــالتحلـــــل الـــــذايت التســـــارع 

طريقــة مناســبة لقيــاس كميــة احلــرارة  باســتخدامجــول/غرام. وميكــن تقــدير درجــة حــرارة البــدء وطاقــة التحلــل 
دليل  بشأن البضائع اخلطرة، املتحدةتوصيات األمم  من 3-3-3-20اجلزء الثاين، القسم الفرعي  (انظر

 ).االختبارات واملعايري
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 9-2 الفصل
 تلقائية االشتعالال السوائل

 تعريف 2-9-1

دقـائق مـن تالمسـه مـع  5 خـالليف كميـات صـغرية، لالشـتعال بهو سـائل معـرض، حـىت  التلقائي االشتعال السائل 
 اهلواء.

 تصنيفال معايير 2-9-2

 القسـماجلـزء الثالـث،  يف N.3حتـت هـذه الرتبـة باسـتخدام االختبـار  وحيـدةيف فئـة التلقـائي االشـتعال  السائل يصنف 
 التايل: للجدول وفقاً  بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري، توصيات األمم املتحدة من 5-1-3-33 الفرعي

 التلقائية االشتعال: معايير تصنيف السوائل 1-9-2 الجدول

 المعايير الفئة
أو ترشيح  ورقةض للهواء، أو يسبب اشتعال عرَّ املة ويُ خعندما يضاف إىل مادة  دقائق 5السائل يف خالل  يشتعل 1

 دقائق.  5خالل  يف بالتالمس مع اهلواءتفحمها 

 معلومات الخطورة تبليغ 2-9-3

 ).4-1 (الفصـلمعلومـات اخلطـورة: الوسـم  تبليـغيف املتعلقـة باشـرتاطات الوسـم عتبارات احملـددة االعتبارات العامة واال ترد 
التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  والرســـومأمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة  3مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  جـــداول 1ويتضـــمن املرفـــق 

 استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة.

 لسوائل التلقائية االشتعالا: عناصر وسم 2-9-2 الجدول

 1 الفئة 
 هلب الرمز
 خطر التنبيه كلمة
 للهواء شتعل فور التعرضي الخطورة بيان

 التوجيهو  القرار نطقم 2-9-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردانا مــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال منطــق ميثــل ال 
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب
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 القرار نطقم 2-9-4-1

 اجلــزء الثالــث، القســم هــو مبــني يف كمــا N.3تلقــائي االشــتعال، ينبغــي إجــراء طريقــة االختبــار  ســائل لتصــنيف 
 جـــراءتضـــمن اإلي. و بشـــأن نقـــل البضـــائع اخلطـــرة، دليـــل االختبـــارات واملعـــايري توصـــيات األمـــم املتحـــدةمـــن  5-1-3-33الفرعـــي 

 . 9-2نطق القرار وفقاً مل التصنيفخطوتني. وحيدد 

 بشأن السوائل التلقائية االشتعال 9-2القرار  نطقم

 التوجيه 2-9-4-2

أو  املـــادةللســوائل التلقائيــة االشــتعال عنــدما توضــح اخلــربة يف اإلنتــاج واملناولــة أن  تصــنيفتطبيــق إجــراءات  يلــزم ال 
 عاديـةرارة الاحلـعنـد درجـة  باسـتقرارها(أي أن املـادة معروفـة  العاديـةعنـد الـتالمس مـع اهلـواء يف درجـات احلـرارة  املخلوط ال يشتعالن تلقائيـاً 

 أيام)).(لفرتات طويلة 
  

 مملوءة بالرتاب دقائق عند صبها يف بوتقة خزفية 5تشتعل يف خالل هل 
 الدياتومي أو هالم السليكا؟

 املادة/املخلوط يف شكل سائل

 1الفئة 

 
 خطر

 نعم

 1الفئة 

 
 خطر

 

 نعم دقائق؟ 5هل تسبب احرتاق أو تفحم ورقة الرتشيح يف خالل 

 

 ال تصنف

 ال

 ال
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 10-2 الفصل
 الصلبة التلقائية االشتعال المواد

 تعريف 2-10-1

دقــائق مــن  5 خـاللميــات صـغرية، لالشــتعال يف بك هــي مـادة صــلبة معرضـة، حــىت الصــلبة التلقائيـة االشــتعال املـادة 
 تالمسها مع اهلواء.

 تصنيفال معايير 2-10-2

اجلـزء  يف املبـني N.2االختبار  باستخدامحتت هذه الرتبة  وحيدة فئة يف االشتعالاملادة الصلبة التلقائية  تصنف 
وفقــاً  ،بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، دليــل االختبــارات واملعــايري املتحــدةتوصــيات األمــم  مــن 4-1-3-33الثالــث، القســم الفرعــي 

 للجدول التايل:

 االشتعال: معايير تصنيف المواد الصلبة التلقائية 1-10-2 الجدول

 المعايير الفئة
 تالمسها مع اهلواء. مندقائق  5 خالليف املادة الصلبة  تشتعل 1

علـى و املقـدم.  شـكلالباالختبار على املـادة أو املخلـوط  إجراءينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو املخاليط الصلبة   :مالحظة
 الشكل الذي مت اختباره، ويعترب أنـه عنأو النقل يف شكل فيزيائي خيتلف  تزويدقدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض ال إذاسبيل املثال، 
 .ديدالتصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف ذلك الشكل اجل اختبارأداءه يف  مادياً  يغّري  على األرجح

 معلومات الخطورة تبليغ 2-10-3

 ).4-1 (الفصـلم معلومـات اخلطـورة: الوسـ تبليـغ يفاملتعلقـة باشـرتاطات الوسـم  واالعتبارات احملـددةاالعتبارات العامة  ترد 
التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  والرســـومأمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة  3مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  جـــداول 1ويتضـــمن املرفـــق 

 استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة.

 : عناصر وسم المواد الصلبة التلقائية االشتعال2-10-2 الجدول

 1 الفئة 
 هلب الرمز
 خطر التنبيه كلمة
 تعرض للهواءال يشتعل فور الخطورة بيان

 التوجيهو  القرار نطقم 2-10-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردان امــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال منطــق ميثــل ال 
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايريقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة ة بأن يَ شدويوصى ب
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 القرار منطق 2-10-4-1

 اجلـــــزء الثالـــــث، القســـــم هـــــو مبـــــني يف كمـــــا N.2صـــــلبة تلقائيـــــة االشـــــتعال، جتـــــرى طريقـــــة االختبـــــار  مـــــادة لتصـــــنيف 
نطــق وفقــاً مل التصــنيف. وحيــدد بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، دليــل االختبــارات واملعــايري توصــيات األمــم املتحــدةمــن  4-1-3-33 الفرعــي
 . 10-2 القرار

 بشأن المواد الصلبة التلقائية االشتعال  10-2القرار  نطقم

 التوجيه 2-10-4-2

اخلربة يف اإلنتاج أو املناولة أن املادة ال يلزم تطبيق إجراءات التصنيف للمواد الصلبة التلقائية االشتعال عندما توضح  
درجـة  أو املخلوط ال يشتعالن تلقائياً عند التالمس مع اهلواء يف درجات احلرارة العادية (أي أن املادة أو املخلوط معروفـان باالسـتقرار عنـد

 احلرارة العادية لفرتات طويلة (أيام)).

 دقائق من تعرضها للهواء؟ 5هل تشتعل يف خالل 

 املادة/املخلوط يف شكل مادة صلبة

 1الفئة 

 
 خطر

 نعم

 

 

 ال تصنف

 ال
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 11-2 الفصل
 الذاتية التسخينوالمخاليط  المواد

 تعريف 2-11-1

، خبـــالف الســوائل واملـــواد الصــلبة التلقائيـــة أو ســائلة هــي مـــواد أو خمــاليط صـــلبة التســـخنيأو املخـــاليط الذاتيــة  املــواد 
هــذه املـــواد أو املخــاليط عـــن املـــواد أو  وختتلـــفمعرضـــة عــن طريـــق التفاعــل مـــع اهلــواء وبـــدون تزويـــد بالطاقــة، للتســـخني الــذايت؛  االشــتعال،

 .أيام) أوتشتعل إال يف الكميات الكبرية (كيلوغرامات) وبعد فرتات طويلة من الزمن (ساعات  الئية االشتعال يف أ�ا املخاليط التلقا

إن التســـخني الـــذايت ملـــادة أو خملـــوط هـــو عمليـــة ينـــتج عنهـــا حـــرارة نتيجـــة التفاعـــل التـــدرجيي للمـــادة أو املخلـــوط مـــع  :مالحظة
إنتاج احلرارة يتجاوز معدل فقدان احلرارة، سرتتفع درجة حرارة املادة أو املخلوط مما قد يؤدي، بعد األكسجني (يف اهلواء). وإذا كان معدل 
 فرتة حث، إىل اشتعال ذايت أو احرتاق.

 التصنيف معايير 2-11-2

كانــت يف االختبــارات الــيت جتــرى وفقــًا   إذايف هــذه الرتبــة  التســخني ذاتيــة مــوادكتصــنف املــواد أو املخــاليط   2-11-2-1
، اجلـزء الثالـث، القسـم دليـل االختبـارات واملعـايري ،بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة املتحـدةتوصيات األمم لطريقة االختبار املبينة يف 

 :6-1-3-33الفرعي 

 س؛°140مم عند  25 هاطول ضلع مكعبةنة باستخدام عيّ  إجيابيةنتيجة  عطيت (أ)

س °140مــم عنــد درجــة  100 هاطــول ضــلعيف اختبــار تســتخدم فيــه عينــة مكعبــة  إجيابيــةنتيجــة  تعطــي (ب)
من املقرر  وكانس، °120 عندمم  100 هاطول ضلعة يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة يونتيجة سلب

 ؛ةمكعب أمتار 3تعبئة املادة أو املخلوط يف عبوات يتجاوز حجمها 

س ونتيجـة °140مـم عنـد  100 هاطـول ضـلعتبـار تسـتخدم فيـه عينـة مكعبـة يف اخ إجيابيـةنتيجـة  تعطي (ج)
مـن املقـرر تعبئـة  كـانس، و °100مـم عنـد  100 هاطول ضـلعة يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة يسلب

 ؛لرتاً  450حجمها  يتجاوزاملادة أو املخلوط يف عبوات 

نتيجـة و س °140مـم عنـد  100 هاطـول ضـلعيف اختبـار تسـتخدم فيـه عينـه مكعبـة  إجيابيـةنتيجـة  تعطي (د)
 س.°100مم عند  100 هاطول ضلعباستخدام عينة مكعبة  إجيابية

هذه الرتبة إذا كانت النتيجة تستويف املعـايري املبينـة يف  حتت نيتالتسخني يف إحدى فئ الذاتيةتصنف املواد واملخاليط  2-11-2-2
توصيات األمم من  6-1-3-33 اجلزء الثالث، القسم الفرعي يف املبينة N.4االختبار  لطريقةوفقاً  يف اختبار جيرى ،1-11-2اجلدول 
 .بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري املتحدة
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 التسخين: معايير لتصنيف المواد والمخاليط الذاتية 1-11-2 الجدول

 المعايير الفئة
 س140oعند مم  25 هاطول ضلعفيه عينة مكعبة  تستخدمموجبة يف اختبار  نتيجةتعطي  1
نتيجــة تعطــي س و 140oمــم عنــد  100 هاطــول ضــلعفيــه عينــة مكعبــة  تســتخدميف اختبــار  إجيابيــة نتيجــةتعطـي  (أ) 2

املــادة  مــن املقــرر تعبئــة وكــانس، 140oمــم عنــد  25 هاطــول ضــلعفيــه عينــة مكعبــة  تســتخدمة يف اختبــار يســلب
  ؛3م 3عبوات يزيد حجمها على  يفاملخلوط  أو

نتيجـة تعطي س و 140oمم عند  100 هاطول ضلعاختبار تستخدم فيه عينة مكعبة  يف إجيابية نتيجةتعطي أو  (ب)
نتيجـة موجبـة يف اختبـار تعطـي س و 140oمـم عنـد  25 هاطـول ضـلعتستخدم فيه عينة مكعبة  اختبارة يف يسلب

 يفاملــادة أو املخلــوط  مــن املقــرر تعبئــة كــانو س، 120o مــم عنــد 100 طــول ضــلعهافيــه عينــة مكعبــة  تســتخدم
 ؛ لرتاً  450عبوات يزيد حجمها على 

ة يس ونتيجـة سـلب140oمم عند  100 هاطول ضلعيف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة  إجيابيةنتيجة تعطي أو  (ج)
اختبــــار  يفنتيجـــة موجبـــة تعطــــي و س 140oمـــم عنـــد  25 هاطـــول ضــــلعاختبـــار تســـتخدم فيـــه عينــــة مكعبـــة  يف

 س.°100مم عند  100 هاطول ضلعتستخدم فيه عينة مكعبة 

 علـىو  املقـدم. بالشـكلالصلبة إجراء االختبار على املـادة أو املخلـوط  املخاليطينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو  : 1 مالحظةال
فيزيائي خمتلف عن الشكل الذي مت اختباره، ويعترب أنـه  شكلأو النقل يف  تزويدسبيل املثال، إذا قدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض ال

 .اجلديدأداءه يف اختبار التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف ذلك الشكل  كبريةبدرجة   مادياً  يغري على األرجح

. 3م 27حبجــم  س لعينــة مكعبــة°50النبــايت وهــي  للفحــمدرجــة حــرارة االشــتعال الـذايت  أســاس املعــايري علــى وضـعت  :2 مالحظةال
تصــنف  وال يف رتبــة اخلطــورة هــذه. 3م 27حلجــم  س°50علــى  ا الــذايتدرجــة حــرارة اشــتعاهل تزيــدوينبغــي أال تصــنف املــواد واملخــاليط الــيت 

 هذه الرتبة. من  1يف الفئة  لرتاً  450 حلجمس °50املواد واملخاليط اليت تزيد درجة حرارة اشتعاهلا التلقائي على 

 معلومات الخطورة تبليغ 2-11-3

 ).4-1 (الفصـلم معلومـات اخلطـورة: الوسـ تبليـغ يفاملتعلقـة باشـرتاطات الوسـم  واالعتبارات احملـددةاالعتبارات العامة  ترد 
التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  والرســـومأمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة  3مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  جـــداول 1ويتضـــمن املرفـــق 

 استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة.

 لمواد والمخاليط الذاتية التسخينا: عناصر وسم 2-11-2 الجدول

 2 الفئة 1 الفئة 
 هلب هلب الرمز
 حتذير خطر التنبيه كلمة
 النار يلتقطقد  ؛الكبرية الكمياتالتسخني يف  ذايت النار يلتقطقد  ؛التسخني ذايت الخطورة بيان

 التوجيهو  القرار نطقم 2-11-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردانا مــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال نطــقم ميثــل ال 
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدى بوصَ ويُ 
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 القرار نطقم 2-11-4-1

 6-1-3-33 اجلـزء الثالـث، القسـم الفرعـي هـو مبـني يف كمـا N.4ذاتية التسخني، جتـرى طريقـة االختبـار  مادة لتصنيف 
 .11-2نطق القرار وحيدد التصنيف وفقاً مل .بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري املتحدة األممتوصيات من 

 والمخاليط الذاتية التسخينبشأن المواد  11-2منطق القرار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال تصنف

 1الفئة

 
 خطر

 نعم

 

 ال

 نعم

 ال

 ؟3م 3هل عبواهتا أكرب من 

 ال

 لرتاً ؟ 450 حجم هل عبواهتا أكرب من

 نعم

 100 طـول ضـلعهاهل حيدث تسـخني ذايت خطـر لـدى اختبارهـا يف عينـة مكعبـة 
 ؟س°100مـم يف درجة حرارة 

 ال

 2الفئة 

 
 حتذير

 نعم

 ال

 2الفئة 

 نعم حتذير 

 2الفئة 

 
 حتذير

 نعم

 100 طـول ضـلعهاهل حيدث تسـخني ذايت خطـر لـدى اختبارهـا يف عينـة مكعبـة 
 ؟س°120مم يف درجة حرارة 

 25 طــول ضــلعهاهــل حيــدث تســخني ذايت خطــر لــدى اختبارهــا يف عينــة مكعبــة 
 ؟س°140مم يف درجة حرارة 

 100 طـول ضـلعهاتسـخني ذايت خطـر لـدى اختبارهـا يف عينـة مكعبـة  حيدثهل 
 ؟س°140مم يف درجة حرارة 

 املادة/املخلوط

  تصنف ال

  ال تصنف

 

 ال

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

104 

 التوجيه 2-11-4-2

ميكــن  حــص األويلالتســخني إذا كانــت نتــائج اختبــار الف الذاتيــةأو املخــاليط تطبيــق إجــراءات التصــنيف للمــواد  يلــزم 
 ما يلي: فحص األويلمن أمثلة اختبارات الو . مناسب تطبيق هامش أمان معربطها باختبار التصنيف 

اختبـار لتعيـني مواصـفات  طرائـق ,VDI guideline 2263, part 1, 1990) (Grewer)رويـر غفـرن  اختبـار (أ)
درجــة احلــرارة املرجعيــة حلجــم  علــىدرجــة كلفــن  80تزيــد مبقــدار  بــدءمــع درجــة حــرارة  )غبــارأمــان ال
 لرت؛ 1مقداره 

درجــة  علــى لفــنك  درجــة 60درجــة حــرارة بــدء تزيــد مبقـدار  مـع الفحــص األويل للمســاحيق الســائبة اختبـار (ب)
 Gibson, N. Harper, D. J., Rogers, R. Evaluation of the fire and( لـرت 1احلـرارة املرجعيـة حلجـم مقـداره 

explosion risks in drying powders, Plant Operations Progress 4 (3), 181-189, 1985(. 
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12-2 لفصلا
 (قابلة لالشتعال) التي تطلق غازات لهوبةوالمخاليط  المواد

 لماءامع  سمتاللاب

تعريف 2-12-1

 املاءهي مواد صلبة أو سائلة معرضة نتيجة التفاعل مع  هلوبة بالتالمس مع املاء غازاتأو املخاليط اليت تطلق  املواد
 خطرة. بكمياتأو تطلق غازات هلوبة  أو تطلق غازات هلوبة تلقائياً اً ألن تصبح هلوبة تلقائي

تصنيفال معايير 2-12-2

مـع املــاء غـازات هلوبــة يف واحـدة مـن ثــالث فئـات حتــت هـذه الرتبــة،  بتالمسـهااملـواد أو املخــاليط الـيت تطلــق  تصـنف
بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة،  املتحــدة األمــمتوصــيات مــن  4-1-4-33 اجلــزء الثالــث، القســم الفرعــي يف املبــني N.5 االختبــارباســتخدام 

 للجدول التايل:، وفقاً دليل االختبارات واملعايري

 مع الماء بالتالمس لهوبة غازات: معايير تصنيف المواد والمخاليط التي تطلق 1-12-2 الجدول

 المعايير الفئة
االشــتعال  إىلميــل الغــاز املنطلــق  بقــوة مــع املــاء عنــد درجــات احلــرارة العاديــة وتظهــر عمومــاً  تتفاعــلمــواد أو خمــاليط  أي 1

يسـاوي اللهـوب ون معدل انطالق الغاز يك حبيث العاديةالتلقائي، أو اليت تتفاعل بسهولة مع املاء عند درجات احلرارة 
 .دقيقة واحدةأي كغ من املادة يف   1لرتات لكل  10أو يزيد على 

كــون أقصــى معــدل النطــالق الغــاز ي حبيــثبســهولة مــع املــاء عنــد درجــات احلــرارة العاديــة  تتفاعــلمــواد أو خمــاليط  أي 2
 .1كغ من املادة يف الساعة، وال تستويف معايري الفئة   1لكل  لرتاً  20يزيد على  أويساوي اللهوب 

اللهوب كون أقصى معدل النطالق الغاز ي حبيثببطء مع املاء عند درجات احلرارة العادية  تتفاعلمواد أو خماليط  أي 3
 .2 والفئة 1املادة يف الساعة، وال تستويف معايري الفئة  كغ من  1لرت واحد لكل  أكرب من

غازات هلوبة إذا حدث اشتعال تلقائي يف أي خطوة من ك املاءمع  بالتالمستصنف املادة أو املخلوط كمادة تطلق  : 1 مالحظةال
 االختبار. إجراء خطوات

 علـىو املقـدم.  شـكلالبالصلبة إجراء االختبار على املـادة أو املخلـوط  املخاليطينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو   :2 مالحظةال
عن الشكل الذي مت اختباره، ويعترب أنـه  تلففيزيائي خم شكلأو النقل يف  التزويدسبيل املثال، إذا قدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض 

 ديد.اجلأداءه يف اختبار التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف الشكل  كبريةيغري بدرجة   على األرجح

معلومات الخطورة تبليغ 2-12-3

 ).4-1 (الفصـل ممعلومـات اخلطـورة: الوسـ تبليـغيف املتعلقـة باشـرتاطات الوسـم  واالعتبارات احملـددةاالعتبارات العامة  ترد
التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  والرســـومأمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة  3مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  جـــداول 1ويتضـــمن املرفـــق 

 استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة.
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 مع الماء بالتالمس لهوبة غازاتلمواد والمخاليط التي تطلق ا: عناصر وسم 2-12-2 الجدول

 3 الفئة 2 الفئة 1 الفئة
 هلب هلب هلب الرمز
 حتذير خطر خطر التنبيه كلمة
غازات هلوبة  املاءعند التالمس مع  تطلق الخطورة بيان

 قد تشتعل تلقائياً 
 املاءالتالمس مع عند  تطلق

 هلوبةغازات 
 املاءالتالمس مع عند  تطلق

 هلوبةغازات 

التوجيهالقرار و  منطق 2-12-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردانا مــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال منطــق ميثــل ال
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب

 منطق القرار 2-12-4-1

اجلـزء الثالـث،  هـو مبـني يف كمـا N.5االختبـار  جيـرىالتالمس مـع املـاء بـمادة أو خملوط يطلق غازات هلوبة  لتصنيف
وحيـدد التصـنيف وفقـاً  .واملعـايرياألمـم املتحـدة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة، دليـل االختبـارات  توصـيات مـن 4-1-4-33القسم الفرعـي 

 .12-2 نطق القرارمل
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 بشأن المواد والمخاليط التي تطلق غازات لهوبة بالتالمس مع الماء 12-2منطق القرار 

 التوجيه 2-12-4-2

 يف احلاالت التالية: الرتبةتطبق إجراءات التصنيف يف هذه  ال

 فلزات؛ أشباهفلزات أو على  يالرتكيب الكيميائي للمادة أو املخلوط ال حيتو  كان إذا (أ)

إذا   علــى ســبيل املثــاليتفــاعالن مــع املــاء،  الخــربة اإلنتــاج أو املناولــة أن املــادة أو املخلــوط  ظهــرتأ إذاأو  (ب)
 باملاء؛ع يف وجود املاء أو تغسل كانت املادة تصنَّ 

 .مستقرخملوط  لتكوينكانت املادة أو املخلوط معروفني بأ�ما يذوبان يف املاء   إذاأو  (ج)

التالمس مع املـاء عنـد درجـات احلـرارة العاديـة حبيـث عند هل تتفاعل ببطء 
يف  املــادة لكــل كــغ مــن لــرت 1>يكــون أقصــى معــدل إلطــالق الغــاز اللهــوب 

 ؟الساعة

الــتالمس مــع املــاء عنــد درجــات احلــرارة العاديــة وتظهــر عنــد هــل تتفاعــل بقــوة 
أو هـل تتفاعـل بسـهولة مـع  عموماً ميًال إىل االشتعال التلقـائي للغـاز املنطلـق،

 ≥ املاء عند درجات احلرارة العادية حبيث يكـون معـدل انطـالق الغـاز اللهـوب
 لرتات لكل كغ من املادة يف أي دقيقة واحدة؟ 10

ال يصنف

1الفئة 

خطر

3الفئة 

حتذير

ال

املادة/املخلوط

الـــتالمس مـــع املـــاء عنـــد درجـــات احلـــرارة العاديـــة عنـــد هـــل تتفاعـــل بســـهولة 
لـرتاً لكـل كـغ مـن  20 ≥حبيث يكون أقصى معدل النطالق الغـاز اللهـوب 

 املادة يف الساعة؟

نعم

 نعم

 ال

2الفئة 

خطر
نعم

 ال
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 13-2 الفصل
 دةالمؤكسِ  السوائل

 تعريف 2-13-1

مل يكن هو نفسه قابًال لالحرتاق بالضرورة، قد يسبب أو يسهم، عن طريق إطالق وإن  ،هو سائل داملؤكسِ  السائل 
 األكسجني عموماً، يف احرتاق مادة أخرى.

 التصنيف معايير 2-13-2

يف اجلــزء الثالــث،  املبــني O.2يف إحــدى ثــالث فئــات حتــت هــذه الرتبــة باســتخدام االختبــار  املؤكِســدالســائل  يصــنف 
 وفقاً للجدول التايل: ،اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري البضائعاألمم املتحدة بشأن نقل  توصياتمن  2-4-34القسم الفرعي 

 المؤكِسدة: معايير تصنيف السوائل 1-13-2 الجدول

 المعايير الفئة
 متوســط يكــونأو  ؛1:1املــادة (أو املخلــوط) مــع الســليلوز بنســبة وزنيــة اختبــار يف  تلقائيــاً  تشــتعلمــواد أو خمــاليط  أي 1

مــع  1:1 وزنيــة يف خملــوط بنســبة نظــريه للمــادة مــع الســليولوز أقــل مــن 1:1بنســبة وزنيــة ارتفــاع الضــغط ملخلــوط  زمــن
 يف املائة والسليولوز؛  50محض البريوكلوريك برتكيز بنسبة 

ارتفاع الضغط زمن متوسط  أن 1:1ملادة (أو املخلوط) مع السليلوز بنسبة وزنية ااختبار  يف ظهرمواد أو خماليط ت أي 2
يف املائة  40 مع حملول مائي من كلورات الصوديوم برتكيز بنسبة 1:1 بنسبة وزنية يساوي أو أقل من نظريه يف خملوط

 ؛1والسليولوز، وال تستويف معايري الفئة 
ارتفاع الضغط زمن متوسط أن  1:1ملادة (أو املخلوط) مع السليلوز بنسبة وزنية ااختبار  يف ظهرمواد أو خماليط ت أي 3

يف املائـة والسـليولوز؛ وال  65مـع حملـول مـائي مـن محـض النيرتيـك بنسـبة  1:1 بنسـبة وزنيـةيساوي أو أقل مـن نظـريه 
 . 2أو الفئة  1تستويف معايري الفئة 

 معلومات الخطورة تبليغ 2-13-3

 ).4-1 (الفصـل ممعلومـات اخلطـورة: الوسـ تبليـغيف باشـرتاطات الوسـم  املتعلقـة واالعتبارات احملـددةاالعتبارات العامة  ترد 
للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  أمثلـــة 3جـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  1ويتضـــمن املرفـــق 

 .املختصةاستخدامها حيثما تسمح هبا السلطة 

 : عناصر وسم السوائل المؤكِسدة2-13-2 الجدول

 3 الفئة 2 الفئة 1 الفئة 
 دائرةفوق  هلب دائرةفوق  هلب دائرةفوق  هلب الرمز
 حتذير خطر خطر التنبيه كلمة
عامل  ؛اً انفجار أو  اً يسبب حريق قد الخطورة بيان

 مؤكِسد قوي
 عامل ؛يؤجج النار قد

 مؤكِسد
عامل  ؛يؤجج النار قد

 مؤكِسد
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 التوجيهو  نطق القرارم 2-13-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردانا مــمــن نظــام التصــنيف املنســق، ولكنه جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال منطــق ميثــل ال 
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدى بوصَ ويُ 

 القرار نطقم 2-13-4-1

مـــن  2-4-34 الفرعـــي القســـم كمـــا هـــو مبـــني يف اجلـــزء الثالـــث، O.2 الســـائل املؤكِســـد جيـــرى االختبـــار لتصـــنيف 
 .13-2 نطق القرار. وحيدد التصنيف وفقاً ملدليل االختبارات واملعايري اخلطرة،األمم املتحدة بشأن نقل البضائع  توصيات

 بشأن السوائل المؤكِسدة 13-2منطق القرار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـــن املـــادة (أو املخلـــوط) مـــع الســـليلوز  1:1بنســـبة وزنيـــة  عينـــة خمتـــربةظهـــر تُ هـــل 
 (مانومرتي)؟ ضغط كيلوباسكال  2070 ≥ارتفاعاً يف الضغط 

الســليلوز متوســط مــن املــادة (أو املخلــوط) مــع  1:1بنســبة وزنيــة  عينــة خمتــربةظهــر تُ هــل 
مـع حملـول  1:1ة زمن ارتفاع يف الضغط يسـاوي أو أقـل مـن نظـريه يف خملـوط بنسـبة وزنيـ

 يف املائة والسليلوز؟ 65مائي من محض النرتيك برتكيز بنسبة 

 1الفئة 

 
 خطر

 3الفئة 

 
 حتذير

 ال

 املادة/املخلوط يف شكل سائل

من املادة (أو املخلوط) مع السـليلوز تلقائيـاً  1:1بنسبة وزنية  ةخمترب عينة شتعل تهل 
 1:1أو يظهر متوسـط زمـن ارتفـاع يف الضـغط أقـل مـن نظـريه يف خملـوط بنسـبة وزنيـة 

 يف املائة والسليلوز؟ 50مع محض البريوكلوريك برتكيز بنسبة 

 ال

 

 نعم

 2الفئة 

 
 خطر

 ال

 ال يصنف

مـن املـادة (أو املخلـوط) والسـليلوز متوسـط زمـن  1:1بنسـبة وزنيـة  خمتـربةعينة ظهر تُ هل 
مـع حمـول مـائي  1:1ارتفاع يف الضغط يساوي أو أقل مـن نظـريه يف خملـوط بنسـبة وزنيـة 

 يف املائة والسليلوز؟ 40من كلورات الصوديوم برتكيز بنسبة 
 ال

 نعم

 نعم

 ال يصنف

 نعم
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 التوجيه 2-13-4-2

آخـر يف النظـر يف  إضـافياً  تظهـر أ�ـا مـواد مؤكسـدة عـامالً  اليتاخلربة يف مناولة املواد واملخاليط واستخدامها  متثل 2-13-4-2-1
 األسبقية على اخلربة املعروفة القائملرأي ل يكونحالة التعارض بني نتائج االختبارات واخلربة املعروفة، ينبغي أن  ويفالتصنيف يف هذه الرتبة. 
 على نتائج االختبارات.

ـــدويف بعـــض احلـــاالت، قـــد  2-13-4-2-2 )، بســـبب تفـــاعالت  أو ضـــعيفاً  يف الضـــغط (شـــديداً  املـــواد أو املخـــاليط ارتفاعـــاً  توّل
جلـزء الثالـث، ا قـد يلـزم إعـادة االختبـار املبـني يف احلـاالت،األكسدة اليت تتصف هبا املادة أو املخلـوط. ويف هـذه  خلواصغري مميزة  كيميائية

مثل مادة خاملة  استخداممع  بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري توصيات األمم املتحدةمن  2-4-34القسم الفرعي 
 التفاعل. طبيعةمن السليلوز هبدف استيضاح  بدالً  ،(Kieselguhr)الدياتوميت 

 أو املخاليط العضوية يف احلاالت التالية: للموادوال يلزم تطبيق إجراءات التصنيف يف هذه الرتبة  2-13-4-2-3

 وجود أكسجني أو فلور أو كلور يف املادة أو املخلوط؛  دمع (أ)

بكربـون  مرتبطـة كيميائيـاً  العناصـريف املادة أو املخلوط أكسجني أو فلور أو كلـور وتكـون هـذه  يوجدأو  (ب)
 دروجني فقط.يأو ه

ذرات علـــى املخـــاليط غـــري العضـــوية إذا مل تكـــن حتتـــوي  أوال تطبـــق إجـــراءات التصـــنيف يف هـــذه الرتبـــة للمـــواد  2-13-4-2-4
 أكسجني أو هالوجني.
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 14-2 لفصلا
 دةالصلبة المؤكسِ  المواد

 تعريف 2-14-1

قد تسبب أو تسهم، عـن  ،قابلة لالحرتاق بالضرورة هي نفسها تكن، وإن مل صلبةهي مادة  الصلبة املؤكسدة املادة 
 يف احرتاق مادة أخرى. ،األكسجني عموماً إطالق  طريق

 تصنيفال معايير 2-14-2

اجلـزء الثالـث،  يف املبـني O.1فئـات حتـت هـذه الرتبـة باسـتخدام االختبـار  ثالثاملادة املؤكسدة يف واحدة من  فصنَّ تُ  
بشــأن نقــل  املتحــدةتوصــيات األمــم مــن  3-4-34 الفرعــي القســم، املبــني يف اجلــزء الثالــث O.3أو االختبــار  ،1-4-34القســم الفرعــي 

 وفقاً للجدول التايل: ،البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري

 : معايير تصنيف المواد الصلبة المؤكِسدة1-14-2 الجدول

 O.3المعاييـر التي تستخدم االختبار  O.1المعاييـر التي تستخدم االختبار  الفئة
أي مواد أو خماليط ُتظهر عندما توجد يف عينة خمتربة بنسبة  1

مـــــن املـــــادة/املخلوط مـــــع الســـــليلوز  1:1أو  1:4 )وزنيـــــة(
 )وزنية(متوسط زمن احرتاق أقل من نظريه يف خملوط بنسبة 

 مع برومات البوتاسيوم والسليلوز. 2:3

أي مــواد أو خمــاليط ُتظهـــر عنــدما توجــد يف عينـــة خمتــربة بنســـبة 
من املادة/املخلوط مع السليلوز متوسط  1:1أو  1:4 )وزنية(

 1:3 )وزنيــة(رب مــن نظــريه يف خملــوط بنســبة معــدل احــرتاق أكــ
 مع أكسيد الكالسيوم الفوقي والسليلوز.

أي مواد أو خماليط ُتظهر عندما توجد يف عينة خمتربة بنسبة  2
مـــــن املـــــادة/املخلوط مـــــع الســـــليلوز  1:1أو  1:4 )وزنيـــــة(

متوســط زمــن احــرتاق يســاوي أو أقــل مــن نظــريه يف خملــوط 
مـــــع برومـــــات البوتاســـــيوم والســـــليلوز  3:2 )وزنيـــــة(بنســـــبة 

 .1تستويف معايري الفئة  وال

أي مــواد أو خمــاليط ُتظهـــر عنــدما توجــد يف عينـــة خمتــربة بنســـبة 
من املادة/املخلوط مع السليلوز متوسط  1:1أو  1:4 )وزنية(

معــــدل احــــرتاق يســــاوي أو أكــــرب مــــن نظــــريه يف خملــــوط بنســــبة 
لفـــــوقي والســـــليلوز وال مـــــع أكســـــيد الكالســـــيوم ا 1:1 )وزنيـــــة(

 .1تستويف معايري الفئة 
أي مواد أو خماليط ُتظهر عندما توجد يف عينة خمتربة بنسبة  3

مـــــن املـــــادة/املخلوط مـــــع الســـــليلوز  1:1أو  1:4 )وزنيـــــة(
متوســط زمــن احــرتاق يســاوي أو أقــل مــن نظــريه يف خملــوط 

مـــــــع برومـــــــات البوتاســـــــيوم والســـــــليلوز  7:3بنســـــــبة وزنيـــــــة 
 .2والفئة  1معايري الفئة  تستويف وال

أي مــواد أو خمــاليط ُتظهـــر عنــدما توجــد يف عينـــة خمتــربة بنســـبة 
من املادة/املخلوط مع السليلوز متوسط  1:1أو  1:4 )وزنية(

معــــدل احــــرتاق يســــاوي أو أكــــرب مــــن نظــــريه يف خملــــوط بنســــبة 
مــــــــع أكســــــــيد الكالســــــــيوم الفــــــــوقي والســــــــليلوز  2:1 )وزنيــــــــة(

 .2والفئة  1الفئة تستويف معايري  وال

ميكن أيضاً أن تظهر بعـض املـواد الصـلبة املؤكسـدة خطـورة انفجـار حتـت ظـروف معينـة (كـأن ختـزَّن بكميـات كبـرية).   :1 مالحظةال
وعلى سبيل املثال، ميكن أن تؤدي بعض أنواع نرتات األمونيوم إىل خطـورة انفجـار حتـت ظـروف قصـوى وميكـن اسـتخدام اختبــار "مقاومـة 

) لتقييم هذا اخلطر. وينبغي إدراج تعليقـات مناسـبة 5، القسم 2التذييل ، )1(املدونة الدولية املتعلقة بالشحنات الصلبة السائبةاالنفجار" (
 يف صحيفـة بيانات السالمة.

____________________ 

  ، املنظمة البحرية الدولية.ت الصلبة السائبةاملدونة الدولية املتعلقة بالشحنا )1(

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

114 

املقدم  شكلالبإجراء االختبار على املادة أو املخلوط  املؤكسدةينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو املخاليط الصلبة  :2 مالحظةال
عن الشكل الذي مت اختبـاره،  تلفخمأو النقل يف شكل فيزيائي  تزويدإذا قدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض ال املثال،على سبيل و . به

 .ديدادة أو املخلوط يف الشكل اجلاختبار التصنيف، وجب اختبار امل يفيغري بدرجة كبرية أداءه  على األرجحويعترب أنه 

 معلومات الخطورة تبليغ 2-14-3

 ).4-1 (الفصـلم معلومـات اخلطـورة: الوسـ تبليـغيف باشـرتاطات الوسـم  املتعلقـة واالعتبارات احملـددةاالعتبارات العامة  ترد 
للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  أمثلـــة 3ة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق مـــوجز جـــداول  1ويتضـــمن املرفـــق 

 املختصة. السلطةاستخدامها حيثما تسمح هبا 

 لمواد الصلبة المؤكِسـدةاوسم  : عناصر2-14-2 الجدول

 3 الفئة 2 الفئة 1 الفئة 
 فوق دائرة هلب فوق دائرة هلب فوق دائرة هلب الرمز
 حتذير خطر خطر التنبيه كلمة
 االنفجار؛يسبب احلريق أو  قد الخطورة بيان

 د قويمؤكسِ عامل 
 يؤجج النار؛ قد

 ؤكِسدعامل م
 يؤجج النار؛ قد

 مؤكِسدعامل 

 التوجيهالقرار و  نطقم 2-14-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك دانر يــا مــمــن نظــام التصــنيف املنســق، ولكنه جــزءاً  يــانالتال توجيــهالقــرار وال منطــق ميثــل ال 
 .نطق القرارقبل وأثناء استخدام م املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب

 القرار منطق 2-14-4-1

 O.3، أو االختبــار 1-4-34الفرعـي  القسـماجلـزء الثالـث،  املبــني يف O.1 السـائل املؤكِسـد جيـرى االختبـار لتصـنيف 
. وحيدد دليل االختبارات واملعايري اخلطرة،األمم املتحدة بشأن نقل البضائع  توصياتمن  3-4-34 الفرعي القسم، املبني يف اجلزء الثالث

 . 14-2 نطق القرارالتصنيف وفقاً مل

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

115 

 بشأن المواد الصلبة المؤكِسدة 14-2منطق القرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلوط مع السليلوز؟املمن املادة/ 1:1أو  1:4أو حترتق عينة خمتربة بنسبة وزنية  تشتعلهل 

خلوط مـع السـليلوز متوسـط املمـن املـادة/ 1:1أو  1:4عينة خمتربة بنسـبة وزنيـة هل تظهر 
مـــع  7:3زمـــن احـــرتاق أقـــل أو مســـاو ملتوســـط زمـــن احـــرتاق املـــادة/املخلوط بنســـبة وزنيـــة 

 برومات البوتاسيوم والسليلوز؟
 أو

مــــع  2:1أكــــرب أو مســـاوية ملتوســــط احـــرتاق خملــــوط بنســـبة وزنيــــة  احـــرتاقمتوســـط نســــبة 
 الكالسيوم الفوقي والسليلوز؟أكسيد 

 1الفئة

   
 خطر

 نعم

 3 الفئة

   
 حتذير

 ال

 املادة/املخلوط يف شكل صلب

خلوط مــع الســليلوز متوســط املمــن املــادة/ 1:1أو  1:4هــل تظهــر عينــة خمتــربة بنســبة وزنيــة 
برومـــات مــع  2:3زمــن احــرتاق أقــل مــن متوســط زمـــن احــرتاق املــادة/املخلوط بنســبة وزنيــة 

 البوتاسيوم والسليلوز؟
 أو

مــــع أكســــيد  1:1متوســــط نســــبة احــــرتاق أكــــرب مــــن متوســــط احــــرتاق خملــــوط بنســــبة وزنيــــة 
 الكالسيوم الفوقي والسليلوز؟

 ال

 نعم

 نعم

 2 الفئة

   
 ال خطر

 ال يصنف

متوسـط خلوط مـع السـليلوز املمـن املـادة/ 1:1أو  1:4بنسـبة وزنيـة  خمتـربةهـل تظهـر عينـة 
مـــع  3:2زمـــن احـــرتاق أقـــل أو مســـاٍو ملتوســـط زمـــن احـــرتاق املـــادة/املخلوط بنســـبة وزنيـــة 

 ؟برومات البوتاسيوم والسليلوز
 أو

مــــع  1:1متوســــط نســــبة احــــرتاق أكــــرب أو مســــاوية ملتوســــط احــــرتاق خملــــوط بنســــبة وزنيــــة 
 أكسيد الكالسيوم الفوقي والسليلوز؟

 ال

 نعم

 ال يصنف

 نعم
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 التوجيه 2-14-4-2

آخــر يف النظـــر يف  إضــافياً  تظهـــر أ�ــا مــواد مؤكســدة عــامالً  الــيتاخلــربة يف مناولــة املــواد واملخــاليط واســتخدامها  لمتثـِّـ 2-14-4-2-1
 األسبقية على اخلربة املعروفة القائملرأي ل يكونحالة التعارض بني نتائج االختبارات واخلربة املعروفة، ينبغي أن  ويفالتصنيف يف هذه الرتبة. 
 على نتائج االختبارات.

أو املخاليط العضوية يف احلاالت التالية: للموادوال يلزم تطبيق إجراءات التصنيف يف هذه الرتبة  2-14-4-2-2

وجود أكسجني أو فلور أو كلور يف املادة أو املخلوط؛  عدم (أ)

بكربـون أو  العناصـر مرتبطـة كيميائيـاً  هذهيف املادة أو املخلوط أكسجني أو فلور أو كلور وتكون  يوجدأو  (ب)
 دروجني فقط.يه

وي ذرات أكسجني أو هالوجني.ـاملخاليط غري العضوية إذا مل تكن حت أوال تطبق إجراءات التصنيف يف هذه الرتبة للمواد  2-14-4-2-3
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15-2 الفصل

 العضوية (البيروكسيدات) الفوقية األكاسيد

 تعريف 2-15-1

الرتكيـــب الثنـــائيعلـــى أو صـــلبة حتتـــوي  ســـائلة عضـــوية هـــي مـــواد ) العضـــويةبريوكســـيداتالفوقيـــة (ال األكاســيد 2-15-1-1
دروجني. ويشـمل يـيت هة أو بذرّ استبدلت فيها جمموعات عضوية بذرّ  دروجني،ياهلتعترب مشتقات لفوق أكسيد  وقد -أ-أ- التكافؤ

، حرارياً  ةمستقر خماليط غري  أواألكاسيد الفوقية العضوية (املخاليط). واألكاسيد الفوقية العضوية هي مواد  تركيباتاملصطلح كذلك 
 تسم بواحدة أو أكثر من اخلواص التالية:إىل ذلك، قد ت وباإلضافةقد حيدث هلا حتلل ذايت التسارع طارد للحرارة. 

 عرضة للتحلل االنفجاري؛ تكون (أ)

 بسرعة؛ حترتق (ب)

 الحتكاك؛أو الصدم لحساسة  تكون (ج)

 مع مواد أخرى. بصورة خطرية تتفاعل (د)

إذا كانت الرتكيبة عرضة يف االختبـار املعملـي لالنفجـار، أو انفجارية خواصله ويعترب أن األكسيد الفوقي العضوي  2-15-1-2
 إظهار تأثري عنيف يف ظروف االحتباس. أو ،االحرتاق بسرعة

تصنيفال معايير 2-15-2

يشتمل على:مل  إذاعضوي يف هذه الرتبة  فوقيينظر يف تصنيف أي أكسيد  2-15-2-1

 على من األكاسيد الفوقية العضوية عندما حتتوي املتاحمن األكسجني يف املائة  1.0ال يزيد على  ما (أ)
 ؛اهلدروجني بريوكسيدمن يف املائة  1.0يزيد على  ال ما

 علـى من األكاسـيد الفوقيـة العضـوية عنـدما حتتـوي املتاحمن األكسجني يف املائة  0.5ال يزيد على  ماأو  (ب)
 اهلدروجني. بريوكسيدمن يف املائة  7.0ولكن ليس أكثر من يف املائة  1.0أكثر من 

حيســــــب احملتــــــوى املتــــــاح مــــــن األكســــــجني (يف املائــــــة) يف خملــــــوط األكاســــــيد الفوقيــــــة العضــــــوية مــــــن  : مالحظة
 التالية: املعادلة

 :حيث
ni = ) عدد جمموعات األكسجني الفوقيperoxygen األكسيد الفوقي العضوي ) يف جزيءi ؛ 
ci = (الوزين يف املائة) لألكسيد الفوقي العضوي الرتكيز i؛ 

mi =  لألكسيد الفوقي العضويالوزن اجلزيئي i. 

∑ 






 ×
×

n

i i

ii

m
cn16
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وفقــًا الرتبــة،هــذه  حتــتألــف إىل زاي"  األنــواع" مــناألكاســيد الفوقيــة العضــوية يف واحــدة مــن ســبع فئــات  تصــنفو  2-15-2-2
 للمبادئ التالية:

عضـوي  كأكسـيد فـوقييصنف  ،أن ينفجر أو حيرتق بسرعة، وهو معبأ، ميكن يعضو  أكسيد فوقي أي (أ)
 ؛من النوع ألف

حلدوث ، لكنه عرضه وهو معبأ ينفجر أو حيرتق بسرعة، والانفجارية  خواصه ـأكسيد فوقي عضوي ل أي (ب)
 ؛عضوي من النوع باء أكسيد فوقيك، يصنف يف ذلك الطردانفجار حراري 

وهو  اً لوطخمأو  كان  مادة ال ميكن أن ينفجر أو حيرتق عندماانفجارية  خواصه ـأكسيد فوقي عضوي ل أي (ج)
 ؛جيم أكسيد فوقي عضوي من النوعك يصنفحلدوث انفجار حراري،  معبأ أو يكون عرضة

 املعملي: االختبارأكسيد فوقي عضوي إذا كان يف  أي (د)

يف ظروف االحتباس؛  تسخينهعند  عنيفاً  ظهر تأثرياً ، وال حيرتق بسرعة، وال يُ جزئياً  ينفجر '1'

يف ظروف االحتباس؛  هتسخينعند  عنيفاً  ظهر تأثرياً حيرتق ببطء، وال يُ و ، ينفجر مطلقاً  الأو  '2'

 ظروف االحتباس؛ يفعند تسخينه  متوسطاً  ظهر تأثرياً ، ويُ ينفجر وال حيرتق مطلقاً  الأو   '3'

 ؛أكسيد فوقي عضوي من النوع دالك يصنف

أو  ضـعيفاً  ، ويظهر تأثرياً وال حيرتق مطلقاً  ينفجرأكسيد فوقي عضوي إذا كان يف االختبار املعملي ال  أي )ه(
 ؛هاءالنوع  أكسيد فوقي عضوي منكيصنف  ،ظروف االحتباس يف هعند تسخينأثر ال يت

حيـــرتق  ، والحـــال وضـــعه يف فجـــوةيف  ينفجـــرد فـــوقي عضـــوي إذا كـــان يف االختبـــار املعملـــي ال ـأكسيـــ أي (و)
تســخينه يف ظــروف االحتبــاس ولــيس لــه ســوى قــوة  عنــدتــأثر يظهــر ســوى تــأثري ضــعيف أو ال وال يُ  مطلقــاً 

 ؛النوع واو أكسيد فوقي عضوي منك يصنف ،انفجارية ضعيفة أو بال قوة انفجارية

حيـــرتق  ، والحـــال وضـــعه يف فجـــوةيف  ينفجـــرأكســـيد فـــوقي عضـــوي إذا كـــان يف االختبـــار املعملـــي ال  أي (ز)
ظهــر أي قــوة انفجاريــة، شــريطة أن يكــون وال يُ  االحتبـاسعنــد تســخينه يف ظــروف  ظهــر تــأثرياً ، وال يُ مطلقـاً 
كــغ)، ويف حالـــة   50زنــة  يف طــرد س أو أعلــى°60الـــذايت التســارع  التحلــل(درجــة حــرارة  حراريــاً  اً مســتقر 

س لنــزع احلساســية، يصـــنف °150 عــنتقــل  التســتخدم مــادة ختفيــف درجــة غليا�ــا  الســائلة،املخــاليط 
أو إذا  حراريــاً  اً مســتقر فــوقي العضــوي اليكــن األكســيد  ملوإذا  .أكســيد فــوقي عضــوي مــن النــوع زايك

أكسيد فوقي عضوي كس، يصنف °150غليا�ا أقل من  درجةاستخدمت لنزع احلساسية مادة ختفيف 
 .من النوع واو

الـــيت تنتمـــي إىل رتـــب اخلطـــورة  هخواصـــ دراســـة ينبغـــي لكـــنمعلومـــات اخلطـــورة، تبليـــغ النـــوع زاي ليســـت لـــه عناصـــر  : 1 مالحظةال
 األخرى.

 النظم. مجيع يف قد ال يكون التصنيف ألف إىل زاي ضرورياً  :2 مالحظةال
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 معايير ضبط درجة الحرارة 2-15-2-3

 جيب أن ختضع األكاسيد الفوقية العضوية التالية لنظام ضبط درجة احلرارة:

 س؛°50 ≤أنواع األكاسيد الفوقية العضوية باء وجيم اليت تكون درجة حتللها الذايت التسارع  (أ)

مـع  )1(نوع األكسيد الفوقي العضوي دال، الذي يظهر تأثرياً متوسطاً عنـد تسـخينه يف ظـروف االحتبـاسو  (ب)
يتــــأثر عنــــد تســــخينه حتــــت ظـــــروف  س أو يظهــــر تــــأثرياً ضــــعيفاً أو ال50º ≤درجــــة حتلــــل ذايت التســــارع 

س؛ °45 ≤االحتباس وتكون درجة حتللها الذايت التسارع 

 س.°45 ≤أنواع األكاسيد الفوقية العضوية هاء وواو، اليت تكون درجة حتللها الذايت التسارع و  (ج)

ئ يف اجلـزء الثـاين، وترد طرائق االختبار لتعيني درجة التحلـل الـذايت التسـارع واشـتقاق درجـات حـرارة الضـبط والطـوار 
. وُجيرى االختبار املختار بشـكل ميثـل الطـرد، توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريمن  28القسم 

 من حيث الوزن واملواد.

تبليغ معلومات الخطورة 2-15-3

 ).4-1 (الفصـلمعلومـات اخلطـورة: الوسـم  تبليـغ يفباشـرتاطات الوسـم  املتعلقـة واالعتبارات احملـددةاالعتبارات العامة  ترد
للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  أمثلـــة 3عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  مـــوجزةجـــداول  1ويتضـــمن املرفـــق 

 املختصة. السلطةاستخدامها حيثما تسمح هبا 

 العضوية: عناصر وسم األكاسيد الفوقية 1-15-2 الجدول

 (أ)زاي النوع هاء وواو النوعان ودال جيم النوعان باء النوع ألف النوع
 هلب هلب متفجرة وهلب قنبلة متفجرة قنبلة الرمز

توجد عناصر وسم  ال
لفئة اخلطورة  خمصصة

 هذه.
 حتذير خطر خطر خطر التنبيه كلمة
قد يسبب  التسخني الخطورة بيان

 االنفجار
قد يسبب  التسخني
 االنفجار أواحلريق 

قد يسبب  التسخني
 احلريق

قد يسبب  التسخني
 احلريق

 اخلطورة األخرى. برتباملتعلقة  خواصهخلطورة، ولكن ينبغي دراسة ا لتبليغ معلومات ختصص للنوع زاي عناصر ال (أ)

التوجيهالقرار و  منطق 2-15-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك انرديــا مــمــن نظــام التصــنيف املنســق، ولكنه جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال منطــق ميثــل ال
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرياملسؤول عن التصنيف بدراسة  الشخصة بأن يقوم شدوصى بويُ 

 القرار نطقم 2-15-4-1

مــن  يف اجلــزء الثــاين حســبما هــي مبينــةاالختبــارات ألــف إىل حــاء  جمموعــاتعضــوي جتــرى  يأكســيد فــوق لتصــنيف
 .15-2 نطق القرار. وحيدد التصنيف وفقاً ملدليل االختبارات واملعايري اخلطرة،األمم املتحدة بشأن نقل البضائع  توصيات

____________________ 

 على النحو الذي حتدده جمموعة االختبارات هاء املوصوفة يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الثاين. )1(
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 بشأن األكاسيد الفوقية العضوية 15-2القرار  منطق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7املربع 
 االختبار هاء

 9املربع 
 االختبار هاء

 4املربع 
 االختبار جيم

 5املربع 
 االختبار جيم

 6ربع امل
 االختبار دال

 

 ال شيء 13-2

 12املربع 
 واو االختبار

 

 النوع هاء النوع دال النوع جيم النوع باء النوع زاي النوع واو النوع ألف

 3املربع 
 االختبار جيم

 ال 2-6 نعم 6-1

 متوسط 7-2
 ضعيف 7-3
 ال 7-4

7-1 
 عنيف

 نعم 10-1

 10ربع امل
 ختبار زايالا

 هل تنفجر ال 10-2
 وهي معبأة؟

 نعم، ببطء
 ال

3-1 
 نعم، بسرعة

 2املربع   
 االختبار باء

 هل ال 2-2
 معبأة؟ وهيتنفجر 

 ؟هل تنشر حريقاً 

 هل حترتق
بسرعة وهي 

 ؟معبأة
 ما هو

تأثري التسخني يف ظروف 
 االحتباس؟

 نعم 1-1

1-2 
 ً 

 ال 1-3
 ؟هل تنشر انفجاراً 

4-1 
 نعم، بسرعة

 املادة/املخلوط

 ال 11-2

12-1 
 ال ضعيفة

 ضعيفة 12-2

 ال شيء 12-3

 ضعيف 13-1

 قوهتاما هي 
 التفجريية؟

 ما هو
تأثري التسخني يف 
 ظروف االحتباس؟

 

5-1 
 نعم، بسرعة

 نعم، ببطء 5-2

 ال 5-3

8-1 
 عنيف

 متوسط 8-2
 بطيء 8-3
 ال 8-4

 نعم، ببطء 4-2
 ال 4-3

 متوسط 9-2

9-1 
 عنيف

 ضعيف 9-3
 ال 9-4

 نعم 11-1

 11املربع 
 هل تعبأ

 400 >يف عبوات   
 أو لرتاً  450كغم أو 

 ينظر يف إعفائها؟  

 نعم 2-1

 8املربع 
 االختبار هاء

 ما هو
تأثري التسخني يف ظروف 

 االحتباس؟
 ما هو 

تأثري التسخني يف ظروف 
 االحتباس؟

 

3-2 
 ؟هل تنشر حريقاً  3-3

 ؟هل تنشر حريقاً 

 1املربع 
 االختبار ألف

 النوع زاي

 13املربع 
 االختبار هاء
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 التوجيه 2-15-4-2

الكيميـائي وحمتـوى املخلـوط مـن األكسـجني  تركيبهـاعلـى أسـاس  كـم تعريفهـاحب العضـوية األكاسيد الفوقية تصنف 2-15-4-2-1
 .)1-2-15-2دروجني (انظر ياملتاح وفوق أكسيد اهل

طرائـــق عـــن طريـــق االختبـــار املعملـــي. وتـــرد  العضـــوية احلامســـة لتصـــنيفهاوينبغـــي حتديـــد خـــواص األكاســـيد الفوقيـــة  2-15-4-2-2
 جمموعـات، اجلـزء الثـاين (، دليـل املعـايري واالختبـاراتبشأن نقل البضائع اخلطـرة توصيات األمم املتحدةيف  املناسبةاالختبار ومعايري التقييم 

 االختبارات ألف إىل حاء).

ألنـه  املعـني ألخطـر مكـون يف املخلـوط. غـري أنـه نظـراً  نفسـهيف النوع  العضوية قد تصنف خماليط األكاسيد الفوقية 2-15-4-2-3
 .للمخلوط التسارع، فإنه يلزم تعيني درجة حرارة التحلل الذايت حرارياً  اً استقرار أقل  خملوطاً  مكونان مستقران شكِّلميكن أن ي
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 16-2 الفصل

 للفلزات الةاألكّ  /المخاليطالمواد

 ريفتع 2-16-1

يف الفلـزات أو  تلفـاً ماديـاً  هي مواد أو خمـاليط حتـدث عـن طريـق الفعـل الكيميـائي للفلزاتالة أو املخاليط األكّ  املواد 
 .تدمرها حىت

 تصنيفال معايير 2-16-2

حتت هذه الرتبة، باستخدام االختبار املبني يف اجلزء الثالث،  وحيدةفئة  يفاملواد أو املخاليط األكالة للفلزات  فتصنَّ  
 :، وفقاً للجدول التايلبشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري توصيات األمم املتحدةمن  4-37 الفرعي القسم

 والمخاليط األكالة للفلزات لموادتصنيف ا: معايير 1-16-2 الجدول

 المعايير الفئة
يف  س°55عنــد درجــة حــرارة اختبــار  مــم ســنوياً  6.25واأللومنيــوم تتجــاوز  الفــوالذأســطح أي مــن كــل علــى أالت معــدل 1

 .حالة إجراء االختبار على املادتني

أو األلومنيـوم أن املـادة أو املخلـوط اخلاضـع لالختبـار مـادة/خملوط  الفـوالذعنـدما يشـري االختبـار األويل علـى أيٍّ مـن  مالحظة:
 أكال، ال يلزم إجراء اختبار متابعة على الفلز اآلخر.

 معلومات الخطورة تبليغ 2-16-3

 ).4-1 (الفصـلمعلومـات اخلطـورة: الوسـم  تبليـغ يفباشـرتاطات الوسـم  املتعلقـة واالعتبارات احملـددةاالعتبارات العامة  ترد 
للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  أمثلـــة 3ة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق مـــوجز جـــداول  1ويتضـــمن املرفـــق 

 املختصة. السلطةاستخدامها حيثما تسمح هبا 

 للفلزاتمواد والمخاليط األكالة ال وسم: عناصر 2-16-2 الجدول

 1 الفئة 
 تأكل الرمز
 حتذير التنبيه كلمة
 للفلزات ةكون أكالت قد الخطورة بيان

حيثمــا صــنفت مــادة أو خملــوط بأنــه أكــال للمعــادن ولكنــه لــيس أكــاال للجلــد و/أو العيــون، جــاز لــبعض الســلطات  مالحظة:
 .5-5-10-4-1املختصة أن تسمح بأحكام وضع بطاقات الوسم املبينة يف الفقرة 
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 التوجيهالقرار و  منطق 2-16-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك انرديــا مــمــن نظــام التصــنيف املنســق، ولكنه جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال منطــق ميثــل ال 
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدى بوصَ ويُ 

 القرار منطق 2-16-4-1

 للفلزاتبشأن المواد والمخاليط األكالة  16-2منطق القرار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوجيه 2-16-4-2

األمـم  توصـيات مـن 4-37القسـم الفرعـي  الثالـث، ءيف اجلـز املبينـة  االختباركل وفقاً لطريقة أمعدل الت اسيقكن مي 
 التالية: املواد. وينبغي أن حتضر العينة اليت تستخدم يف االختبار من واملعايرينقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات  بشأن املتحدة

 S235JR+CR (1.0037 resp.St 37-2), S275J2G3+CR اختبـار الفـوالذ، تسـتخدم األنـواع التاليـة: ألغـراض (أ)

(1.0144 resp.St 44-3), ISO 3574, Unified Numbering System (UNS) G 10200, or SAE 1020؛ 

 .AZ5GU-T6أو  T6-7075ني غري املغلَّف انستخدم النواعي ،اختبار األلومنيوم ألغراض (ب)

 يصنف ال

 

 ال
و األلومنيــوم أهــل حتــدث تــأّكًال علــى أي مــن أســطح الفــوالذ 

يف  س°55مم/سنة عند درجة اختبار  6.25مبعدل يتجاوز 
 ؟حالة إجراء االختبار على املادتني 

 املادة/املخلوط

 1الفئة 

 
 حتذير

 

 نعم
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 17-2 الفصل

 منزوعة الحساسيةالتفجرات الم

  عامة تعاريف واعتبارات 2-17-1

هي املواد أو املخاليط املتفجرة الصلبة أو السائلة اليت ختّفض حساسيتها (تلّطف) لكبت  املتفجرات املنزوعة احلساسية 2-17-1-1
ميكــــن اســــتثناؤها مــــن رتبــــة اخلطــــورة "متفجــــرات" خواصــــها التفجرييــــة حبيــــث ال تنفجــــر انفجــــاراً شــــامًال وال حتــــرتق بســــرعة كبــــرية وبالتــــايل 

“Explosives”  1).2-2-1-2الفقرة  يف 2؛ انظر أيضاً املالحظة 1-2(انظر الفصل 

 تشمل رتبة املتفجرات املنزوعة احلساسية ما يلي: 2-17-1-2

املتفجــرات الصــلبة املنزوعــة احلساســية: هــي مــواد أو خمــاليط متفجــرة تُرطّــب باملــاء أو الكحــول أو ختّفــف مبــواد أخــرى  ) أ(
 لتشكيل خملوط صلب متجانس يكبت خواصها التفجريية.

 احلساسية الذي يتحقق من خالل تشكيل هيدرات املواد.:  يشمل ذلك نزع مالحظة 

املتفجــرات الســائلة املنزوعــة احلساســية: هــي مــواد أو خمــاليط متفجــرة تــذاب أو تعلــق يف املــاء أو يف مــواد ســائلة أخــرى  ) ب(
 لتشكيل خملوط سائل متجانس يكبت خواصها التفجريية.

 معايير التصنيف 2-17-2

 إال إذا:يف هذه الرتبة  منزوع احلساسية متفجرينظر يف تصنيف أي  2-17-2-1

 صنع لتوليد تأثري عملي أو تفجريي أو ناري؛  ) أ(

(ب) أو كـان معــدل احرتاقــه املصــحح  6(أ) أو  6 اتكـان يتســم خبطــورة االنفجــار الشـامل وفقــاً جملموعــة االختبــار أو   ) ب(
ئع اخلطـــرة، دليـــل االختبـــارات توصـــيات األمـــم املتحـــدة بشـــأن نقـــل البضـــاوفقـــاً الختبـــار معـــدل االحـــرتاق الـــوارد يف 

 كغ/دقيقة؛   1200، أكرب من 4-51، اجلزء اخلامس، الفقرة الفرعية واملعايري

 جول/غ. 300كانت طاقة حتلله الطارد للحرارة أقل من أو   (ج)

). وجيـوز 1-2تصنف املواد أو املخاليط الـيت تسـتويف املعيـار (أ) أو (ب) كمتفجـرات (انظـر الفصـل  :1المالحظة  
 تقع املواد أو املخاليط اليت تستويف املعيار (ج) خارج نطاق رتب خطورة فيزيائية أخرى. أن

ميكن تقدير طاقة التحلـل الطـارد للحـرارة باسـتخدام طريقـة مناسـبة لقيـاس احلـرارة (انظـر توصـيات األمـم  :2المالحظة  
 ).3-3-3-20، الفقرة الفرعية 20لثاين، القسم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري، اجلزء ا

____________________ 

تصـــنيفها  مســـتقرة مـــن خـــالل نـــزع احلساســـية وبالتـــايل ميكـــن  1-2ميكـــن أيضـــاً جعـــل املتفجـــرات غـــري املســـتقرة حســـبما هـــي معرفـــة يف الفصـــل  )1(
. ويف هـــذه احلالـــة ينبغـــي اختبـــار املتفجـــرات املنزوعـــة 17-2كمتفجـــرات منزوعـــة احلساســـية، شـــريطة اســـتيفاء مجيـــع املعـــايري الـــواردة يف الفصـــل 

ن مــن (اجلــزء األول مــن توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، دليــل االختبــارات واملعــايري) أل 3احلساســية وفقــاً جملموعــة االختبــار 
بــالغ املـرجح أن تكـون املعلومــات عـن حساسـيتها للحــوافز امليكانيكيـة هامــة لتحديـد الشـروط الالزمــة للمناولـة واالسـتخدام املــأمونني. وينبغـي اإل

 عن النتائج يف صحيفة بيانات السالمة.
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تصّنف املتفجرات املنزوعة احلساسـية وهـي معبـأة للتوريـد واالسـتعمال يف إحـدى الفئـات األربـع هلـذه الرتبـة تبعـاً ملعـدل  2-17-2-2
دة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة، توصيات األمم املتحـباستخدام "اختبار معدل االحرتاق" (نار خارجية)" الوارد يف  (Ac)االحرتاق املصحح 

 :1-17-2، وذلك وفقاً للجدول 4-51اجلزء الرابع، الفقرة الفرعية  ،دليل االختبارات واملعايري

 : معايير تصنيف المتفجرات المنزوعة الحساسية1-17-2الجدول 

 المعايير الفئة
كغ/دقيقــة   300يســاوي أو يزيــد علــى  (AC)هلــا معــدل احــرتاق مصــحح يكــون متفجــرات منزوعــة احلساســية  1

 كغ/دقيقة  1200ولكن يقل عن 
كغ/دقيقــة   140يســاوي أو يزيــد علــى  (AC)هلــا معــدل احــرتاق مصــحح يكــون متفجــرات منزوعــة احلساســية  2

 كغ/دقيقة  300ولكن يقل عن 
كغ/دقيقة ولكن   60يساوي أو يزيد على  (AC)هلا معدل احرتاق مصحح يكون متفجرات منزوعة احلساسية  3

   كغ/دقيقة  140يقل عن 
 كغ/دقيقة  60أقل من  (AC)هلا معدل احرتاق مصحح يكون متفجرات منزوعة احلساسية  4

ـــة  :1المالحظة  ينبغـــي حتضـــري املتفجـــرات املنزوعـــة احلساســـية حبيـــث تبقـــى متجانســـة وال تنفصـــل عـــن بعضـــها أثنـــاء التخـــزين واملناول
العـــاديني، وال ســـيما إذا نزعـــت حساســـيتها بالرتطيـــب. وينبغـــي أن يقـــدم املصـــنع/املورد معلومـــات عـــن مـــدة صـــالحيتها يف صـــحيفة بيانـــات 
الســالمة وتعليمــات بشــأن التحقــق مــن نــزع احلساســية. وميكــن حتــت ظــروف معينــة أن يــنخفض عامــل نــزع احلساســية (مثــل املــادة اخلافضــة 

و املعاجلـــة) أثنـــاء التوريـــد واالســـتعمال، وبالتـــايل ميكـــن أن يـــزداد احتمـــال خطـــر املتفجـــر املنـــزوع احلساســـية. للحساســـية أو عامـــل الرتطيـــب أ
وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي أن تتضـمن صـحيفة بيانـات السـالمة إرشـاداً بشـأن جتنـب تزايـد احتمـال حـدوث خطـر احلريـق أو االنفجــار أو 

 وعة احلساسية بشكل كاٍف.االنتثار إذا مل تكن املادة أو املخلوط منز 

لبعض األغراض التنظيمية (مثًال النقل)، ميكن معاملة املتفجرات املنزوعة احلساسـية بأسـلوب خمتلـف. ويتنـاول الفصـل  :2المالحظة 
املتفجـرات ، من توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية منوذجيـة، تصـنيف 4-2-4-2، الفقرة الفرعية 2-4

، مـن الالئحـة التنظيميـة النموذجيـة تصـنيف 4-1-3-2، الفقـرة الفرعيـة 3-2الصلبة املنزوعة احلساسية ألغراض النقل. ويتنـاول الفصـل 
    املتفجرات السائلة املنزوعة احلساسية.

الـواردة يف توصــيات  2 اتالختبـار ينبغـي حتديـد اخلـواص التفجرييــة للمتفجـرات املنزوعـة احلساسـية باســتخدام جمموعـة ا :3المالحظة  
جرات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري، وينبغي اإلبالغ عنها يف صحيفة بيانات السالمة. والختبار املتف

. والختبــار 2-3-32الفرعيــة  ، الفقــرة32الســائلة املنزوعــة احلساســية ألغــراض النقــل، جيــب الرجــوع إىل دليــل االختبــار واملعــايري، القســم 
   .3-2-33، الفقرة الفرعية 33املتفجرات الصلبة املنزوعة احلساسية، جيب الرجوع إىل دليل االختبارات واملعايري، القسم 

 1-2 كـــــذلك يف نطـــــاق الفصـــــول  املتفجـــــرات املنزوعـــــة احلساســـــيةال تقـــــع ألغـــــراض التخـــــزين والتوريـــــد واالســـــتعمال،  :4المالحظة 
 (األجسام الصلبة اللهوبة). 7-2(السوائل اللهوبة) و 6-2) و(املتفجرات

 تبليغ معلومات الخطورة 2-17-3

 1). ويتضمن املرفق 4-1 (الفصلمعلومات اخلطورة: الوسم  تبليغ يفباشرتاطات الوسم  املتعلقة عتبارات احملددةاالعتبارات العامة واال ترد
للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية اليت ميكـن اسـتخدامها حيثمـا تسـمح  أمثلة 3جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن املرفق 

 املختصة. السلطةهبا 
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 : عناصر بطاقة وسم المتفجرات المنزوعة الحساسية2 17-2الجدول 

 الفئة باء  الفئة ألف  2 الفئة 1 الفئة 
 هلب هلب هلب هلب الرمز

 حتذير حتذير خطر خطر كلمة التنبيه
احلريق أو العصف  خطورة الخطورة بيان

احتمال متزايد االنتثار؛ أو 
عند  حلدوث انفجار

خفض عامل نزع 
 احلساسية

االنتثار؛ أو  احلريق خطورة
احتمال متزايد حلدوث 

عند خفض عامل  انفجار
 نزع احلساسية

االنتثار؛ أو  احلريق خطورة
متزايد حلدوث احتمال 

عند خفض عامل  انفجار
 نزع احلساسية

احتمال ؛ قياحلر  خطورة
عند  متزايد حلدوث انفجار

 خفض عامل نزع احلساسية

 منطق القرار والتوجيه 2-17-4

هنا كتوجيهات إضافية. ويوصى  اندرِ يَ ا ماملنسق، ولكنه من نظام التصنيف جزءاً  انالتالي هالقرار والتوجي منطق ال ميثل  
 منطق القرار.التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام  ة بأن يقوم الشخص املسؤول عنشدب

 منطق القرار 2-17-4-1

قدرة التفجري ومعدل االحرتاق املصحح كما هو وارد  عنبيانات ينبغي حتديد ال، متفجرات منزوعة احلساسية لتصنيف  
 .1-17-2ملنطق القرار . وحيدد التصنيف وفقاً اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريتوصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع يف 
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 المنزوعة الحساسيةبشأن المتفجرات  1-17-2منطق القرار 

(ب)6(أ)، 6االختبار 

ال

حتتوي على مادة أو خملوط متفجر خفضت حساسيته لكبت خواصة  هل
 التفجريية؟

جول/غ؟ 300للحرارة أقل من هل طاقة التحلل الطارد 

نعم

ال
ال يصنف كمتفجر منزوع احلساسية

ميكن أن يقع يف نطاق رتب خطورة 
 فيزيائية أخرى

نعم

املخلوط صلب أو سائل؟هل املادة/

هل النتيجة انفجار شامل؟

اختبار معدل االحرتاق
)4-51(اجلزء اخلامس، الفقرة 

 "متفجرات"رتبة اخلطورة 
)1-2(انظر املعايري يف الفصل 

 انفجار شامل؟ هل النتيجة

Ac < 1200  ؟كغ/دقيقة

ال

نعم

متفجر
1-1الشعبة 

خطر

نعم

ال

نعم

ال

متفجر
1-1الشعبة 

خطر
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التوجيه 2-17-4-2

يف احلاالت التالية: املنزوعة احلساسيةاملتفجرات طبق إجراءات التصنيف على نتال  2-17-4-2-1

 ؛1-2إذا مل تكن املواد أو املخاليط حتتوي على متفجرات وفقاً للمعايري الواردة يف الفصل  ) أ(

 جول/غ. 300إذا كانت طاقة التحلل الطارد للحرارة أقل من أو  ) ب(

ينبغي حتديد طاقة التحلل الطارد للحرارة باستخدام املتفجـر الـذي نزعـت حساسـيته بالفعـل (أي املخلـوط الصـلب أو 2-17-4-2-2
ة السائل املتجانس الذي يتشكل من املتفجر واملادة (املواد) املستعملة لكبت خواصه التفجريية). وميكن تقدير طاقـة التحلـل الطـارد للحـرار 

اجلـزء الثـاين،  توصيات األمـم املتحـدة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة، دليـل االختبـارات واملعـايري،احلرارة (انظر  باستخدام طريقة مناسبة لقياس
 ).3-3-3-20، الفقرة الفرعية 20القسم 

2الفئة 

خطر

ال

Ac ≤ 300   1200 ≤كغ/دقيقة ولكن  
 كغ/دقيقة؟

Ac ≤ 140  300 < كغ/دقيقة ولكن  
 كغ/دقيقة؟

Ac ≤ 60   140 <كغ/دقيقة ولكن  
 كغ/دقيقة؟

Ac > 60  كغ/دقيقة؟

نعم

1الفئة 

خطر

3الفئة 

حتذير

4الفئة 

حتذير

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم
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الصحيةالخطورة 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

133 

 
 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.
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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 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



156 

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 
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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 
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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.
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 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.
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 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
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 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
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 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



 

 

 4الجزء 
 الخطورة البيئية

 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



249 

1-4الفصل 
 الخطورة على البيئة المائية

تعاريف واعتبارات عامة 4-1-1

 تعاريف 4-1-1-1

 قصري األمد لتلك املادة. مائي إلحداث ضرر لكائن عضوي بعد تعرض ما هي اخلاصية املتأصلة ملادة السمية املائية احلادة

تصبح به هذه املادة نوعاً ذائباً أو مفككاً. وبالنسبة لتوافر الفلزات، هـو املـدى الذي ميكن أن هو مدى  توافر املادة
  عن بقية املركب (اجلزيء). )Mo(الذي ميكن أن ينفصل عنده جزء األيون الفلزي من مركب فلزي 

عتمـد هو مدى امتصاص مادة ما بواسطة كائن عضوي، وتوزعها يف منطقـة داخـل الكـائن. وهـو يالتوافر البيولوجي 
الكــائن، واحلركيــة الدوائيــة، وســبيل التعــرض. وتــوافر املــادة لــيس وفيزيولوجيــا الكيميائيــة، والرتكيــب التشــرحيي  -علــى خــواص املــادة الفيزيائيــة 

  شرطاً أساسياً للتوافر البيولوجي.

يع سبل التعرض مجهو احملصلة النهائية المتصاص وحتويل وإفراغ مادة يف كائن عضوي من خالل  الرتاكم البيولوجي
 (اهلواء واملاء والرتسبات/الرتبة والغذاء).

خــالل تعــرض للمــادة هــو احملصــلة النهائيــة المتصــاص وحتويــل وإفــراغ مــادة يف كــائن عضــوي مــن  الرتكيــز البيولــوجي 
  احملمولة يف املاء.

هي اخلاّصية املتأصلة ملادة ما إلحداث تأثريات ضارة يف الكائنات العضوية املائية أثناء حـاالت  السمية املائية املزمنة 
  تعرض مائي حتدد بالنسبة لدورة حياة الكائن.

جمموعــة مركبــة مــن مــواد علــى أو املــواد املتعــددة املكونــات أو املــواد املركبــة هــي املخــاليط الــيت حتتــوي  املخــاليط املركبــة 
كيميائية خمتلفة. وميكن يف معظم احلاالت وصفها كسلسلة متجانسة مـن املـواد بنطـاق   -معدالت ذوبان خمتلفة وخواص فيزيائية مفردة هلا 

 معني من طول/عدد سالسل الكربون لدرجة االستبدال.

 ن وماء وأمالح.هو احنالل أو تفكك اجلزيئات العضوية إىل جزيئات أصغر ويف �اية املطـاف إىل ثاين أكسيد كربو  التحلل

ECx  تركيز مرتبط بنسبة استجابة تبلغ هوx .يف املائة 

عن مسيتهـا املزمنـة عقـب تعـرض  ةمادة كيميائية ناجتخطورة عين، ألغراض التصنيف، ت، (مزمنة) األمد ةطويل خطورة
 طويل األمد يف بيئة مائية.

NOEC (تركيز بدون تأثري ملحوظ)  الرتكيـز امللحـوظ يف االختبـار الـذي يقـل مباشـرة عـن أدىن تركيـز ملحـوظ يف اختبـار هو
 دالة إحصائياً مقارنة باجملموعة الضابطة.تأثريات ضارة . والرتكيز بدون تأثري ملحوظ ليس له تأثريات ضارةدال إحصائياً ميكن أن يسبب 

عـن مسيتهـا احلـادة لكـائن حـي  ةدة كيميائيـة ناجتـمـاخطـورة عـين، ألغـراض التصـنيف، ت، (حـادة) األمـد ةقصري  خطورة
  خالل تعرض قصري األمد هلذه املادة الكيميائية يف بيئة مائية.
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 العناصر األساسية 4-1-1-2

العناصر األساسية اليت تستخدم يف النظام املنسق هي: 4-1-1-2-1

 السمية املائية احلادة؛ (أ)

 السمية املائية املزمنة؛و  (ب)

 إمكانية الرتاكم البيولوجي أو الرتاكم البيولوجي الفعلي؛ و  (ج)

 التحلل (البيولوجي أو الالبيولوجي) للمواد الكيميائية العضوية.و  (د)

اة مـنسـتقبينما تفضل البيانات املستقاة من طرائق االختبار املنسقة دوليـاً، قـد تسـتخدم يف الواقـع العملـي بيانـات م 4-1-1-2-2
تعترب هذه الطرائق مكافئة للطرائق الدولية. وبصفة عامة، اتفق على اعتبـار بيانـات السـمية ألنـواع كائنـات امليـاه العذبـة  طرائق وطنية حيثما

والبحريـــة بيانـــات متكافئـــة ويفضـــل أن تشـــتق باســـتخدام توجيهـــات االختبـــار الـــيت وضـــعتها منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي 
)OECD(ة هلا وفقاً ملبادئ املمارسة املعملية اجليدة ) أو توجيهات مكافئGLP( وحيثما ال تتوفر هذه البيانـات، ينبغـي أن يوضـع التصـنيف .

 على أساس أفضل البيانات املتاحة.

 السمية المائية الحادة 4-1-1-3

ســاعة  96) عنــد تعــرض األمســاك ملــدة 50تعــني الســمية املائيــة احلــادة عــادة باســتخدام الرتكيــز القاتــل النصــفي (ت ق
ســـاعة (توجيــــه  48) عنـــد تعـــرض القشـــريات ملـــدة 50أو مـــا يكافئـــه)، أو الرتكيـــز الفعـــال النصـــفي (ت ف ن OECD 203(توجيـــه االختبـــار 

ســـــــاعة (توجيـــــــه  96أو  72أو مـــــــا يكافئـــــــه)، و/أو الرتكيـــــــز الفعـــــــال النصـــــــفي عنـــــــد تعـــــــرض نـــــــوع طحلـــــــيب ملـــــــدة  OECD 202االختبـــــــار 
أو مــا يكافئــه). وهــذه الكائنـات البيولوجيــة تعتــرب بــدائل جلميـع الكائنــات العضــوية املائيــة، كمـا ميكــن دراســة البيانــات  OECD 201 بـاراالخت

 ) إذا أتيحت منهجية اختبار مناسبة.Lemna( عدس املاءاملستقاة من تعريض أنواع أخرى مثل 

 السمية المائية المزمنة 4-1-1-4

املزمنة بدرجة أقل من بيانات السمية احلادة، كمـا أن نطـاق إجـراءات االختبـار أقـل مـن حيـث تتوفر بيانات السمية 
ملنظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة يف امليـــــدان االقتصـــــادي  210التــــــوحيد القياســـــي. وميكــــــن قبـــــول البيانـــــات املســـــتقاة وفقـــــاً لتوجيهـــــات االختبـــــار 

، الفقرة 9(تثبيط منو الطحالب) (انظر أيضـاً املرفـق  201)، وDaphniaغيث املاء (تناسل برا 211احلياة املبكرة يف األمساك)، أو  (مرحلة
 (NOECs)). وميكن كذلك استخدام اختبارات أخرى حمققة ومقبولة دولياً. وينبغي استخدام الرتكيزات بدون تأثري ملحوظ 2-3-3-9 م

 مكافئة. )(ECx)س  ت ف( xمرتبطة بنسبة استجابة  أو أي قيم تركيز أخرى

 القدرة على التراكم البيولوجي 4-1-1-5

مـاء، وتسـجل يف املعتـاد يف  -حتدد القدرة علـى الـرتاكم البيولـوجي عـادة باسـتخدام ُمعامـل التـوزّع يف نظـام أوكتـانول 
 107رقـم  مليـدان االقتصـادي) الذي حيدده توجيه منظمة التعاون والتنميـة يف اlog Kow أومصورة لوغاريتم معامل التوزع أوكتانول ماء (لو ك

الـذي حيـدد بالتجربـة  (BCF). وبينما ميثل هذا اللوغـاريتم القـدرة علـى الـرتاكم البيولـوجي، يـوفر معامـل الرتكـز البيولـوجي 123أو  117أو 
 305 مقياســاً أفضــل وينبغــي اســتخدامه حيثمــا كانــت هــذه القيمــة متاحــة. وينبغــي حتديــد معامــل الرتكيــز البيولــوجي وفقــاً لتوجيــه االختبــار

 .التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديملنظمة 
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 قابلية التحلل السريع 4-1-1-6
، مـــثًال) وتظهـــر املعـــايري املســـتخدمة هـــذه احلقيقـــةاملـــائياً أو البيولـــوجي (التحلـــل قـــد يكـــون التحلـــل البيئــــي بيولوجيـــ 4-1-1-6-1

الختبــارات منظمــة التعــاون  (A-F) 301). والتحلــل البيولــوجي الســريع يســهل تعيينــه غالبــاً باســتخدام التوجيــه 3-11-2-1-4 (انظــر
ظـم والتنمية يف امليدان االقتصادي للتحلل البيولوجي، وميكن اعتبار مستوى القيمة احلدية يف هذه االختبارات مؤشراً للتحلـل السـريع يف مع

الـذي هـو  306لالختبـار  البيئات. وهي اختبارات جترى يف املياه العذبـة، وهكـذا أدرج أيضـاً اسـتخدام النتـائج املسـتقاة مـن توجيـه املنظمـة
مطلوبيـــة أيـــام) إىل  BOD )5 مطلوبيـــة األكســـجني البيولوجيـــةأنســـب للبيئـــات البحريـــة. وحيثمـــا ال تتـــوفر مثـــل هـــذه البيانـــات، فـــإن نســـبة 

 للتحلل السريع. تعترب مؤشراً  0.5اليت تزيد على  (COD) األكسجني الكيميائية

دراسة كل من التحلل الالبيولوجي مثل التحلل املائي، والتحلل األويل، البيولوجيوميكن لتعيني قابلية التحلل السريع  4-1-1-6-2
والالبيولـــوجي، والتحلـــل يف البيئـــات غـــري املائيـــة، والتحلـــل الســـريع املثبـــت يف البيئـــة. وتتضـــمن الوثيقـــة التوجيهيـــة توجيهـــات خاصـــة لتفســـري 

 ).9البيانات (املرفق 

 اعتبارات أخرى 4-1-1-7
يقوم النظام املنسق لتصنيف املواد وفقاً للخطورة اليت متثلها على البيئة املائية على أسـاس دراسـة الـنظم القائمـة املبينـة 4-1-1-7-1

. وميكــن دراســـة البيئـــة املائيــة مـــن حيـــث الكائنــات املائيـــة الـــيت تعـــيش يف املــاء، والنظـــام البيئـــي املــائي الـــذي متثـــل هـــذه 3-7-1-1-4يف 
وال يتناول االقرتاح حـىت هـذا املـدى امللوثـات البيئيـة الـيت قـد تكـون هنـاك حاجـة إىل دراسـة تأثرياهتـا فيمـا يتجـاوز البيئـة الكائنات جزءاً منه. 

 املائية، من قبيل التأثري يف صـحة البشـر ومـا إىل ذلـك. وعليـه، فـإن أسـاس تعيـني اخلطـورة هـو السـمية املائيـة للمـادة، رغـم أن هـذا ميكـن أن
 فية عن صورة التحلل والرتاكم البيولوجي.يعدل مبعلومات إضا

وبينمــا صــمم خمطــط التصــنيف لينطبــق علــى مجيــع املــواد واملخــاليط، فــإن مــن املســلم بــه بالنســبة لــبعض املــواد، مثــل 4-1-1-7-2
 9(انظــر املرفــق  وقــد أُعــدت وثيقتــان توجيهيتــانبعــض التوجيهــات اخلاصــة. ضــرورة وجــود الفلــزات، واملــواد القليلــة الــذوبان، ومــا إىل ذلــك، 

) لتغطية مسـائل مـن قبيـل تفسـري البيانـات وتطبيـق املعـايري املبينـة أدنـاه علـى هـذه اجملموعـات مـن املـواد. وبـالنظر إىل تعقيـد هـذا 10واملرفق 
 املنسق.  املخطط، تعترب الوثائق التوجيهية عنصراً مهماً يف تطبيق النظامالتأثري السمي واتساع جمال تطبيق 

،واالسـتخداموأُويل اهتمام لنظم التصنيف القائمة كما هي مستخدمة حالياً، مبا فيهـا نظـام االحتـاد األورويب للتزويـد  4-1-1-7-3
والسـكك  الطرقـي، ونظام املنظمة البحرية الدولية للملوثـات البحريـة، والنظـام األورويب للنقـل GESAMPواإلجراءات املنقحة لتقييم اخلطورة 

املنســـق مناســـباً  والنظامـــان الكنـــدي واألمريكـــي ملبيـــدات اآلفـــات، والنظـــام األمريكـــي للنقـــل الـــربي. ويعتـــرب النظـــام ،(ADR/RID)احلديديـــة 
لالســتخدام للبضــائع املعبــأة يف كــل مــن نظــم التزويــد واالســتخدام، والنقــل املتعــدد الوســائط، وميكــن اســتخدام عناصــر منــه لنقــل الســوائب 

 بقدر ما يستخدم هذا النظام بارامرت السمية املائية. MARPOL 73/78 Annex IIئب يف إطار بالطرق الربية والنقل البحري للسوا

معايير تصنيف المواد 4-1-2

وأربــع فئــات )احلــادةالقصــرية األمــد (لتصــنيف املنســق يتــألف مــن ثــالث فئــات تصــنيف للســمية انظــام  أن يف حــني 4-1-2-1
 )احلــادةالقصــرية األمــد (للســمية املزمنــة، فــإن اجلــزء األساســي مــن النظــام املنســق لتصــنيف املــواد يتــألف مــن ثــالث فئــات تصــنيف للســمية 

 )احلـادةالقصـرية األمـد ((أ) و(ب)). وتطبق فئـات تصـنيف السـمية  1-1-4(انظر اجلدول  )املزمنةالطويلة األمد (ات للسمية ـالث فئـوث
على أسـاس بيانـات السـمية  3إىل  1من فئات السمية احلادة اليف ما بصورة منفصلة. وحتدد معايري تصنيف مادة  )املزمنةطويلة األمد (الو 

فتتبع �جـاً مرحليـاً خطوتـه األوىل  3إىل  1من فئات السمية املزمنة اليف  ما ف مادةـ). أما معايري تصني50أو ت ق 50احلادة فقط (ت ف
األمد. ويف حالة عدم تـوافر بيانـات مالئمـة  ةطويل خطورةإذا كانت املعلومات املتاحة عن السمية املزمنة تستحق التصنيف ك هي حتديد ما

أي بيانـات السـمية احلـادة وبيانـات املصـري البيئـي (بيانـات التحلـل  ،للسمية املزمنة، فإن اخلطوة التالية هي اجلمع بـني نـوعني مـن املعلومـات
 ).1-1-4اكم البيولوجي) (انظر الشكل الرت و البيولوجي 
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تســـمح ) الســـتخدامها عنـــدما ال4اســـتحدث النظـــام أيضـــاً تصـــنيفاً مـــن نـــوع "شـــبكة األمـــان" (فئـــة الســـمية املزمنـــة  4-1-2-2
باســتثناء  ةغــري حمــدد إجراء تصــنيف مبوجــب املعــايري الرمسيــة ولكــن تتــوفر مــع ذلــك بعــض مــربرات القلــق. واملعــايري الدقيقــةبــالبيانــات املتاحــة 

رة تصنف املواد القليلة الذوبان يف املاء، اليت مل ميكن إثبات أية مسية هلا، إذا كانت هذه املواد ال تتحلل بسرعة، وإذا كانت ُتظهر قد :واحد
ت القصـرية األمـد االختبـارا يفعلى الرتاكم البيولـوجي. ويُـرى أنـه بالنسـبة للمـواد القليلـة الـذوبان، ال ميكـن أن تقـّيم السـمية بشـكل صـحيح 

التصـنيف مـربّراً إذا أمكـن إثبـات أن  يكـونمستويات التعرض واحتمال بطء امتصاص الكائن العضـوي للمـادة. وال  اخنفاضوذلك بسبب 
 املادة ال تتطلب تصنيفا من حيث اخلطورة املائية طويلة األمد (مزمنة).

تكن سريعة مغ/ل (إذا مل 0.1ل أو مسية مزمنة تقل بكثري عن مغ/ 1تقل بكثري عن اليت ادة احلسمية الاملواد ذات و  4-1-2-3
يف حالـة اخنفـاض تركيزهــا  ىتمكونـات خملــوط حـبوصـفها مـغ/ل (إذا كانــت سـريعة التحلـل) تسـهم يف مسيــة املخلـوط  0.01عـن التحلـل) و 

 ).5-5-5-3-1-4فقرة وال 1-1-4املتعلقة باجلدول  2(انظر املالحظة  اجلمعوينبغي زيادة ترجيحها عند تطبيق طريقة 

بأ�ا "خطرة علـى البيئـة املائيـة". وتصـف هـذه  )1-1-4(اجلدول وتوصف املواد اليت تصنف مبوجب املعايري التالية  4-1-2-4
 .2-1-4املعايري فئات التصنيف بالتفصيل. وهي مبينة يف شكل ختطيطي بإجياز يف اجلدول 

 )1(املالحظة لمواد الخطرة على البيئة المائية خطورة ا: فئات 1-1-4الجدول 

 )الحادة( قصيرة األمدالالخطورة المائية  (أ)

 )2(املالحظة : 1الفئة الحادة 
 مغ/ل و/أو 1 ≤ (لألمساك) 50ساعة ت ق 96
 مغ/ل و/أو 1 ≤ (للقشريات) 50ساعة ت ف 48
 )3(املالحظة مغ/ل  1 ≤ (للطحالب أو نباتات مائية أخرى) 50ساعة ت ف ن 96أو  72

 مغم/ل 0.1<  50للسمية احلادة إلدراج جمموعة أدىن عند قيمة ت(ف)ق 1قد تقسم بعض السلطات التنظيمية الفئة 
 :2الفئة الحادة 

 مغ/ل و/أو 10 ≤ ولكن 1>  (لألمساك)  50ساعة ت ق 96
 مغ/ل و/أو 10 ≤ ولكن 1>  (للقشريات) 50ساعة ت ف 48
 )3(املالحظة مغ/ل  10 ≤ ولكن 1>  (للطحالب أو نباتات مائية أخرى) 50ف نساعة ت  96أو  72

 :3الفئة الحادة 
 مغ/ل و/أو 100 ≤ ولكن 10>  (لألمساك) 50ساعة ت ق 96
 مغ/ل و/أو 100 ≤ ولكن 10>  (للقشريات) 50ساعة ت ف 48
  )3 (املالحظةمغ/ل  100 ≤ ولكن 10>  (للطحالب أو نباتات مائية أخرى)50ساعة ت ف ن 96أو  72

 .أخرى مغ/ل عن طريق إدراج فئة 100 50قد توسع بعض السلطات التنظيمية هذا النطاق إىل أبعد من قيمة ت(ف)ق

 (تابع يف الصفحة التالية)
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 (تابع) )1(املالحظة لمواد الخطرة على البيئة المائية خطورة ا: فئات 1-1-4الجدول 

 )1-1-4(انظر أيضاً الشكل  (المزمنة) األمدطويلة الالخطورة المائية  (ب)
 بيانات مالئمة عن السمية المزمنة عنها) ويتوفر 4مواد غير قابلة للتحلل بسرعة (المالحظة  ‘1‘

 )2(املالحظة  :1الفئة المزمنة 
NOEC مغ/ل و/أو 0.1 ≤ مزمن (لألمساك) سأو ت ف 
NOEC مغ/ل و/أو 0.1 ≤ مزمن (للقشريات) سأو ت ف 
NOEC مغ/ل 0.1 ≤ (للطحالب أو نباتات مائية أخرى)مزمن  سأو ت ف 

 :2المزمنة  الفئة
NOEC  مغ/ل و/أو 1 ≤ (لألمساك)مزمن  سأو ت ف 
NOEC مغ/ل و/أو 1 ≤ مزمن (للقشريات) سأو ت ف 
NOEC مغ/ل 1 ≤ (للطحالب أو نباتات مائية أخرى) مزمن سأو ت ف 

 بيانات مالئمة عن السمية المزمنة عنها) ويتوفر 4مواد قابلة للتحلل بسرعة (المالحظة  ‘2‘

 )2(املالحظة  :1الفئة المزمنة 
NOEC مغ/ل و/أو 0.01 ≤ مزمن (لألمساك) سأو ت ف 
NOEC مغ/ل و/أو 0.01 ≤ مزمن (للقشريات) سأو ت ف 
NOEC مغ/ل 0.01 ≤ مزمن (للطحالب أو نباتات مائية أخرى) سأو ت ف 
 :2الفئة المزمنة 

NOEC مغ/ل و/أو 0.1 ≤ )لألمساكمزمن ( سأو ت ف 
NOEC مغ/ل و/أو 0.1 ≤ مزمن (للقشريات) سأو ت ف 
NOEC مغ/ل 0.1 ≤ مزمن (للطحالب أو نباتات مائية أخرى) سأو ت ف 
 :3الفئة المزمنة 
NOEC مغ/ل و/أو 1 ≤ )لألمساكمزمن ( سأو ت ف 
NOEC مغ/ل و/أو 1 ≤ مزمن (للقشريات) سأو ت ف 
NOEC مغ/ل 1 ≤ مزمن (للطحالب أو نباتات مائية أخرى) سأو ت ف 

 (تابع يف الصفحة التالية)
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 (تابع) )1(املالحظة لمواد الخطرة على البيئة المائية خطورة ا: فئات 1-1-4الجدول 

 بيانات مالئمة عن السمية المزمنة عنهامواد ال يتوفر  ‘3‘

 )2(املالحظة  :1المزمنة الفئة 
 مغ/ل و/أو 1 ≤ مزمن (لألمساك) 50ساعة أو ت ق 96
 مغ/ل و/أو 1 ≤ مزمن (للقشريات) 50ساعة أو ت ف 48
 )3(املالحظة مغ/ل  1 ≤ مزمن (للطحالب أو نباتات مائية أخرى) 50ساعة أو ت ف ن 72

≥ أومن موجـود، لـو كـ(أو، إن مل تكـ 500 ≥) املعـني عمليـاً BCFز البيولـوجي (يـواملادة ليست سـريعة التحلـل و/أو قيمـة معامـل الرتك
 )5و 4(انظر املالحظتان ). 4

 :2الفئة المزمنة 
 مغ/ل و/أو 10 ≤ ولكن 1>  (لألمساك)  50ساعة ت ق 96
 مغ/ل و/أو 10 ≤ ولكن 1>  (للقشريات) 50ساعة ت ف 48
 )3(املالحظة مغ/ل  10 ≤ولكن  1 > (للطحالب أو نباتات مائية أخرى) 50ساعة ت ف ن 96أو  72

 ود، لـوـ(أو، إن مل تكـن موجـ 500 ≥) املعـني عمليـاً BCFز البيولـوجي (يـواملـادة ليسـت سـريعة التحلـل و/أو قيمـة معامـل الرتك
 )5و 4(انظر املالحظتان ). 4 ≥ أومك

 :3الفئة المزمنة 
 مغ/ل و/أو 100 ≤ ولكن 10>  (لألمساك)  50ساعة ت ق 96
 مغ/ل و/أو 100 ≤ ولكن 10>  (للقشريات) 50فساعة ت  48
 )3(املالحظة مغ/ل  100 ≤ ولكن 10>  (للطحالب أو نباتات مائية أخرى) 50ساعة ت ف ن 96أو  72

 ود، لـوـ(أو، إن مل تكـن موجـ 500 ≥) املعـني عمليـاً BCFز البيولـوجي (يـواملـادة ليسـت سـريعة التحلـل و/أو قيمـة معامـل الرتك
 )5و 4(انظر املالحظتان ). 4 ≥ أومك

 تصنيف "شبكة األمان" (ج)

 :4 المزمنةالفئة 
تتحلــل  تصــنف يف هــذه الفئــة املــواد القليلــة الــذوبان الــيت مل تســجل هلــا مسيــة حــادة عنــد مســتويات تصــل إىل قابليــة الــذوبان يف املــاء، وال

، وتظهــر قــدرة علــى الــرتاكم البيولــوجي، مــا مل توجــد أدلــة علميــة أخــرى توضــح أن التصــنيف غــري ضــروري. 4 ≥ أومبســرعة وهلــا قيمــة لــو ك
دون تــأثري ملحــوظ ـركيزات بـــ، أو التــBCF> (500وجي (ـز البيولــيــملعامــل الرتك حتــدد جتريبيــاً وينبغــي أن تتضــمن هــذه األدلــة قيمــة معينــة 

 .التحلل السريع يف البيئةمغ/ل، أو دليل على  NOECs < (1لسمية مزمنة (

ختترب األمساك والقشريات والطحالب باعتبارها أنواعاً متثل نطاقاً من املستويات واجملموعـات التصـنيفية للتغذيـة، وطرائـق  :1الحظة الم
كائنات يطة أن متثل  اختبار هذه األنواع على درجة عالية من التوحيد القياسي. ومع ذلك قد تدرس البيانات اليت تتعلق بكائنات أخرى شر 

 وتأثريات مقيسة يف االختبار. مكافئة
، مـن الضـروري اإلشـارة يف الوقـت نفسـه إىل 1و/أو الفئـة السـمية املزمنـة  1عند تصنيف املواد يف الفئـة السـمية احلـادة   :2الحظة الم 

 يق طريقة اجلمع.ب) لتط5-5-5-3-1-4مناسب (انظر  Mعامل ضرب 
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 كائنحتت ثاين أكثر   ضعف 100(معدل منو)] أكثر من  50[= ت ف 50السمية للطحالب ت ف نعند اخنفاض  :3الحظة الما
إيالء اعتبار ملا إذا كانت هذه السمية ممثلة للسمية يف النباتات املائية.  ينبغيعلى هذا التأثري وحده، وينتج عن ذلك تصنيف قائم  حساس

. وينبغـي أن معـني وعندما ميكن إثبات أن احلـال لـيس كـذلك، يلـزم االسـتعانة بـرأي خبـري خمـتص للبـت فيمـا إذا كـان ميكـن تطبيـق تصـنيف
، 50وعـدم وجـود تسـجيل لقيمـة ت ف ن 50ت ف . وعنـد عـدم حتديـد أسـاس تعيـني قيمـة50يوضع التصنيف على أساس قيمة ت ف ن

 .50ت ف  ينبغي أن يوضع التصنيف على أساس أدىن قيمة متاحة ل
ىل دليـل آخـر لعـدم وجـود إسـهل أو البيولـوجي التحلـل للىل عدم وجود قابلية إسريع التحلل للعدم وجود قابلية  ستندي :4الحظة الم 

، ينظـر إىل املـادة بوصـفها غـري قابلـة جتريبيـاً أو التقديريـةحتلل سريع. ويف حالـة عـدم تـوفر بيانـات مفيـدة عـن القابليـة للتحلـل، سـواء احملـددة 
 للتحلل بسرعة.

، أو يف حالة عدم وجود 500 ≥وجي ز البيوليإمكانية الرتاكم البيولوجي على أساس قيمة مشتقة بالتجربة ملعامل الرتك :5الحظة الم 
شريطة أن تكون هذه القيمة دليالً مناسباً لقدرة املادة على الرتاكم البيولوجي. وتفضل القيم املقيسة  4 ≥ أومك هذا املعامل، تكون قيمة لو

 .أومك قيم لو) على BCFعلى القيم التقديرية، وتفضل القيم املقيسة ملعامل الرتكز البيولوجي ( أومللوغاريتم لوك

 للمواد على البيئة المائية (المزمنة) طويلة األمدال: فئات الخطورة 1-1-4الشكل 

‘ 1‘ (ب) 1-1-4تصـــــنف وفقـــــاً للمعـــــايري الـــــواردة يف اجلـــــدول 
حســـــــــب املعلومـــــــــات املتعلقـــــــــة بســـــــــرعة ‘ 2‘ (ب) 1-1-4 أو

التحلل

 يقيم:
‘ 1‘ (ب) 1-1-4وفقًا للمعايري الواردة يف اجلدول  (أ)

حسب املعلومات املتعلقة ‘ 2‘ (ب) 1-1-4 أو
 ، بسرعة التحلل

(إذا توافرت بيانات مالئمة عن السمية احلادة و (ب)
ري وفقًا للمعاي ملستوى (مستويات) التغذية األخرى

‘3‘ (ب) 1-1-4الواردة يف جدول 
وتصنف وفقاً ألكثر النتائج صرامة

هل تتوافر بيانات كافية عن 
‘3‘ (ب) 1-1-4الواردة يف اجلدول  تصنف وفقاً للمعايري ؟احلادةالسمية 

ال

ال

نعم

نعم

نعم
هل تتوافر بيانات 

السمية املزمنة  عن مالئمة
ملستويات التغذية الثالثة؛ 

املتعلقة  2املالحظة  انظر
؟1-1-4باجلدول 

هل تتوافر بيانات مالئمة 
السمية املزمنة ملستوى  عن
مستويني من مستويات  أو واحد

 التغذية؟

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

256 

ويعــرتف نظــام التصــنيف بــأن اخلطــورة األساســية املتأصــلة بالنســبة للكائنــات العضــوية املائيــة تتمثــل يف الســمية احلــادة  4-1-2-5
الالئحـة التنظيميـة احملـددة واملزمنة على حد سواء، اللتني تتصف هبمـا مـادة مـا، وتتحـدد األمهيـة النسـبية هلـذين النـوعني مـن السـمية حسـب 

من  السارية. وميكن التمييز بني اخلطورة القصرية األمد (احلادة) واخلطورة الطويلة األمد (املزمنة)، ولذلك تتحدد فئات خطورة منفصلة لكل
ويات التغذيـة (األمسـاك تدرج يف مستوى اخلطورة املعينة. ويف العادة تستخدم أدىن قيم متاحـة للسـمية بـني خمتلـف مسـت تني يف شكلياخلاص

والقشريات والطحالب) وفيها لتعيني فئة (فئات) اخلطورة املناسبة. وقد تكون هناك حاالت، مع ذلك، قد يستخدم فيها �ج وزن األدلـة. 
 وبيانات السمية احلادة هي أسهل بيانات متاحة واالختبارات املستخدمة لتعيينها هي األكثر توحيداً قياسياً. 

ثــل الســـمية احلـــادة خاصــية أساســـية يف تعيـــني اخلطـــورة عنــدما حيتمـــل أن يـــؤدي نقـــل كميــات كبـــرية مـــن املـــادة إىل ومت 4-1-2-6
ـــــــرية. وهكـــــــذا تعـــــــني فئـــــــات خطـــــــورة حـــــــىت قـــــــيم ت(ف)ق  50أخطـــــــار قصـــــــرية األمـــــــد تســـــــببها احلـــــــوادث أو حـــــــاالت االنســـــــكاب الكب

 1 . وميكن تقسيم الفئة احلادةةتنظيميالللوائح ا بعض  إطارمغ/ل يف 1 000مغ/ل رغم أنه قد تستخدم فئات تصل إىل  100 مقدارها
التنظيميـة مـن قبيـل الفئـة  مـغ/ل يف بعـض اللـوائح 0.1 ≤ 50إىل فئات فرعية لتشمل فئة إضافية للسمية احلادة تكـون فيهـا قيمـة ت(ف)ق

 التنظيمية لنقل السوائب.. ويتوقع أن يقتصر استخدامها على اللوائح MARPOL 73/78 Annex IIاحملددة يف 

وفيما يتعلق باملواد املعبأة يعترب أن اخلطورة الرئيسية ُحتدد بالسمية املزمنة، على رغم أن السمية احلادة عند مستويات  4-1-2-7
مـغ/ل ممكنـة احلـدوث يف البيئـة املائيـة عقـب االسـتخدام العـادي 1مغ/ل تعترب خطرة أيضاً. وتعترب مستويات املواد حىت  1 ≤ 50ت(ف)ق

احلادة ال تصف يف حد ذاهتا اخلطورة األساسية اليت تنشـأ  وتصريف النفايات. أما مستويات السمية األعلى من هذا، فإنه يعترب أن السمية
ة تسبب تأثريات على مدى فرتة زمنية أطول. وهكذا يعني عدد من فئات اخلطورة توضع على أساس مستويات من وجود تركيزات منخفض

املتاحـة عـن السـمية  البيانـاتالسمية املائية املزمنـة. ومـع ذلـك ال تتـوفر بيانـات للسـمية املزمنـة ملـواد كثـرية، ويف هـذه احلـاالت يلـزم اسـتخدام 
املتأصــلة النعــدام القابليــة للتحلــل الســريع و/أو وجــود قــدرة علــى الرتكيــز البيولــوجي  اخلــواصن اســتخدام احلــادة لتقــدير هــذه اخلاصــية. وميكــ

منـة بالرتافق مع السمية احلادة من أجل تصنيف مادة ما يف فئة خطورة السمية الطويلة األمد (املزمنة). وحيثما تتاح بيانـات عـن السـمية املز 
مـغ/ل، فـإن ذلـك يشـري إىل أنـه ال يلـزم تصـنيف املـادة  1 وظ أعلى من قابلية الذوبان يف املاء أو أعلى منتظهر تركيزات فعالة بدون تأثري ملح

 مــغ/ل، 100>  50. وباملثــل، بالنســبة للمــواد الـــيت تعطــي قــيم ت(ف)ق3إىل  1يف أي فئــة مــن فئــات اخلطــورة الطويلــة األمــد (املزمنــة) مــن 
 وفقاً ملعظم اللوائح التنظيمية.تعترب السمية كافية لتربير التصنيف  ال

الســائبة يف  الكميــاتالــذي يغطــي نقــل  MARPOL 73/78 Annex IIوهنــاك اعــرتاف بأهــداف التصــنيف يف نظــام  4-1-2-8
السفن الصهرجيية، وتتضـمن هـذه األهـداف تنظـيم عمليـات التفريـغ مـن السـفن وتعيـني أنـواع السـفن املناسـبة. وهـي تتجـاوز إىل مـدى أبعـد 

لنظم البيئية املائية، رغـم أن هـذه احلمايـة مشـمولة أيضـاً بشـكل واضـح. وهكـذا ميكـن اسـتخدام فئـات خطـورة إضـافية ملراعـاة عوامـل محاية ا
 الكيميائية والسمية للثدييات. -الفيزيائية  اخلواصمثل 

 السمية المائية 4-1-2-9

نطاقــاً مــن املســتويات واجملموعــات التصــنيفية للتغذيــة،  متثــل كائنــاتختتــرب األمســاك والقشــريات والطحالــب باعتبارهــا   4-1-2-9-1
على درجة عالية من التوحيد القياسي. ومع ذلك قد تـدرس البيانـات الـيت تتعلـق بكائنـات أخـرى شـريطة أن  الكائناتوطرائق اختبار هذه 

تعامل كقيمة  50سمية املزمنة، لكن قيم ت فوتأثريات مقيسة يف االختبار. واختبار تثبيط منو الطحالب هو اختبار للكائنات مكافئة متثل  
تتوفر سـوى قيمـة  هذه على أساس تثبيط معدل النمو. أما إذا مل 50للسمية احلادة ألغراض التصنيف. وينبغي عادة أن توضع قيمة ت ف

، فــإن هــذه القيمــة 50الفعــال ت ف، أو عنــدما ال يــذكر نــوع القيمــة املســجلة للرتكيــز احليويــةباالســتناد إىل االخنفــاض يف الكتلــة  50ت ف
 ميكن أن تستخدم باألسلوب نفسه.
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 ةاملســـتخدم ةاملائيـــ األوســـاطوينطـــوي اختبـــار الســـمية املائيـــة بطبيعتـــه علـــى قابليـــة ذوبـــان املـــادة موضـــع االختبـــار يف  4-1-2-9-2
ض املــواد بــالطرائق القياســية، ولــذلك ســوف واحملافظــة علــى تركيــز ثابــت متــوافر بيولوجيــاً للتعــرض طــوال مــدة االختبــار. ويصــعب اختبــار بعــ

 توضع توجيهات خاصة لتفسري بيانات هذه املواد وكيفية استخدام البيانات عند تطبيق معايري التصنيف.

 التراكم البيولوجي 4-1-2-10

ذا كانــت زمنيـة أطـول حـىت إ فـرتاتيـؤدي الـرتاكم البيولـوجي للمـواد يف الكائنـات املائيـة إىل تـأثريات مسيـة علـى مـدى  
يف  كبــريأوكتــانول واملــاء. وهنــاك دعــم علمــي   -الرتكيــزات الفعليــة للمــادة منخفضــة. وحتــدد القــدرة علــى الــرتاكم البيولــوجي بــالتوزع بــني ع 

دم قيمـة الدراسات املنشورة للعالقة بني معامل توزع املادة العضوية وتركيزها البيولوجي مقيساً مبعامـل الرتكيـز البيولـوجي يف األمسـاك. وتسـتخ
لــيس  أومفقــط لتعيــني املــواد الــيت تتــوفر هلــا قــدرة حقيقيــة علــى الرتكيــز البيولــوجي. واعرتافــاً بــأن لــو ك log kow( ≤ 4( أومحديــة للوغــاريتم لــو ك

للرتكيــز  500<  بــارامرتاً بــديًال تامــاً لقيمــة مقيســة ملعامــل الرتكيــز البيولــوجي، تُعطَــى األولويــة دائمــاً للقيمــة املقيســة. ويعتــرب معامــل مقــداره
الـرتاكم  ميكن مالحظة بعـض العالقـات بـني السـمية املزمنـة والقـدرة علـىو  البيولوجي يف األمساك مؤشراً الخنفاض مستوى الرتكيز البيولوجي.

 البيولوجي، حيث إن السمية ترتبط بتحمل اجلسم.

 قابلية التحلل السريع 4-1-2-11

ســيما يف حـــاالت  ميكــن أن تــزول املــواد الســريعة التحلـــل مــن البيئــة بســرعة. وبينمــا ميكـــن أن حتــدث تــأثريات، وال 4-1-2-11-1
وانعدام التحلل السريع يف البيئـة ميكـن أن يعـين أن املـادة املوجـودة يف االنسكاب أو احلوادث، تكون هذه التأثريات موضعية وقصرية األمد. 

املاء تكون قادرة على إحداث مسية علـى مـدى زمـاين ومكـاين واسـعني. وتسـتخدم إحـدى وسـائل إثبـات سـرعة التحلـل اختبـارات الفحـص 
 الفحـص هـذه تاختبـارا وهكـذا، فـإن املـادة الـيت جتتـاز للتحلل البيولوجي املصممة لتعيني ما إذا كانت مادة ما "سهلة التحلل البيولوجي".

هي مـادة يـرجح أن تكـون "سـريعة" التحلـل يف البيئـة املائيـة، وبـذلك ال يـرجح أن تكـون مسـتدمية. غـري أن اإلخفـاق يف اختبـارات الفحـص 
البيانــات إلظهــار أن املــادة مل تتحلــل  يعــين بالضــرورة أن املــادة لــن تتحلــل بســرعة يف البيئــة. وهكــذا، ُأضــيف معيــار آخــر يتــيح اســتخدام ال

يومــاً. وعليــه، فإنــه إذا مل ميكــن  28يف املائــة خــالل  70بالفعــل ســواء بــالطريق البيولــوجي أو الالبيولــوجي يف البيئــة املائيــة بنســبة تزيــد علــى 
. وتتـــوفر بيانـــات كثـــرية للتحلـــل يف إثبـــات التحلـــل حتـــت الظـــروف البيئيـــة الواقعيـــة، يكـــون تعريـــف "قابليـــة التحلـــل الســـريع" قـــد مت اســـتيفاؤه

 أكثـر تفاصـيل 9أعمار نصفية للتحلـل، وهـذه أيضـاً ميكـن أن تسـتخدم يف تعيـني التحلـل السـريع. وتـرد يف الوثيقـة التوجيهيـة بـاملرفق  شكل
ل للمــادة. وال يفيــد تتعلــق بتفســري هــذه البيانــات. وتقــيس بعــض االختبــارات التحلــل البيولــوجي النهــائي للمــادة، أي بلــوغ التمعــدن الكامــ

 التحلل البيولوجي األويل عادة يف إثبات قابلية التحلل السريع ما مل يثبـت أن نـواتج التحلـل ال تسـتويف معـايري التصـنيف كمـواد خطـرة علـى
 البيئة املائية.

مــثًال) وتظهــر املعــايري  املــائيوال بــد مــن االعــرتاف بــأن التحلــل البيئــي قــد يكــون بيولوجيــاً أو البيولــوجي (بالتحلــل  4-1-2-11-2
يف اختبارات منظمة التعاون والتنمية يف  السهلحدوث التحلل البيولوجي  معايرياملستخدمة هذه احلقيقة. وباملثل، ال بد من االعرتاف بأن 

وهكذا فإنه حيثما ميكن ظهور مثل هذا التحلل السريع ينبغـي أن  امليدان االقتصادي ال يعين أن املادة لن تتحلل بسرعة يف البيئة الطبيعية.
وميكـن النظـر يف التحلـل املـائي إذا كانـت نـواتج التحلـل املـائي ال تسـتويف معـايري التصـنيف يف فئـات املـواد  تعترب املادة قابلة للتحلل السـريع.

لسريع. وقـد ينظـر أيضـاً يف أدلـة أخـرى علـى التحلـل السـريع يف البيئـة وقـد اخلطرة على البيئة املائية. ويرد أدناه تعريف حمدد لقابلية التحلل ا
ن تكون هلا أمهية خاصة حيثما تكون املواد ذات تأثري مثبط للنشاط امليكرويب يف مستويات الرتكيز املستخدمة يف االختبار القياسي. وتتضم

 سريها.نطاق البيانات املتاحة وتوجيهات لتف 9املرفق بالوثيقة التوجيهية 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

258 

 وتعترب املواد قابلة للتحلل السريع يف البيئة إذا استوفت املعايري التالية: 4-1-2-11-3

 يوماً؛ 28إذا مت بلوغ مستويات التحلل التالية يف دراسات التحلل البيولوجي السريع خالل مدة  (أ)

 يف املائة؛ 70اختبارات على أساس الكربون العضوي الذائب:  '1'

يف املائة من احلدود  60على أساس استنفاد األكسجني أو تكّون ثاين أكسيد الكربون: اختبارات  '2'
 النظرية القصوى؛

أيـــام مـــن بـــدء التحلـــل الـــذي حتـــدد  10ال بـــد مـــن بلـــوغ هـــذه املســـتويات مـــن التحلـــل البيولـــوجي خـــالل و  
بوصــفها مــادة معقــدة يف املائــة مــن املــادة، مــا مل حتــدد املــادة  10بــالزمن الــذي حيــدث عنــده حتلــل  نقطتــه

. ويف هــــــذه احلالــــــة، ويف حالــــــة وجــــــود مــــــا يــــــربر ذلــــــك تركيبيــــــاً متعــــــددة املكونــــــات ذات عناصــــــر متشــــــاهبة 
يوماً حسـبما هـو مبـني  28كافية، ميكن التخلي عن شرط العشرة أيام وتطبيق مستوى القبول بعد  بصورة

 ؛)3-2-2-4-9(م 9املرفق ب

 الكيميائيـــة األكســـجنيمطلوبيـــة /(BOD5)أيـــام  5يف  البيولوجيـــة األكســـجني مطلوبيـــةإذا كانـــت نســـبة أو  (ب)
(COD) ≤ 0.5 ؛ فقط يف احلاالت اليت تتوفر فيها بيانات الطلبني 

حتلــل (بيولوجيــاً و/أو البيولــوجي) يف  ميكــن أنيف حالــة تــوفر أدلــة علميــة مقنعــة أخــرى تظهــر أن املــادة أو  (ج)
 يوماً. 28خالل مدة  يف املائة 70البيئة املائية إىل مستوى > 

 المركبات غير العضوية والفلزات 4-1-2-12

بالنسبة للمركبات غري العضوية والفلزات، فإن مفهوم قابليـة التحلـل كمـا هـو مطبـق علـى املركبـات العضـوية حمـدود  4-1-2-12-1
زيادة أو نقـص يف التـوافر البيولـوجي لألنـواع إىل  الطبيعيةالداللة أو بال داللة. وبدال من ذلك فإن املادة ميكن أن تتحول بالعمليات البيئية 

بشـأن كيفيـة اسـتخدام البيانـات  حمـددةالسمية. وباملثل، فإن استخدام بيانات الرتاكم البيولوجي ينبغي أن جيري حبرص. وسـُتوّفر توجيهـات 
 معايري التصنيف. الستيفاء اشرتاطاتاملتعلقة مبثل هذه املواد 

بـات غـري العضــوية والفلـزات القليلـة الــذوبان قـد تكـون ذات مسيــة حـادة أو مزمنـة يف البيئــة املائيـة تبعـاً للســمية واملرك 4-1-2-12-2
بروتوكـول اختبـار  10 املتأصلة لألنواع غري العضوية املتوافرة بيولوجياً ومعدل وكميـة هـذه األنـواع الـيت قـد تـدخل يف احمللـول. ويتضـمن املرفـق

يف  خمتلفـةمجيـع األدلـة يف قـرار التصـنيف. وينطبـق هـذا بصـفة خاصـة علـى املعـادن الـيت تظهـر نتـائج  وزنجيـب و  وبان.هذه املـواد القليلـة الـذ
 .بروتوكول القابلية للتحول/الذوبان

 (QSARs)النشاط  -العالقات الكمية للتركيب استخدام  4-1-2-13

نــه يف حالــة عــدم تــوفر بيانــات جتريبيــة، فإاالختبــارات،  املســتقاة مــنيفّضــل اســتخدام النتــائج التجريبيــة علــى حــني  
ميكـن اسـتخدام هـذه يف عمليـة التصـنيف. و  أومللسـمية املائيـة واللوغـاريتم لـو ك احملققـةالنشـاط  -ميكن استخدام العالقات الكمية للرتكيب 

ئيــة مت فيهــا بصــورة جيــدة وصــف طريقــة عمــل هــذه إذا كانــت تقتصــر علــى مــواد كيميا ،تعــديل املعــايري املتفــق عليهــاالعالقــات احملققــة بــدون 
عناصـر قّيمـة يف سـياق شـبكة األمـان.  أومالعالقات وانطباقها عليها. ويفرتض أن تكون القيم املوثوق هبا احملسـوبة للسـمية واللوغـاريتم لـو ك

حبيـــث تصـــلح للتنبـــؤ  حـــىت اآلن الكـــايفالنشـــاط للتنبـــؤ بالتحلـــل البيولـــوجي الســـهل دقيقـــة بالقـــدر  -تعتـــرب العالقـــات الكميـــة للرتكيـــب  وال
 بالتحلل السريع.
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 موجزمعايير التصنيف للمواد المبينة في شكل تخطيطي  4-1-2-14

 : مخطط تصنيف المواد الخطرة على البيئة المائية2-1-4الجدول 

 فئات التصنيف

 ة)حادقصيرة األمد ( خطورة
 )1ملالحظة ا(

 (مزمنة) األمد ةطويل خطورة
 )2(المالحظة 

 عدم توفر بيانات مالئمة  توفر بيانات مالئمة عن السمية المزمنة
 عن السمية المزمنة

 )1(املالحظة 
 مواد ال تتحلل بسرعة

 )3(املالحظة 
 مواد تتحلل بسرعة

 )3(املالحظة 
 1الفئة: المزمنة  1الفئة: المزمنة  1الفئة: المزمنة  1الفئة: الحادة 

بــــــدون تـــــأثري ملحــــــوظ  قيمـــــة الرتكيـــــز 1.00 ≤ 50ت(ف)ق
)NOEC 0.1 ≤ سف ت) أو 

قيمــــة الرتكيــــز بــــدون تــــأثري ملحــــوظ 
)NOEC 0.01 ≤ ست ف) أو 

وعـــــــــــــــــــــدم  1.00 ≤ 50ت(ف)ق
ز يـقيمة عامـل الرتكحتلل سريع و/أو 

، أو BCF (≤ 500البيولــــــــــــــوجي (
 لــــوعــــدم وجودهــــا، قيمــــة  حالــــةيف 
 4 ≥ أومك

 2الفئة: المزمنة  2الفئة: المزمنة  2الفئة: المزمنة  2الفئة: الحادة 

 50ت(ف)ق<  1.00
≥ 10.0 

قيمــــــــة الرتكيــــــــز بــــــــدون تــــــــأثري <  0.1
 1 ≤ ست ف) أو NOECملحوظ (

قيمــــة الرتكيــــز بــــدون تــــأثري <  0.01
 ست ف) أو NOECملحـــــــــــــــــــــــــــوظ (

≥ 0.1 

 ≤ 50ت(ف)ق<  1.00
ع و/أو يوعدم حتلل سر  10.0

ز البيولوجي يقيمة عامل الرتك
)BCF (≤ 500 أو يف حالة ،

 4 ≥ أومك لوعدم وجودها، قيمة 

 3الفئة: المزمنة  3الفئة: المزمنة   3الفئة: الحادة 

 50ت(ف)ق<  10.00
≥ 100 

قيمــــــة الرتكيــــــز بــــــدون تــــــأثري <  0.1 
 1 ≤ ست ف) أو NOECملحوظ (

 ≤ 50ت(ف)ق<  10.0
ع و/أو يوعدم حتلل سر  100

ز البيولوجي يقيمة عامل الرتك
)BCF (≤ 500 أو يف حالة ،

 4 ≥ أومك لوعدم وجودها، قيمة 

 )4(املالحظة  4الفئة: المزمنة  
 )5(املالحظة مثال: 

 ، BCF (≤ 500ز البيولوجي (يقيمة عامل الرتكال توجد مسية حادة وعدم وجود حتلل سريع و 
 ، إال إذا كانت قيم الرتكيز بدون تأثري 4 ≥ أومك لوأو يف حالة عدم وجودها، قيمة 

 مغ/ل NOEC ( <1(ملحوظ 
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ــــاملغ/ل لألمســــاك و/أو القشــــريات و/أو الطحالــــب  50أو ت ق 50نطــــاق الســــمية احلــــادة املســــتندة إىل قــــيم ت ف :1مالحظة ال  ب
 ).جتريبيةالنشاط يف حالة عدم وجود بيانات  -العالقات الكمية للرتكيب  تقدير غريها من النباتات املائية (أو أو

املـــواد يف خمتلـــف فئـــات الســـمية املزمنـــة مـــا مل تكـــن هنـــاك بيانـــات مالئمـــة متاحـــة عـــن الســـمية املزمنـــة جلميـــع تصـــنف  :2الحظة الم 
مغ/ل (مالئمة تعين أن البيانات تغطي بصورة كافية نقطة االنتهاء  1مستويات التغذية الثالثة أعلى من قابلية الذوبان يف املاء أو أعلى من 

 كـل  علـى أسـاس أيضـا بيانات االختبار املقيسة، ولكن تفاديـا لالختبـار بـدون ضـرورة، ميكـن أن تكـونذات الصلة. وهذا يعين بصفة عامة 
 النشاط أو يف حاالت واضحة حكم خبري).  -مثل العالقات الكمية للرتكيب  تقديريةبيانات  على حدة ةحال

املكافئة باملغ/ل لألمساك أو القشـريات  50أو ت ف نطاق السمية احلادة املستندة إىل قيم الرتكيز بدون تأثري ملحوظ :3مالحظة ال 
 أو التدابري األخرى املعرتف هبا للسمية املزمنة.

) الســتخدامها 4ســتحدث النظــام أيضــاً تصــنيفاً مــن نــوع "شــبكة األمــان" (املشــار إليهــا بوصــفها فئــة الســمية املزمنــة يَ  :4حظة المال
 القلق. دواعيتسمح البيانات املتاحة بإجراء تصنيف مبوجب املعايري الرمسية ولكن تتوفر مع ذلك بعض  عندما ال

يف حالة املواد القليلة الذوبان اليت مل ميكن إثبات أية مسية حادة هلا عند حد القابلية للذوبان، واليت ال تتحلل بسرعة  :5الحظة الم
طويلـة الاملائيـة  للخطـورةقدرة على الرتاكم البيولوجي، ينبغي أن تصـنف يف هـذه الفئـة إال إذا أمكـن إثبـات أن املـادة ال تتطلـب تصـنيفاً  وهلا

 .نة)(املزم األمد

 معايير تصنيف المخاليط 4-1-3

، والفئــات 3إىل  1يغطــي نظــام تصــنيف املخــاليط مجيــع فئــات التصــنيف املســتخدمة للمــواد، أي الفئــات احلــادة مــن  4-1-3-1
الفرضــية . ومــن أجـل االســتفادة مـن مجيــع البيانـات املتاحــة ألغـراض تصــنيف اخلطـورة البيئيــة املائيـة للمخلــوط، وضـعت 4إىل  1املزمنـة مـن 

 التالية وهي تطبق عند االقتضاء.

) يةوزننسبة يف املائة ( 0.1 لى" يف املخلوط هي املكونات املوجودة برتكيز يساوي أو يزيد عذات الصلة"املكونات و 
األخــرى، إذا ) للمكونــات يــةوزننســبة يف املائــة ( 1 لــىوبرتكيــز يســاوي أو يزيــد ع 1حــادة و/أو مزمنــة  بوصــفهابالنسـبة للمكونــات املصــنفة 

يف املائــة ميكــن أن يظــل مهمــاً لتصــنيف  0.1يفــرتض (مــثًال، يف حالــة املكونــات شــديدة الســمية) أن مكونــاً مــا يوجــد برتكيــز يقــل عــن  مل
 .املخلوط لتعيني خطره على البيئة املائية

ن املخلوط نفسه وعن ـات املتاحة عويتَّبع �ج مرحلي يف تصنيف اخلطورة على البيئة املائية، ويعتمد على نوع املعلوم 4-1-3-2
اسـتخدام و  ،التصـنيف علـى أسـاس مبـادئ االسـتكمال، و مكوناته. وتتضمن عناصر النهج املرحلي التصـنيف علـى أسـاس املخـاليط املختـربة

 ليت تتبع يف التصنيف.االعملية  2-1-4طريقة "مجع املكونات املصنفة" و/أو "صيغة اجلمع". وحيدد الشكل 
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النهج المرحلي لتصنيف المخاليط من حيث خطورة سميتها القصيرة األمد  :2-1-4الشكل 
 (الحادة) والطويلة األمد (المزمنة) للبيئة المائية

 هل تتوفر بيانات اختبار للسمية المائية عن المخلوط ككل
 يصنف نعم  ال 

يف فئــات خطــورة الســمية القصــرية 
الطويلـــــة األمـــــد  األمــــد (احلـــــادة)/

 )3-3-1-4 انظر(املزمنة) (

تتـــوفر بيانـــات عـــن خمـــاليط مشـــاهبة 
 تطبق مبادئ االستكمال نعم تكفي لتقدير اخلطورة

 )4-3-1-4(انظر 

 يصنف  
يف فئــات خطــورة الســمية القصــرية 

الطويلــــــــة األمــــــــد دة)/األمــــــــد (احلا
 (املزمنة)

      ال

عـــــن الســـــمية  إمـــــا تتـــــوفر بيانـــــات
 جلميـــــعاملائيـــــة أو عـــــن التصـــــنيف 

 ذات الصلةاملكونات 

 ال                
 نعم

 تطبق طريقة مجع املكونات
 ) باستخدام: 5-5-3-1-4(انظر 

ـــــ (أ) ع املكونـــــات املصـــــنفة ـالنســـــبة املئويـــــة جلمي
 "مسية مزمنة"

 كونات املصنفة "مسية حادة"ملا املئويةنسبة ال (ب)
وية للمكونـــــــــــات الـــــــــــيت هلـــــــــــا ـالنســـــــــــبة املئـــــــــــ (ج)

اجلمـــــع  صـــــيغمسيـــــة حـــــادة: تطبـــــق  اناتـبيـــــ
) وحتــــــــــــــــــــــــــول 2-5-3-1-4(انظــــــــــــــــــــــــــر 

املشــــــتقة  NOECmأو مكــــــافئ  50ت(ف)ق
 إىل فئة السمية "احلادة" أو "املزمنة" املناسبة

  
 

 يصنف
يف فئــات خطــورة الســمية القصــرية 
األمـــــد (احلـــــادة)/ الطويلـــــة األمـــــد 

 (املزمنة)

      
تســتخدم بيانــات اخلطــورة املتاحــة 

 عـن املكونات املعروفة
ة ـمجع املكونات و/أو املعادلة اجلمعيتطبق طريقة  

-3-1-4الفقـــرة  ) وتطبـــق5-3-1-4(انظــر 
6 

 يصنف 
الســـــمية القصـــــرية  يف فئـــــات خطـــــورة
الطويلــــــــــــة األمــــــــــــد األمــــــــــــد (احلادة)/

 (املزمنة)

 هلمخلوط بأكملاسمية  عن تصنيف المخاليط عند توفر بيانات 4-1-3-3

لتحديد مسيته املائية، ميكن استخدام هذه املعلومات لتصـنيف املخلـوط وفقـاً عندما يكون املخلوط ككل قد اخترب  4-1-3-3-1 
للمعــايري املتفــق عليهــا للمــواد. وينبغــي أن يوضــع التصــنيف عــادة علــى أســاس البيانــات املتعلقــة باألمســاك والقشــريات والطحالب/النباتــات 

أو املزمنـــة للمخلـــوط ككـــل، ينبغـــي تطبيـــق "مبـــادئ  ). وعنـــدما ال تتـــوفر بيانـــات عـــن الســـمية احلـــادة4-1-1-4و 3-1-1-4 (انظـــر
 ).2-2-5-1-4ومنطق القرار  5-3-1-4و 4-3-1-4"طريقة اجلمع" (انظر الفقرتني  االستكمال" أو
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معلومــات إضــافية عــن قابليتهــا للتحلــل ويف (املزمنــة) طويلــة األمــد ال اخلطــورة يف فئــاتويتطلــب تصــنيف املخــاليط  4-1-3-3-2
لقابليــة التحلــل والــرتاكم البيولــوجي للمخــاليط ككــل. وال تســتخدم اختبــارات القابليــة  بيانــاتكم البيولــوجي. وال توجــد بعــض احلــاالت الــرتا 

 .املفردةللتحلل والرتاكم البيولوجي للمخاليط حيث يصعب عادة تفسريها، وال تكون مثل هذه االختبارات مفيدة إال للمواد 

  3و 2و 1التصنيف يف الفئات احلادة  4-1-3-3-3 

 وتظهـر ) للمخلـوط ككـل50أو ت ف 50اختبـار السـمية احلـادة (ت ق مـنعنـدما تتـوفر بيانـات مالئمـة  (أ)
 مغ/ل: 100 ≤ 50ت(ف) قأن 

 (أ)1-1-4وفقاً للجدول  3أو  2أو  1يصنف املخلوط يف الفئة احلادة 

ـــــات (ب) ـــــوفر بيان ـــــدما تت ـــــار الســـــمية احلـــــادة (ت ق مـــــن عن ـــــوط  50أو ت ف 50اختب  رـل وتظهــــــككـــــ) للمخل
 مغ/ل، أو أعلى من قابلية الذوبان يف املاء: 100 > 50ت(ف) ق أن

 . ة)حادقصرية األمد ( خطورةال توجد حاجة للتصنيف ك

 3و 2و 1التصنيف يف الفئات املزمنة  4-1-3-3-4 

أو الرتكيز بدون تأثري ملحوظ) للمخلـوط ككـل  سعندما تتوفر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة (ت ف (أ)
 مغ/ل:  1 ≤رتكيز بدون تأثري ملحوظ للمخلوط املخترب قيمة الأو  ست فأن  وتظهر

(ســـــريع ‘ 2‘ (ب) 1-1-4وفقـــــاً للجـــــدول  3أو  2أو  1يصـــــنف املخلـــــوط يف الفئـــــة املزمنـــــة  '1'
 ذات الصــلةات املخلــوط التحلــل) إذا كانــت املعلومــات املتاحــة تســمح باســتنتاج أن مجيــع مكونــ

 تتحلل بسرعة؛
-1-4يف مجيع احلاالت األخرى وفقاً للجـدول  3أو  2أو  1يصنف املخلوط يف الفئة املزمنة  '2'

 (ال تتحلل بسرعة)؛‘ 1‘ (ب) 1
أو الرتكيز بدون تأثري ملحوظ) للمخلـوط ككـل  سالسمية املزمنة (ت فعن  مالئمةعندما تتوفر بيانات  (ب)

 مـغ/ل 1 >الرتكيز بدون تـأثري ملحـوظ للمخلـوط املختـرب  (قيم) أو قيمة ست ف قيمة (قيم) أن وتظهر
 أو أعلى من قابلية الذوبان يف املاء:

 .، ما مل يكن هناك أسباب تدعو للقلق(مزمنة) األمد ةطويل خطورةال حاجة للتصنيف ك

  4التصنيف يف الفئة املزمنة  4-1-3-3-5

 الرغم من ذلك أسباب تدعو للقلق:إذا كانت هناك على  

 (ج). 1-1-4(تصنيف شبكة األمان) وفقاً للجدول  4يصنف املخلوط يف الفئة املزمنة  

 تصنيف المخاليط عند عدم توفر بيانات عن سمية المخلوط بأكمله: مبادئ االستكمال 4-1-3-4

ركبــات املة املائيــة، لكــن تتــوفر بيانــات كافيــة عــن خطــره علــى البيئــ لتحديــدعنــدما يكــون املخلــوط نفســه غــري خمتــرب  4-1-3-4-1
، فإنـــه ميكـــن اســـتخدام هـــذه البيانـــات وفقـــاً لقواعـــد بصـــورة مالئمـــة فـــردة وعـــن خمـــاليط مشـــاهبة خمتـــربة تســـمح بوصـــف خطـــورة املخلـــوطامل

االستكمال التالية املتفق عليها. وهذا يضمن أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى حد ممكن يف وصف خطورة املخلوط 
 دون احلاجة إىل إجراء اختبار إضايف على احليوانات.ب
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 التخفيف 4-1-3-4-2

أو  مكافئـةبتخفيف خملـوط خمتـرب أو مـادة خمتـربة مبـادة ختفيـف مصـنفة يف فئـة خطـورة مائيـة  عند تكوين خملوط جديد 
 أدىن من املكـون األقـل مسيـة وال يتوقـع أن تـؤثر يف السـمية املائيـة للمكونـات األخـرى، عندئـذ ميكـن تصـنيف املخلـوط النـاتج يف فئــة معادلـة

 .5-3-1-4ميكن تطبيق الطريقة املبينة يف للمادة أو املخلوط األصلي املخترب. وكإجراء بديل، 

 دفعات اإلنتاج 4-1-3-4-3

مكافئة بصورة أساسية لفئـة دفعـة إنتـاج ما ميكن افرتاض أن فئة تصنيف اخلطورة املائية لدفعة إنتاج خمتربة من خملوط  
يـدعو إىل  نع نفسـه، مـا مل يكـن هنـاك مـاأخرى غري خمتربة من املنتج التجاري نفسه عندما يكـون قـد أنتجهـا أو أشـرف علـى إنتاجهـا الصـا

 جديد. االعتقاد بأنه يوجد تغيري واضح غريَّ من فئة تصنيف اخلطورة املائية. ويف هذه احلالة يلزم عمل تصنيف

 )1واحلادة  1تركيز املخاليط اليت صنفت يف أشد فئات التصنيف (املزمنة  4-1-3-4-4

، أو بـه مكونـات مصـنفة يف 1و/أو الفئـة احلـادة  1بالفعل يف الفئـة املزمنـة يف حالة زيادة تركيز خملوط خمترب مصنف  
، فــإن املخلــوط غــري املختــرب األكثــر تركيــزاً يصــنَّف يف فئــة تصــنيف املخلــوط األصــلي املختــرب بــدون إجــراء 1، أو الفئــة احلــادة 1الفئــة املزمنــة 

 اختبار إضايف.

 االستكمال داخل فئة خطورة واحدة 4-1-3-4-5

الختبــار ل، وخضــع املخلوطــان ألــف وبــاء متطابقــةحالــة وجــود ثالثــة خمــاليط (ألــف وبــاء وجــيم) ذات مكونــات  يف 
املكونـــات ذاهتـــا النشـــطة مـــن حيـــث الســـمومية كـــاملخلوطني ألـــف علـــى ذاهتـــا، واملخلـــوط جـــيم غـــري املختـــرب حيتـــوي  اخلطـــورةويقعـــان يف فئـــة 

ذاهتـا مثـل ألـف  اخلطـورةاملخلـوطني ألـف وبـاء، يفـرتض أن يقـع املخلـوط جـيم يف فئـة  ولكن برتكيزات متوسطة بني تلك املكونات يف ،وباء
 وباء.

 املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية 4-1-3-4-6

 :ما يلييف حالة 

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

 تركيز املكون باء هو أساساً نفسه يف املخلوطني؛ (ب)
 ؛‘2‘يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘ 1‘ألف يف املخلوط تركيز املكون  (ج)
تتــوفر بيانــات عـــن اخلطــورة املائيـــة للمكــونني ألـــف وجــيم ومهــا متكافئـــان بصــورة رئيســـية، أي أ�مــا يف فئـــة  (د)

 لمكون باء.لسمية املائية الاخلطورة ذاهتا وال يتوقع أن يؤثرا يف 

الفعـل علـى أسـاس بيانـات االختبـار، عندئـذ ميكـن تصـنيف املخلـوط اآلخـر مصنفاً ب‘ 2‘أو ‘ 1‘وإذا كان املخلوط  
 يف نفس فئة اخلطورة.

 تصنيف المخاليط عند توفر بيانات عن السمية لجميع أو بعض مكونات المخلوط فقط 4-1-3-5

للمكونـات املصـنفة "فئـة يوضع تصنيف خملـوط مـا علـى أسـاس مجـع تركيـزات مكوناتـه املصـنفة. وتـدرج النسـبة املئويـة  4-1-3-5-1
 .5-5-3-1-4حادة" أو "فئة مزمنة" مباشرة يف طريقة اجلمع. وترد تفاصيل طريقة اجلمع يف الفقرة 
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 3و 2و 1و/أو الفئـات املزمنــة  3و 2و 1ميكـن حتضـري خمـاليط بـاجلمع بـني مكونـات مصـنفة (يف الفئـات احلـادة  4-1-3-5-2
ئمة عن اختبار السمية. وعند توفر بيانـات السـمية ألكثـر مـن مكـون يف املخلـوط، فإنـه ميكـن ) وبني مكونات تتوفر بشأ�ا بيانات مال4و

 (أ) أو (ب)، حسب طبيعة بيانات السمية:ة حساب السمية اجملمعة لتلك املكونات باستخدام املعادالت اجلمعية التالي

 على أساس مسية مائية حادة:  (أ)

∑∑ =
n 5050 im

C)E(L
Ci

C)E(L
Ci 

 حيث:
Ci =  تركيز املكونi (نسبة مئوية وزنية)؛ 

L(E)C
i50 = (مغ/ل) للمكون  50أو ت ف 50ت قi؛ 
n =  عدد املكونات، ويرتاوحi  و 1بنيn؛ 

L(E)C
m50 = ؛جلزء املخلوط الذي تتوفر بشأنه بيانات اختبار 50ت(ف)ق 

هلــــذا اجلـــزء مـــن املخلــــوط  )حـــادةقصـــرية األمـــد (وميكـــن اســـتخدام الســـمية احملتســــبة لتعيـــني فئـــة خطــــورة 
 واستخدامه فيما بعد لتطبيق طريقة اجلمع؛

 على أساس مسية مائية مزمنة: )ب(

 

 

 حيث:
Ci =  تركيز املكونi ؛(نسبة مئوية وزنية) تشمل املكونات اليت تتحلل بسرعة 
Cj =  تركيز املكونj ؛تتحلل بسرعةال  (نسبة مئوية وزنية) تشمل املكونات اليت 

NOECi =  تركيز بدون تأثري ملحوظ (أو مقاييس أخرى معرتف هبا للسمية املزمنة) للمكون
i ؛تشمل املكونات اليت تتحلل بسرعة، مبغ/ل 

NOECj =  تركيز بدون تأثري ملحوظ (أو مقاييس أخرى معرتف هبا للسمية املزمنة) للمكون
j ؛تشمل املكونات اليت ال تتحلل بسرعة، مبغ/ل 

n =  عدد املكونات، ويرتاوحi وj  و 1بنيn؛ 
EqNOECm = لقيمــة املكافئــة للتــأثري بــدون تركيــز ملحــوظ جلــزء املخلــوط الــذي تــوفر لــه بيانــات ا

 اختبار؛

لــذا، تعكــس الســمية املكافئــة حقيقــة أن املــواد الــيت ال تتحلــل بســرعة تصــنف يف مســتوى فئــات خطــورة 
 ن املواد اليت تتحلل بسرعة.مأكثر "شدة" 

هلذا اجلزء مـن املخلـوط، (مزمنة) وجيوز استخدام السمية املكافئة احملتسبة لتعيني فئة خطورة طويلة األمد 
واســتخدامه فيمــا بعــد  ،)‘2‘ (ب) 1-1-4وفقـاً للمعــايري املتعلقــة بــاملواد الــيت تتحلـل بســرعة (اجلــدول 

 لتطبيق طريقة اجلمع.

∑∑∑
×

+=
+

nnm NOECi0.1
Cj

NOECi
Ci

EqNOEC
ΣCjCi
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مـــن املخلـــوط، يفضَّـــل حلســـاب الســـمية هلـــذا اجلـــزء مـــن املخلـــوط أن  وعنـــد تطبيـــق املعادلـــة اجلمعيـــة علـــى جـــزء 4-1-3-5-3
ُتسَتخدم لكل مادة قيم السمية اليت تتصل باجملموعة التصنيفية نفسـها (أي األمسـاك أو القشـريات أو الطحالـب) ومـن مث تسـتخدم السـمية 

جملموعـات الـثالث). غـري أنـه عنـد عـدم تـوفر بيانـات األعلى (القيمة األدىن) الناجتة (أي يسـتخدم أشـد أنـواع الكائنـات حساسـية مـن بـني ا
ار قــيم يــار قيمــة مسيــة كــل مكــون بــنفس طريقــة اختيــعــن الســمية لكــل مكــون مــن املكونــات يف اجملموعــة التصــنيفية نفســها، فإنــه ينبغــي اخت

استخدام السمية احلـادة واملزمنـة  السمية لتصنيف املواد، أي تستخدم السمية األعلى (من أشد الكائنات املختربة حساسية). ومن مث ميكن
باسـتخدام املعـايري نفسـها املتعلقـة  3أو  2أو  1 و/أو الفئـة املزمنـة 3أو  2أو  1لتصنيف هذا اجلزء مـن املخلـوط يف الفئـة احلـادة  احملتسبة

 بتصنيف املواد.

 أكثر النتائج حتفظاً. وإذا صنف خملوط ما بأكثر من طريقة، فإنه ينبغي استخدام الطريقة اليت تعطي 4-1-3-5-4

 طريقة اجلمع 4-1-3-5-5

 األساس املنطقي 4-1-3-5-5-1

، ختتلـف معـايري السـمية األساسـية 3/املزمنـة 3إىل احلـادة  1/املزمنة 1يف حالة فئات تصنيف املواد من احلادة  4-1-3-5-5-1-1
مـا يف جمموعـة  جمموعة مسية عاليـة قـد تسـهم يف تصـنيف خمــلوطيف االنتقال من فئة إىل أخرى. لذلك، فاملواد املصنفة يف  10مبعامل قدره 

ــــع املــــواد املصــــنفة مــــن الفئــــة احلــــادة  ــــاج إىل دراســــة إســــهام مجي ــــات التصــــنيف هــــذه حتت ــــا، فــــإن حســــاب فئ إىل  1/املزمنــــة 1أدىن. مــــن هن
 معاً. 3/املزمنة 3 احلادة

، ينبغـي مراعـاة حقيقـة أن هـذه 1أو املزمنـة  1احلـادة مصـنفة يف الفئـة  مكوناتعلى وعندما حيتوي خملوط ما  4-1-3-5-5-1-2
مغم/ل (إذا مل تكن تتحلـل بسـرعة)  0.1مغ/ل و/أو مسيتها املزمنة أقل بكثري من  1املكونات، عندما تكون مسيتها احلادة أقل بكثري من 

انظـر أيضـاً تصـنيف املـواد واملخـاليط مغم/ل (إذا كانت تتحلل بسرعة)، فإ�ا تسهم يف مسيـة املخلـوط حـىت عنـد تركيـز مـنخفض ( 0.01و
يف املبيــدات مبثــل هــذه الســمية املائيــة  النشــطةتتســم املكونــات  ويف كثــري مــن األحيــان ).1-2-3-3-1، الفقــرة 3-1اخلطــرة يف الفصــل 

حـدود العالية، كما تتسم هبا أيضاً بعض املـواد األخـرى كاملركبـات العضـوية الفلزيـة. ويف مثـل هـذه الظـروف، قـد يـؤدي تطبيـق القـيم احلدية/
بان املكونــات ذات الســمية احلســيف تضــاعف تأخــذ  معــامالتالرتكيــزات املعتــادة إىل تصــنيف املخلــوط يف فئــة أدىن. ولــذلك يتعــني تطبيــق 

 .5-5-5-3-1-4العالية، على النحو الوارد يف 

 إجراءات التصنيف 4-1-3-5-5-2

بصـــفة عامـــة، يلغـــي التصـــنيف األشـــد صـــرامة للمخـــاليط التصـــنيف األقـــل صـــرامة. وعلـــى ســـبيل املثـــال، يلغـــي  
 إذا كانت النتيجة هي التصنيف يف الفئة بالفعل ءات التصنيف. وعليه، تكتمل إجرا2التصنيف يف الفئة املزمنة  1التصنيف يف الفئة املزمنة 

 .أخرى، لذلك ال يكون من الضروري اختاذ خطوات تصنيف 1. وال ميكن التصنيف يف فئة أشد من الفئة املزمنة 1 املزمنة

 3و 2و 1التصنيف يف الفئات احلادة  4-1-3-5-5-3

ذه هلــ )بالنســبة املئويــة(. فــإذا كــان جممــوع الرتكيــزات 1نفة يف الفئــة احلــادة مجيــع املكونــات املصــ يُنظــر يفأوًال،  4-1-3-5-5-3-1
. وإذا كانـت نتيجـة احلسـاب 1يف املائة، فـإن املخلـوط الكامـل يصـنف يف الفئـة احلـادة  25 ≥ مضروبة بعوامل التضاعف املقابلة املكونات

 اكتملت.فإن إجراءات التصنيف تكون قد  1هي تصنيف املخلوط يف الفئة احلادة 

. ويصــنَّف 2، ينظــر يف تصــنيفه يف الفئــة احلــادة 1ويف احلــاالت الــيت مل يصــنف املخلــوط فيهــا يف الفئــة احلــادة  4-1-3-5-5-3-2
مضــروبة  1ميــع املكونــات املصــنفة يف الفئــة احلــادة (بالنســبة املئويــة) جلرتكيــزات الإذا كــان عشــرة أمثــال جممــوع  2املخلــوط يف الفئــة احلــادة 

يف املائـة. فـإذا   25 ≥ 2ميـع املكونـات املصـنفة يف الفئـة احلـادة جل (بالنسـبة املئويـة) رتكيـزاتالمضـافاً إليـه جممـوع  لتضاعف املقابلةبعوامل ا
 ، تكون عملية التصنيف قد اكتملت.2كانت نتيجة احلساب هي تصنيف املخلوط يف الفئة احلادة 
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. 3، ينظـر يف تصـنيفه يف الفئـة احلـادة 2أو  1يف الفئـة احلـادة إمـا ويف احلاالت اليت مل يصنف فيها املخلـوط  4-1-3-5-5-3-3
مضــروبة بعوامــل التضــاعف  1مــوع جلميــع املكونــات املصــنفة يف الفئــة احلــادة جممثــل  100إذا كــان  3ويصــنف املخلــوط يف الفئــة احلــادة 

 رتكيــزاتالمضـافاً إليــه جممـوع  2ميـع املكونــات املصـنفة يف الفئـة احلــادة جل (بالنسـبة املئويــة) كيـزاترت الأمثـال جممــوع  10مضـافاً إليــه  املقابلـة
 يف املائة. 25 ≥ 3ميع املكونات املصنفة يف الفئة احلادة جل (بالنسبة املئوية)

حلــادة) بنــاء علــى هــذه مــوجز لتصــنيف املخــاليط لتعيــني اخلطــورة القصــرية األمــد (ا 3-1-4ويــرد يف اجلــدول  4-1-3-5-5-3-4
 الطريقة جلمع تركيزات املكونات املصنفة.

 : تصنيف مخلوط في فئات الخطورة القصيرة األمد (الحادة) على أساس جمع تركيزات مكوناته المصنفة3-1-4الجدول 

 يصنف المخلوط في: لمكونات المصنفة في:ل (بالنسبة المئوية) تركيزاتالمجموع 
 M×1احلادة 

 (أ)
 1احلادة  يف املائة 25 ≥

)M  ×10  × 2احلادة  يف املائة 25 ≥ 2) + احلادة 1احلادة 
)M  ×100  × 3احلادة  يف املائة 25 ≥ 3) + احلادة 2احلادة ×  10) + (1احلادة 

 .5-5-5-3-1-4، انظر الفقرة Mلالطالع على شرح املعامل  (أ)

 4و 3و 2و 1التصنيف يف الفئات املزمنة  4-1-3-5-5-4

. فــإذا كــان جممــوع الرتكيــزات (بالنســبة املئويــة) هلــذه 1مجيــع املكونــات املصــنفة يف الفئــة املزمنــة  ينظــر يفأوًال،  4-1-3-5-5-4-1
. وإذا كانــت نتيجــة احلســاب هــي 1يف املائــة، فــإن املخلــوط يصــنف يف الفئــة املزمنــة  25 ≥ مضــروبة بعوامــل التضــاعف املقابلــة املكونــات

 ، تكون عملية التصنيف قد اكتملت.1يف الفئة املزمنة تصنيف املخلوط 

. ويصــنف 2، ينظــر يف تصــنيفه يف الفئــة املزمنــة 1ويف احلــاالت الــيت مل يصــنف فيهــا املخلــوط يف الفئــة املزمنــة  4-1-3-5-5-4-2
مضروبة بعوامل  1املصنفة يف الفئة املزمنة ميع املكونات جل (بالنسبة املئوية) رتكيزاتالأمثال جمموع  10إذا كان  2املخلوط يف الفئة املزمنة 

يف املائــة. وإذا كانــت  25 ≥ 2املكونــات املصــنفة يف الفئــة املزمنــة  جلميــع (بالنســبة املئويــة) رتكيــزاتالمضــافاً إليــه جممــوع  التضــاعف املقابلــة
 ، تكون عملية التصنيف قد اكتملت.2نتيجة احلساب هي تصنيف املخلوط يف الفئة املزمنة 

 املخلوط ، ينظر يف تصنيف2 الفئة املزمنة أو 1يف الفئة املزمنة  إما ويف احلاالت اليت مل يصنف فيها املخلوط 4-1-3-5-5-4-3
ميـع املكونـات املصـنفة يف جل (بالنسـبة املئويـة)رتكيـزات المثـل جممـوع  100إذا كـان  3. ويصنف املخلوط يف الفئة املزمنة 3يف الفئة املزمنة 

ميع املكونات املصنفة يف الفئة جل (بالنسبة املئوية)رتكيزات الأمثال جمموع  10مضافاً إليه  مضروبة بعوامل التضاعف املقابلة 1منة الفئة املز 
 يف املائة. 25 ≥ 3ميع املكونات املصنفة يف الفئة املزمنة جل (بالنسبة املئوية)رتكيزات المضافاً إليه جمموع  2املزمنة 

الفئــة يف  املخلــوط ، ينظــر يف تصــنيف3أو  2أو  1يف الفئــة املزمنــة  ال يــزال غــري مصــنف املخلــوط كــان  وإذا 4-1-3-5-5-4-4
 25 ≥ 4و 3و 2و 1 إذا كـان جممـوع النسـب املئويـة للمكونـات املصـنفة يف الفئـات املزمنـة 4. ويصنف املخلوط يف الفئة املزمنة 4 املزمنة

 املائة. يف

موجز لتصنيف املخاليط يف فئات اخلطورة الطويلة األمد (املزمنة) على أساس هذه  4-1-4ويرد يف اجلدول  4-1-3-5-5-4-5
 الطريقة جلمع تركيزات املكونات املصنفة.
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 : تصنيف مخلوط في فئات الخطورة الطويلة األمد (المزمنة) على أساس جمع تركيزات مكوناته المصنفة4-1-4الجدول 

 يصنف المخلوط في: لمكونات المصنفة في:ل(بالنسبة المئوية) تركيزات المجموع 
M×  1املزمنة 

 1املزمنة  يف املائة 25 ≥  (أ)
)M ×10 × 2املزمنة  يف املائة 25 ≥  2) + املزمنة 1املزمنة 
)M  ×100  × 3املزمنة  يف املائة 25 ≥ 3) + املزمنة 2املزمنة ×  10) + (1املزمنة 

 4املزمنة  يف املائة 25 ≥ 4املزمنة +  3+ املزمنة  2+ املزمنة  1املزمنة 
 .5-5-5-3-1-4، انظر الفقرة Mلالطالع على شرح املعامل  (أ)

 مكونات عالية السميةعلى املخاليط اليت حتتوي  4-1-3-5-5-5

مــغ/ل  1 الــيت تقــل كثــرياً عــن احلــادة ذات الســميات 1أو املزمنــة  1قــد تــؤثر املكونــات املصــنفة يف الفئــة احلــادة  
) علــى مسيــة تتحلــل بسـرعةمــغ/ل (إن كانـت  0.01مـغ/ل (إن مل تكــن تتحلــل بسـرعة) و 0.1السـميات املزمنــة الـيت تقــل كثـريا عــن  و/أو

أو الفئة  1مكونات مصنفة يف الفئة احلادة على املخلوط، وينبغي أن يعطى هلا وزن كبري لدى تطبيق طريقة اجلمع. وعندما حيتوي املخلوط 
باســــتخدام اجملمــــوع املــــرجح بضــــرب  4-5-5-3-1-4و 3-5-5-3-1-4تطبيــــق الــــنهج املرحلــــي املبــــني يف ، فإنــــه ينبغــــي 1 املزمنــــة

يف ُمعامل تضاعف، بدًال من جمرد مجع النسب املئوية. ويعين هذا ضرب تركيز "الفئة احلادة  1والفئة املزمنة  1تركيزات مركبات الفئة احلادة 
يف معامــل  4-1-4يف العمــود األميــن مــن اجلــدول  1ز املكــون املصــنف يف الفئــة املزمنــة وتركيــ 3-1-4" يف العمــود األميــن مــن اجلــدول 1

-4املناسب. وحيدد ُمعامل التضـاعف الـذي يطبـق علـى هـذه املكونـات باسـتخدام قيمـة السـمية علـى النحـو املـوجز يف اجلـدول  M التضاعف
، 1مكونات مصـنفه يف الفئـة احلادة/املزمنـة على خملوط حيتوي أدناه. لذلك، حيتاج الشخص املسؤول عن التصنيف، من أجل تصنيف  1-5

-3-1-4مع، وكبديل لذلك قد تستخدم املعادلة اجلمعية (انظر الفقرة اجللكي يستطيع تطبيق طريقة  Mإىل إبالغه بقيمة معامل التضاعف 
، مبــا فيهــا األخــرى مقنعــة بــأن مجيــع املكونــات تــوفر بيانــات الســمية جلميــع املكونــات العاليــة الســمية يف املخلــوط ووجــود أدلــة عنــد )5-2

املكونـات الـيت ال تتـوفر بشـأ�ا بيانــات حمـددة للسـمية احلـادة و/أو املزمنــة، تتسـم بسـمية منخفضـة أو عدميــة السـمية وأ�ـا ال تسـهم بشــكل 
 يذكر يف اخلطورة البيئية للمخلوط.

 المخاليط: معامالت التضاعف للمكونات العالية السمية في 5-1-4الجدول 

معامل التضاعف  السمية الحادة
)M( 

 معامل التضاعف السمية المزمنة
)M( 

 التركيز بدون تأثير ملحوظ قيمة  50قيمة ت(ف)ق
NOEC 

مكونات تتحلل 
 (أ)بسرعة

مكونات ال تتحلل 
 )ب(بسرعة

 - NOEC ≥ 0.1 1<  0.01 1 1 ≤ 50< ت(ف)ق 0.1
 NOEC ≥ 0.01 10 1<  0.001 10 0.1 ≤ 50< ت(ف)ق 0.01
 NOEC ≥ 0.001 100 10<  0.0001 100 0.01 ≤ 50< ت(ف)ق 0.001
 NOEC ≥ 0.0001 000 1 100<  0.00001 1 000 0.001 ≤ 50< ت(ف)ق 0.0001

 50< ت(ف)ق 0.00001
≥ 0.0001 

000 10 0.000001  >NOEC 
≥ 0.00001 

000 10 000 1 

 )بفواصل زمنية 10(االستمرار مع استخدام املضاعف  )بفواصل زمنية 10 (االستمرار مع استخدام املضاعف

 .ال تتحلل بسرعة (أ)
 .تتحلل بسرعة (ب)
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 مكونات ال تتوفر بشأنها أية معلومات قابلة لالستخدامعلى تصنيف المخاليط التي تحتوي  4-1-3-6

عـــن الســـمية املائيـــة احلـــادة و/أو املزمنـــة بشـــأن واحـــد أو أكثـــر مـــن  معلومـــات قابلـــة لالســـتخداميف حالـــة عـــدم تـــوفر  
خطــورة حمــددة للمخلــوط. ويف هــذه احلالــة، ينبغــي تصــنيف املخلــوط علــى  (فئــات) ، يســتنتج أنــه ال ميكــن تعيــني فئــةذات الصــلةاملكونــات 

(مكونـات) غـري معروفـة اخلطـورة  ترتكـب مـن مكـونيف املائـة مـن املخلـوط  xأساس املكونات املعروفة فقط، مع ذكر بيان إضايف بأن "نسبة 
بإمكان السلطة املختصة أن تقرر حتديد اإلبالغ عن البيانات اإلضافية على بطاقة الوسـم أو علـى صـحيفة بيانـات و  بالنسبة للبيئة املائية".

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

 الخطورةتبليغ معلومات  4-1-4

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

 مح هبا السلطة املختصة.استخدامها حيثما تس

 : عناصر الوسم الخاصة بالخطورة على البيئة المائية6-1-4لجدول ا

 الخطورة المائية القصيرة األمد (الحادة)

 3الفئة  2الفئة  1الفئة  
 بدون رمز بدون رمز البيئة الرمز

 بدون كلمة تنبيه بدون كلمة تنبيه حتذير كلمة التنبيه
 ضارة للحياة املائية مسية للحياة املائية للحياة املائية مسية جداً  بيان الخطورة

 الخطورة المائية الطويلة األمد (المزمنة)

 4الفئة  3الفئة  2الفئة  1الفئة  
 بدون رمز بدون رمز البيئة البيئة الرمز

 بدون كلمة تنبيه بدون كلمة تنبيه بدون كلمة تنبيه حتذير كلمة التنبيه
جداً للحياة املائية، مع  مسية بيان الخطورة

 تأثريات ضارة طويلة األمد
مسية للحياة املائية، مع 
 تأثريات ضارة طويلة األمد

ضارة للحياة املائية، مع 
 تأثريات ضارة طويلة األمد

قد تسبب للحياة املائية 
 تأثريات ضارة طويلة األمد

 المائيةمنطق القرار بشأن المواد والمخاليط الخطرة على البيئة  4-1-5

. ويوصــى بشــدة بــأن يقــوم ال ميثــل منطــق القــرار التــايل جــزءاً مــن نظــام التصــنيف املنســق وإمنــا يــرد هنــا كتوجيــه إضــايف 
 الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار.
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 (الحادة) قصيرة األمدالتصنيف الخطورة المائية  4-1-5-1

 لبيئة املائيةعلى املواد واملخاليط اخلطرة ا بشأن1-1-4منطق القرار  1-1-5-1-4و/أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
) و/أو علــى قــرارات تتخــذ بالقيــاس 9واملرفــق  13-2-1-4(انظــر  حمتســبةميكــن وضــع التصــنيف إمــا علــى أســاس بيانــات مقيســة و/أو بيانــات  )1(

 ).9باملرفق  5-4-6-9 م (انظر
يف جهـــاز تنظيمـــي واحـــد أو عـــدد قليـــل مـــن  تصـــنيفالفئـــات  بعـــض تســـتخدم أنختتلـــف اشـــرتاطات الوســـم مـــن جهـــاز تنظيمـــي إىل آخـــر، وميكـــن  )2(

 األجهزة التنظيمية فقط.

 ال (السمية، التحلل، الرتاكم البيولوجي)؟ )1(توجد معلومات كافية للتصنيف: هل المادة

 هل تتوفر بيانات عن: :السمية الحادة
 مغ/ل؛  1 ≤(أمساك)  50ساعة ت ق 96 (أ)

 مغ/ل؛  1 ≤(قشريات)  50ساعة ت ف 48و/أو  (ب)
 1 ≤نباتـــــات مائيـــــة أخـــــرى) أو  (طحالـــــب 50ســـــاعة ت ف ن 72و/أو  (ج)

/ل؟  مغ

 نعم

 حادة 
1 

 
 حتذير

 نعم

 هل تتوفر بيانات عن: :السمية الحادة
 مغ/ل؛  10 ≤(أمساك)  50ساعة ت ق 96 (أ)

 مغ/ل؛  10 ≤(قشريات)  50ساعة ت ف 48و/أو  (ب)
 مغ/ل؟ 10 ≤نباتات مائية أخرى) أو  (طحالب 50ساعة ت ف ن 96أو  72 و/أو (ج)

 نعم

 عن: : هل تتوفر بياناتالسمية الحادة
 مغ/ل؛  100 ≤(أمساك)  50ساعة ت ق 96 (أ)

 مغ/ل؛  100 ≤(قشريات)  50ساعة ت ق 48و/أو  (ب)
 ≤نباتات مائية أخرى) أو  (طحالب 50ساعة ت ف ن 96أو  72و/أو  (ج)

 مغم/ل؟100

 )2(3 حادة

 ال

 ال

 نعم

تؤخذ قيمة 
 50ت(ف)ق

للمخلوط من منطق 
 2-1-4القرار 

 )2(2 حادة

فئات ال تصنف يف  ال
 احلادة السمية
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____________ 

يف جهـــاز تنظيمـــي واحـــد أو عـــدد قليـــل مـــن  تصـــنيفالفئـــات  بعـــض تســـتخدم أنختتلـــف اشـــرتاطات الوســـم مـــن جهـــاز تنظيمـــي إىل آخـــر، وميكـــن  )2(
 األجهزة التنظيمية فقط.

 ال

 السمية الحادة
(قشـــريات)،  50ســـاعة ت ف 48(أمســـاك)، أو  50ســـاعة ت ق 96 تتـــوفر عنـــه هـــل
 مغ/ل؟ 1 ≤نباتات مائية أخرى) أو  (طحالب 50ساعة ت ف ن 96أو  72 أو

 نعم

  حادة
1 

   
 حتذير

 نعم

 السمية الحادة
(قشــريات)،  50ســاعة ت ف 48(أمسـاك)، أو  50ســاعة ت ق 96 تتــوفر عنـه هـل
 100 ≤نباتــــات مائيــــة أخــــرى)  أو (طحالــــب 50ســــاعة ت ف ن 96أو  72أو 

 مغ/ل؟

 السمية الحادة
ــــه هــــل ــــوفر عن (قشــــريات)،  50ســــاعة ت ف 48(أمســــاك)، أو  50ســــاعة ت ق 96 تت

 مغ/ل؟ 10 ≤نباتات مائية أخرى)  أو (طحالب 50ساعة ت ف ن 96أو  72 أو

 نعم

  حادة
2)2( 

 ال

 ال

 بشأن املخاليط 2-1-4القيم من منطق القرار  تؤخذ

  حادة
3)2( 

 نعم

 ال

 بيانات مسية مائية لألمساك والقشريات والطحالب/النباتات املائية؟ عن املخلوط نفسههل تتوفر  :المخلوط

 ال يصنف يف 
 فئات السمية 

 احلادة
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____________ 
يف جهـــاز تنظيمـــي واحـــد أو عـــدد قليـــل مـــن  تصـــنيفالفئـــات  بعـــض تســـتخدم أنختتلـــف اشـــرتاطات الوســـم مـــن جهـــاز تنظيمـــي إىل آخـــر، وميكـــن  )2(

 .األجهزة التنظيمية فقط
يف املائـة مـن املخلـوط تتكـون مـن مكونـات غـري معروفـة  xيف حالة عدم توفر معلومات عن مجيع املكونات، يدرج يف بطاقة الوسم بيان بـأن "نسـبة  )3(

بإمكـان السـلطة املختصـة أن تقـرر حتديـد اإلبـالغ عـن البيانـات اإلضـافية علـى بطاقـة الوسـم أو علـى صـحيفة بيانـات و  لبيئـة املائيـة".ا علىاخلطورة 
مكونات شديدة السمية، وتوفر على يف حالة احتواء املخلوط السالمة أو على كليهما، أو ترك اختيار موضع البيان للصانع/املوّرد وكبديل لذلك، 

املعادلـة اجلمعيـة  تطبـقاملخلـوط، عندئـذ قـد  خطـورةقيم مسية هلذه املكونات الشديدة السمية وعدم إسهام مجيع املكونات األخرى بدرجة كبـرية يف 
القصرية األمـد ميع املكونات، ال ميكن التصنيف يف الفئة جل مسية ). ويف هذه احلالة واحلاالت األخرى حيث تتوفر قيم5-5-5-3-1-4(انظر 

 إال على أساس املعادلة اجلمعية. )احلادة(
  .5-5-5-3-1-4انظر  ،Mلالطالع على شرح املعامل  )4(

 حادة 
1 

   
 حتذير

 حت

 :)3(مع كما يلياجلتستخدم مجيع املعلومات املتاحة عن املكونات يف طريقة 
هلذا اجلزء من املخلوط  اخلطورة فئة تعنيَّ و )، 2-1-4 القرارللمكونات اليت تتوفر هلا قيمة (قيم) مسية، تطبق املعادلة اجلمعية (منطق  (أ)

 مع أدناه؛اجلوتستخدم هذه املعلومات يف طريقة 
 مع أدناه.اجلتدخل املكونات املصنفة مباشرة يف طريقة  (ب)

 حادة 
2)2( 

 حادة 
3)2( 

 ال

 هل ميكن تطبيق مبادئ االستكمال؟ نعم

 ال

 نعم

يصنف يف الفئة 
 املناسبة

 :الرتكيزات (بالنسبة املئوية) للمكونات املصنفة يف جمموع
 يف املائة ؟ M)4( ≤ 25×  1 حادة

 :الرتكيزات (بالنسبة املئوية) للمكونات املصنفة يف جمموع
 يف املائة ؟ 25 ≥ 2 حادة) + M)4(  ×10×  1 حادة

 :الرتكيزات (بالنسبة املئوية) للمكونات املصنفة يف جمموع
 يف املائة ؟ 25 ≥ 3) + حادة 10× 2 (حادة) + M)4(  ×100×  1 حادة

 ال

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

ال يصنف يف فئات 
 احلادةالسمية 
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 بشأن املخاليط (املعادلة اجلمعية) 2-1-4منطق القرار  4-1-5-1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبق املعادلة اجلمعية: 

∑∑ =
n 50

i

50

i

im
C)E(L

C
C)E(L
C

 

 حيث:
Ci  =  تركيز املكونi(نسبة وزنية )  

i50  L(E)C = للمكون 50 أو ت ف50(مغم/ل) ت ق i 
n  = عدد املكونات 

m50 L(E)C = جلزء املخلوط الذي تتوفر بشأنه 50ت(ف)ق 
 بيانات اختبار

 1-1-4تنقل القيمة إىل املخطط 
اليطللمخ  

 القيمة إىل املخلوط منطق 
 1-1-4القرار 

 املعادلة اجلمعية:ق تطب

 

 حيث:
Ci    =  تركيز املكونi (نسبة وزنية) 

L (E)C = للمكون  50أو ت ف 50ت قi(مغم/ل) 
n = وعدد املكونات ،i  إىل  1ترتاوح بنيn 

L(E)C = جلزء املخلوط الذي تتوفر بشـأنه ا 50ت(ف)ق
 بيانات اختبار
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 (المزمنة)طويلة األمد التصنيف الخطورة المائية  4-1-5-2

 ملوادبشأن ا(أ)  3-1-4منطق القرار  4-1-5-2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
يف منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي أو الختبـارات لتفضل البيانات املشتقة من طرائق االختبار املنسقة دولياً (مثل املبادئ التوجيهيـة  )5(

تــرب مــا يكافئهــا) وفقــاً ملبــادئ املمارســات املختربيــة اجليــدة، ولكــن ميكــن اســتخدام بيانــات مــن طرائــق اختبــار أخــرى مثــل الطرائــق الوطنيــة حيــث تع
 ).9باملرفق  2-3-9 وم 2-2-1-1-4مكافئة (انظر 

 .1-1-4انظر الشكل  )6(
 ر أعلى فئة تصنيف صرامة.االشكل البياين يف االجتاهني وختتيتبع  )7(
ال تســمح البيانــات املتاحــة  ) الســتخدامها عنــدما4الحــظ أن النظــام يطبــق أيضــاً تصــنيف "شــبكة األمــان" (املشــار إليهــا بوصــفها فئــة التصــنيف  )8(

 لقلق.ل الدواعيبالتصنيف مبوجب املعايري الرمسية ولكن توجد مع ذلك بعض 

 ال

هل تتوافر بيانات مالئمة عن السمية املزمنـة ملسـتويات التغذيـة 
 )6و()5(الثالثة؟

 ب)( 3-1-4إىل منطق القرار  انتقل

 نعم

 ال

تتوافر بيانات مالئمة عـن السـمية املزمنـة ملسـتوى واحـد أو هل 
 )6و()5( مستويني من مستويات التغذية؟

 )7(نعم

 )7(نعم

هــل تتــوافر بيانــات مالئمــة عــن الســمية املزمنــة ملســتويات التغذيــة الــيت ال تتــوافر هلــا 
 )6()5(بيانات عن السمية املزمنة؟

 نعم

 4 مزمنة خطورة
 بدون رمز

 كلمة تنبيهبدون  

 (ج) 3-1-4إىل منطق القرار  انتقل
 

 ال

 )8(هل هناك على الرغم من ذلك ما يدعو للقلق؟ نعم
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(عنـدما تتـوافر بيانـات مالئمـة عـن السـمية املزمنـة جلميـع مسـتويات  بشأن املواد (ب) 3-1-4منطق القرار  4-1-5-2-2
 )5(التغذية الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
الختبـارات يف منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي أو لتفضل البيانات املشتقة من طرائق االختبار املنسقة دولياً (مثل املبادئ التوجيهيـة  )5(

ثــل الطرائــق الوطنيــة حيــث تعتــرب مــا يكافئهــا) وفقــاً ملبــادئ املمارســات املختربيــة اجليــدة، ولكــن ميكــن اســتخدام بيانــات مــن طرائــق اختبــار أخــرى م
 ).9باملرفق  2-3-9 وم 2-2-1-1-4مكافئة (انظر 

NOEC ≥ 0.1 مغ/ل؟ 

NOEC ≥ 1 مغ/ل؟ 

 ال

هل تتحلل املادة 
 مغ/ل؟ NOEC ≥ 1 مغ/ل؟ NOEC ≥ 0.1 ال ال مغ/ل؟ NOEC ≥ 0.01 نعم بسرعة؟

 ال
أو غري 
 معلوم

 ال

 نعم

 1 مزمنة

   
 حتذير

 Mعني املعامل ي
 5-1-4وفقاً للجدول 

 نعم

 نعم
 2 مزمنة

   
 بدون عالمة تنبيه

 3 مزمنة
 بدون رمز  

 تنبيه كلمةبدون  

طويلة الغري مصنفة لألخطار 
 (املزمنة) األمد

 ال

 نعم نعم
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(عندما ال تتوافر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة جلميع مستويات  بشأن املواد (ج) 3-1-4منطق القرار  4-1-5-2-3
 )5(التغذية الثالثة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

____________ 
الختبـارات يف منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي أو ل تفضل البيانات املشتقة من طرائق االختبار املنسقة دولياً (مثل املبادئ التوجيهيـة )5(

اســتخدام بيانــات مــن طرائــق اختبــار أخــرى مثــل الطرائــق الوطنيــة حيــث تعتــرب مــا يكافئهــا) وفقــاً ملبــادئ املمارســات املختربيــة اجليــدة، ولكــن ميكــن 
 ). 9باملرفق  2-3-9 وم 2-2-1-1-4مكافئة (انظر 

 ال

هل تتحلل 
 املادة بسرعة؟

 نعم

 10 ≤ 50ت(ف)ق ال ال مغ/ل؟ 1 ≤ 50ت(ف)ق
 

 مغ/ل؟ 100 ≤ 50ت(ف)ق

 ≥ BCF/ل وــمغ1 ≤ 50ت(ف)ق
(أو يف حالة عدم وجودها،  500

 ؟)4 ≥ أوملوكقيمة 

 ال

 نعم

 1 مزمنة

    
 حتذير

 Mعيني املعامل ي
 5-1-4وفقا للجدول 

 نعم

 نعم
 2 مزمنة

   
 بدون عالمة تنبيه

 3 مزمنة
 بدون رمز

 تنبيه كلمةبدون  

طويلة ال تصنف يف فئات السمية ال
 (املزمنة) األمد

/ل ـمغ1 ≤ 50ت(ف)ق
(أو يف حالة  BCF ≤ 500و

 ≥ أوملوكعدم وجودها، قيمة 
 ؟4

 ≥ BCFمغ/ل و1 ≤ 50ت(ف)ق
(أو يف حالة عدم  500

 ؟)4 ≥ أوملوكوجودها، قيمة 

 ال

 نعم

 ال
 أو غري معلوم

 ال

 نعم نعم
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 ملخاليطا بشأن 4-1-4منطق القرار  4-1-5-2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
تكـون مفيـدة إال  ال تستخدم اختبارات التحلل والرتاكم البيولوجي يف حالة املخاليط بالنظر إىل أنه يتعذر تفسـريها عـادة، وهـذه االختبـارات قـد ال )9(

. وعليه، فإن املخلوط يعترب بالتبعية غري قابل للتحلل بسرعة. غري أنه إذا كانت املعلومات املتاحة تسـمح باسـتنتاج أن مجيـع الوحيدةيف حالة املواد 
 للمخلوط قابلة للتحلل بسرعة، فإنه ميكن، ألغراض التصنيف، اعتبار املخلوط قابل للتحلل بسرعة. ذات الصلةاملكونات 

، فإنه يستنتج ذات الصلةعن السمية املائية احلادة و/أو املزمنة بشأن مكون أو أكثر من املكونات  قابلة لالستخداميف حالة عدم وجود معلومات  )10(
ال ميكن أن يصـنف املخلـوط يف فئـة (فئـات) خطـورة مؤكـدة. ويف هـذه احلالـة، ينبغـي أن يصـنف املخلـوط علـى أسـاس املكونـات املعروفـة فقـط،  هأن

بإمكــان و  علــى البيئــة املائيــة". خطورتــه (خطورهتــا) ةيف املائــة مــن املخلــوط مــن مكــون (مكونــات) غــري معروفــ xيتــألف مــع بيــان إضــايف يبــني أن: "
ختيار السلطة املختصة أن تقرر حتديد اإلبالغ عن البيانات اإلضافية على بطاقة الوسم أو على صحيفة بيانات السالمة أو على كليهما، أو ترك ا

 .للصانع/املوّردموضع البيان 
ألكثر من مكون يف املخلوط، فإنـه ميكـن حسـاب السـمية اجملمعـة لتلـك املكونـات باسـتخدام الصـيغة اجلمعيـة (أ) أو  املالئمةوعند توفر بيانات السمية  )11(

أو  )حـادةقصـرية األمـد ( خطـورةلتحديـد فئـة  احملتسـبةحسب طبيعة بيانات السمية. وميكـن اسـتخدام السـمية  2-5-3-1-4(ب) الواردة يف الفقرة 
فضَّـل حلسـاب السـمية هلـذا اجلـزء مـن املخلـوط أن ُتسـَتخدم يزء من املخلوط الـيت تسـتخدم بالتـايل يف تطبيـق طريقـة اجلمـع (هلذا اجل )مزمنةطويلة األمد (

ومـــن مث تســـتخدم الســـمية األعلـــى (القيمـــة  ))الســـمية الـــيت تتصـــل بـــالنوع البيولـــوجي نفســـه (أي األمســـاك أو القشـــريات أو الطحالـــب مكـــون قيمـــةلكـــل 
)).3-5-3-1-4الثالثة (انظر  اجملموعاتيستخدم أشد أنواع الكائنات حساسية من بني األدىن) الناجتة (أي 

 ال

 نعم هل تتوافر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة للمخلوط ككل؟

اليت للمواد  3-1-4يتبع منطق القرار 
-2-5-1-4ظر ـة (انـل بسرعـتتحل ال

 ةر و خلطا يف فئة ) ويصنف املخلوط1
 )9(ة األمد (املزمنة)طويلال

 ال

 املشــاهبةواملخــاليط املختــربة  املفــردة هــل تتــوافر بيانــات كافيــة عــن املكونــات
 لتعيني خطر املخلوط بصورة مناسبة؟

 ال

و/أو الســمية لــبعض أو كــل  الســمية احلــادةهــل تتــوافر بيانــات مالئمــة عــن 
 نعم )10( املكونات اهلامة؟

 نعم
 ال ـتطبق مبادئ االستكم

) ويصنف املخلوط 4-3-1-4(انظر 
 ة األمد طويلال اخلطورة فئة يف

 (املزمنة)

للمواد اليت  3-1-4يتبع منطق القرار 
-2-5-1-4ر ـة (انظـلل بسرعـتتح ال

 اخلطورة يف فئةاملخلوط  ) ويصنف1
 )11(ة األمد (املزمنة)طويلال

 ال ميكن التصنيف نتيجة 
 نقص البيانات
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 2-4الفصل 

 الخطورة على طبقة األوزون

 تعاريف 4-2-1

قـدرة علـى اسـتنفاد ال: كمية متكاملة، مميـزة لكـل نـوع مـن أنـواع مصـادر اهلـالوكربون، متثـل مـدى قدرات استنفاد األوزون 
. 11-بكتلــة مقارنــة بــالكلوروفلوروكربون -علــى أســاس كتلــة  ) املتوقعــة مــن اهلــالوكربونالسرتاتوســفري(العليــا طبقــات اجلــو  طبقــة األوزون يف

عني والتعريف الرمسي لقدرات استنفاد األوزون هو نسبة االضطرابات املتكاملة إلمجايل األوزون الناجتة عن انبعاثات كتلة متغرية من مركب م
 .11-لة حيدثها الكلوروفلوروكربونإىل انبعاثات مماث

: بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقـة األوزون سـواء بصـيغته املنقحـة و/أو املعدلـة مـن قبـل بروتوكول مونرتيال 
 األطراف يف الربوتوكول.

 )1(معايير التصنيف 4-2-2

 وفقاً للجدول التايل: 1تصنف مادة أو خملوط يف الفئة  

 طبقة األوزونعلى : معايير تصنيف المواد والمخاليط الخطرة 1-2-4الجدول 

 المعايير الفئة
مكونواحـد علـى أي من املواد املراقبة الواردة يف مرفقات بروتوكـول مونرتيـال؛ أو أي خملـوط حيتـوي علـى األقـل  1

 يف املائة 0.1 ≥مدرج يف مرفقات بروتوكول مونرتيال، برتكيز 

 معلومات الخطورةتبليغ  4-2-3

 ).4-1 (الفصـل تبليغ معلومات اخلطورة: الوسـميف بشأن اشرتاطات الوسم  واالعتبارات احملددةترد االعتبارات العامة  
أمثلة للبيانات التحذيريـة والرسـوم التخطيطيـة الـيت ميكـن  3جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن املرفق  1ويتضمن املرفق 

 تسمح هبا السلطة املختصة.استخدامها حيثما 

 طبقة األوزونعلى عناصر بطاقة الوسم للمواد والمخاليط الخطرة : 2-2-4الجدول 

 1الفئة  
 عالمة تعجب الرمز

 حتذير كلمة التنبيه
 طبقات اجلو العليايضر بالصحة العامة والبيئة عن طريق تدمري األوزون يف  بيان الخطورة

____________________ 

وال تـــدخل املعـــدات أو األصـــناف أو األجهـــزة (مثـــل معـــدات التربيـــد  املقصـــود مـــن املعـــايري الـــواردة يف هـــذا الفصـــل هـــو تطبيقهـــا علـــى املـــواد واملخـــاليط. )1(
بشـــأن ‘ 3‘ (أ) 5-2-1-1وتكييـــف اهلـــواء) الـــيت تشـــتمل علـــى مـــواد خطـــرة علـــى طبقـــة األوزون يف نطـــاق هـــذا الفصـــل. واتســـاقاً مـــع أحكـــام الفقـــرة 

 ملياً على أجهزة االستنشاق الطبية عند استخدامها عن عمد.املستحضرات الصيدالنية ال تنطبق معايري التصنيف والوسم مبوجب النظام املنسق عا
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 طبقة األوزونعلى لمواد والمخاليط الخطرة ا بشأن منطق القرار 4-2-4

إضـايف. ويوصـى بشـدة أن الشـخص  كتوجيـهال ميثل منطق القرار التايل جـزءاً مـن نظـام التصـنيف املنسـق ولكنـه يـرد هنـا   
 املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار.بدراسة  املسؤول عن التصنيف

 1-2-4منطق القرار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هل املادة مدرجة يف مرفقات بروتوكول مونرتيال؟ المادة: ال

يف املائـــة  0.1 ≥هـــل حيتـــوي املخلـــوط  المخلـــوط:
من مكـون واحـد علـى األقـل مـن املكونـات املدرجـة 

 يف مرفقات بروتوكول مونرتيال؟

  التصنيف غري ممكن

 التصنيف غري ممكن ال

 1الفئة 

 
 حتذير

 نعم
 نعم
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 1المرفق 
 جداول موجزة للتصنيف والوسم
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 1المرفق 

 والوسمجداول موجزة للتصنيف 

ويقصد مـن وضـع رمـوز بيانـات اخلطـورة أن ). 1 (القسم 3يف املرفق  رموز بيانات اخلطورةيرد املزيد من الشرح لتدوين  مالحظة:
 جزءاً من نص بيان اخلطورة وال ينبغي أن تستخدم عوضاً عنه. لتستخدم لألغراض املرجعية فقط. وال تشك

 على معايري التصنيف)لالطالع  1-2(انظر الفصل المتفجرات  1-1م 
 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه
النظام المنسق 

 عالمياً 
 الئحة األمم المتحدة 

 (أ)التنظيمية النموذجية

 المتفجرات

متفجرات غير 
  مستقرة

 (ال يسمح بالنقل)

 خطر

 H200 غري مستقرةمتفجرات 

 1-1الشعبة 
  

 H201 متفجر؛ خطر االنفجار الشامل

 2-1الشعبة 
  

 H202 متفجر، خطر االنتثار الشديد

 3-1الشعبة 
  

متفجــر؛ خطــر احلريــق أو العصــف 
 H203 أو االنتثار

 4-1الشعبة 
  

 H204 خطر احلريق أو االنتثار تحذير

بدون رسم  5-1الشعبة 
  ختطيطي

قد ينفجر انفجـاراً شـامالً يف حالـة  خطر
 H205 احلريق

بدون رسم  6-1الشعبة 
  ختطيطي

بدون كلمة 
 ال يوجد بدون بيان خطورة تنبيه

 .مكان كتابة رقم جمموعة التوافق(*)  (أ)

أيضاً للمواد اليت تتسم خبطر فرعي لالنفجار، ولكن بدون بيان  3-1و 2-1و 1-1التخطيطي املعني للشعب  الرسمخيصص 
 رقم الشعبة وجمموعة التوافق (انظر أيضاً "املواد واملخاليط الذاتية التفاعل" و"األكاسيد الفوقية العضوية").
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 لالطالع على معايري التصنيف) 2-2(انظر الفصل  الغازات اللهوبة (القابلة لالشتعال) 2-1م 
 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه
النظام المنسق 

 عالمياً 

الئحة األمم 
المتحدة التنظيمية 

 )1(النموذجية

 الغازات اللهوبة 

1 
  

 H220 غاز هلوب بدرجة فائقة خطر

بدون رسم  2
 H221 غاز هلوب تحذير غري مطلوب ختطيطي

غازات تلقائية 
   االشتعال

قــــــد يشــــــتعل تلقائيــــــاً عنــــــد  خطر
 H232 تعرضه للهواء

 ألف
(غازات غير 

 مستقرة كيميائيا)
بدون رسم 

بدون كلمة تنبيه  غري مطلوب ختطيطي إضايف
 إضافية

 إضايف: بيان خطورة
قــد يتفاعــل تفــاعالً متفجــراً 

 حىت يف غياب اهلواء
H230 

 باء
(غازات غير 

 مستقرة كيميائيا)
بدون رسم 

بدون كلمة تنبيه  غري مطلوب ختطيطي إضايف
 إضافية

 بيان خطورة إضايف:
قــد يتفاعــل تفــاعالً متفجــراً 
حـــىت يف غيـــاب اهلـــواء عنـــد 

 ضغط و/أو حرارة مرتفعة
H231 

اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية، ميكن أن يكون الرمز والرقم واإلطار باللون األبيض بـدالً مـن مبوجب توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع  (أ)
 األسود. وجيب أن تكون األرضية محراء يف احلالتني.

 لالطالع على معايري التصنيف) 3-2(انظر الفصل  األيروسوالت 3-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 الخطورةفئة  رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه
 المنسقالنظام 

 عالمياً 
الئحة األمم المتحدة 

 )1(التنظيمية النموذجية

 أيروسوالت

1 
  

 خطر
 هلوب بدرجة فائقة أيروسول
قــــد ينفجــــر  :منضــــغطوعــــاء 

 إذا سخِّن

H222 
H229 

2 
  

 تحذير
 هلوب أيروسول
قــــد ينفجــــر  :منضــــغطوعــــاء 

 إذا سخِّن

H223 
H229 

بدون رسم  3
 ختطيطي

 
قــــد ينفجــــر  :منضــــغطوعــــاء  تحذير

 H229 إذا سخِّن

ســود أو مبوجــب توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، الالئحــة التنظيميــة النموذجيــة، ميكــن أن يكــون الرمــز والــرقم واإلطــار بــاللون األ (أ)
 .محراء يف احلالتني األوليني، وخضراء يف احلالة الثالثة األبيض. وجيب أن تكون األرضية
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 لالطالع على معايري التصنيف) 4-2(انظر الفصل  الغازات المؤكسدة 4-1م 

 الوسم التصنيف

بيان رمز 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

األمم المتحدة الئحة 
 التنظيمية النموذجية

 1 غازات مؤكسدة
  

 خطر
 قد يسبب حريقاً أو يؤجج احلريق؛

 H270 عامل مؤكِسد

 لالطالع على معايري التصنيف) 5-2(انظر الفصل  الغازات تحت الضغط 5-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
التنظيمية 
 )1(النموذجية

غازات تحت 
 الضغط

 غاز مضغوط
  

حتتوي غازاً حتت ضغط؛ قد تنفجر  تحذير
 H280 إذا سخنت

 غاز مسيل
  

حتتوي غازاً حتت ضغط؛ قد تنفجر  تحذير
 H280 إذا سخنت

غاز مسيل 
   مبرد

حتتوي غازاً مربداً؛ قد يسبب حروقاً أو  تحذير
 H281 إصابات قّـرِّية (كريوجينية)

 غاز مذاب
  

حتتوي غازاً حتت ضغط؛ قد تنفجر  تحذير
 H280 إذا سخنت

والـرقم واإلطـار بـاللون األبـيض بـدالً مـن مبوجب توصيات األمم املتحـدة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة، الالئحـة التنظيميـة النموذجيـة، ميكـن أن يكـون الرمـز  (أ)
لــيس هــذا الرســم التخطيطــي مطلوبــاً للغــازات الســمية أو اللهوبــة (انظــر أيضــاً املالحظــة "(أ)" أســفل و  .احلــالتني كلتــا  يف خضــراء األســود. وتكــون األرضــية

 ).2-1وم  17-1اجلدولني م 
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 لالطالع على معايري التصنيف) 6-2(انظر الفصل  السوائل اللهوبة (القابلة لالشتعال) 6-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 )1(التنظيمية النموذجية

سوائل لهوبة 
 (قابلة لالشتعال)

1 
  

 H224 هلوب بدرجة فائقة وخبارسائل  خطر

2 
  

 H225 هلوب بدرجة عالية وخبارسائل  خطر

3 
  

 H226 هلوب وخبارسائل  تحذير

بدون رسم  4
 H227 سائل قابل لالشتعال تحذير غري مطلوب ختطيطي

يكـون الرمـز والـرقم واإلطـار بـاللون األسـود بـدالً مــن  مبوجـب توصـيات األمـم املتحـدة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة، الالئحـة التنظيميـة النموذجيـة، ميكـن أن (أ)
 األبيض. وجيب أن تكون األرضية محراء يف احلالتني.

 لالطالع على معايري التصنيف) 7-2(انظر الفصل  المواد الصلبة اللهوبة (القابلة لالشتعال) 7-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 الخطورة

 رتبة الخطورة

 فئة الخطورة

 التخطيطيالرسم 

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

مواد صلبة 
لهوبة (قابلة 
 لالشتعال)

1 
  

 H228 مادة صلبة هلوبة خطر

2 
  

 H228 مادة صلبة هلوبة تحذير
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 التصنيف) لالطالع على معايري 8-2(انظر الفصل  المواد والمخاليط الذاتية التفاعل 8-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي
كلمة 
 النظام المنسق عالمياً  بيان الخطورة التنبيه

الئحة األمم المتحدة 
 )1(التنظيمية النموذجية

مواد ومخاليط 
 ذاتية االشتعال

 النوع ألف
 

(ال جيوز السماح 
 H240 التسخني قد يسبب انفجاراً  خطر (ب)بالنقل)

 النوع باء

 

 

 

التســخني قــد يســبب حريقــاً  خطر
 H241 أو انفجاراً 

النوعان 
   جيم ودال

 H242 التسخني قد يسبب حريقاً  خطر

النوعان 
   هاء وواو

 H242 التسخني قد يسبب حريقاً  تحذير

بدون كلمة  غري مطلوب رسم ختطيطي بدون النوع زاي
 ال يوجد بدون بيان اخلطورة تنبيه

 181ص فيمــا يتعلــق بــالنوع بــاء، ميكــن مبوجــب توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، الالئحــة التنظيميــة النموذجيــة، تطبيــق احلكــم اخلــا (أ)
 من الالئحة التنظيمية النموذجية لالطالع على مزيد من التفاصيل). 3-3انظر الفصل (اإلعفاء من محل وسم املتفجرات مبوافقة السلطة املختصـة. 

 من الالئحة التنظيمية النموذجية). 2-2-3-5-2، الفقرة 5-2ال جيوز السماح بنقله يف العبوة اليت اخترب فيها (انظر الفصل  (ب)

 )التصنيفلالطالع على معايري  9-2(انظر الفصل  السوائل التلقائية االشتعال 9-1م 

 الوسم التصنيف

بيان رمز 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي
كلمة 
 النظام المنسق عالمياً  بيان الخطورة التنبيه

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

سوائل تلقائية 
 1 االشتعال

  
النـــــار فـــــور التعـــــرض تلـــــتقط  خطر

 H250 للهواء
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 التصنيف) على معايري لالطالع 10-2(انظر الفصل  المواد الصلبة التلقائية االشتعال 10-1م 

 الوسم التصنيف

بيان رمز 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

المتحدة الئحة األمم 
 التنظيمية النموذجية

مواد صلبة 
 1 تلقائية االشتعال

  
 H250 تلتقط النار فور التعرض للهواء خطر

 لالطالع على معايري التصنيف) 11-2(انظر الفصل  المواد والمخاليط الذاتية التسخين 11-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 التخطيطيالرسم 

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

مواد ومخاليط 
 ذاتية التسخين

1 
  

 H251 ذاتية التسخني؛ قد تلتقط النار خطر

2 
  

ذاتيـــة التســــخني يف الكميـــات الكبــــرية؛  تحذير
 H252 قد تلتقط النار

 لالطالع على معايري التقييم) 12-2(انظر الفصل  التي تطلق بالتالمس مع الماء غازات لهوبةوالمخاليط المواد  12-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 )1(التنظيمية النموذجية

ومخاليط مواد 
تطلق بالتالمس مع 

الماء غازات 
 لهوبة

1 
  

 تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة خطر
 H260 قد تشتعل تلقائياً 

2 
  

 H261 تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة خطر

3 
  

 H261 تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة تحذير

سـود بـدالً مــن مبوجـب توصـيات األمـم املتحـدة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة، الالئحـة التنظيميـة النموذجيـة، ميكـن أن يكـون الرمـز والـرقم واإلطـار بـاللون األ (أ)
 األبيض. وجيب أن تكون األرضية زرقاء يف احلالتني.
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 على معايري التصنيف) لالطالع 13-2(انظر الفصل  السوائل المؤكسدة 13-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

 سوائل مؤكسدة

1 
  

قـــــد تســـــبب حريقـــــاً أو انفجـــــاراً؛ عامـــــل  خطر
 H271 مؤكسد قوي

2 
  

 H272 تؤجج احلريق؛ عامل مؤكِسد قد خطر

3 
  

 H272 قد تؤجج احلريق؛ عامل مؤكِسد تحذير

 لالطالع على معايري التصنيف) 14-2(انظر الفصل  المواد الصلبة المؤكِسدة 14-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

مواد صلبة 
 مؤكِسدة

1 
  

؛ مؤكسـد اً أو انفجـار  اً قد تسـبب حريقـ خطر
 H271 قوي

2 
  

 H272 ؛ عامل مؤكِسداحلريققد تؤجج  خطر

3 
  

 H272 ؛ عامل مؤكِسداحلريققد تؤجج  تحذير
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 لالطالع على معايري التصنيف) 15-2(انظر الفصل  الفوقية (البيروكسيدات) العضويةاألكاسيد  15-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي
كلمة 
 النظام المنسق عالمياً  بيان الخطورة التنبيه

الئحة األمم المتحدة 
 )1(التنظيمية النموذجية

فوقية  أكاسيد
(بيروكسيدات) 

 عضوية

 النوع ألف
 

التســــــخني قــــــد يســـــــبب  خطر (ب)(ال جيوز السماح بالنقل)
 H240 انفجاراً 

 النوع باء

 

 

 

التســــــخني قــــــد يســـــــبب  خطر
 H241 حريقاً أو انفجاراً 

النوعان 
   جيم ودال

التســــــخني قــــــد يســـــــبب  خطر
 H242 حريقاً 

النوعان هاء 
   وواو

يســـــــبب  التســــــخني قــــــد تحذير
 H242 حريقاً 

بدون كلمة  غري مطلوب بدون رسم ختطيطي النوع زاي
 ال يوجد بدون بيان اخلطورة تنبيه

 181ص فيمــا يتعلــق بــالنوع بــاء، ميكــن مبوجــب توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، الالئحــة التنظيميــة النموذجيــة، تطبيــق احلكــم اخلــا (أ)
 من الالئحة التنظيمية النموذجية لالطالع على مزيد من التفاصيل). 3-3املتفجرات مبوافقة السلطة املختصـة. انظر الفصل (اإلعفاء من محل وسم 

 من الالئحة التنظيمية النموذجية). 2-2-3-5-2، الفقرة 5-2ال جيوز السماح بنقله يف العبوة اليت اخترب فيها (انظر الفصل  (ب)

 لالطالع على معايري التصنيف) 16-2(انظر الفصل  زاتالمواد األكالة للفل 16-1م 

 الوسم التصنيف

بيان رمز 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

مواد أكالة 
 1 للفلزات

  
 H290 أكالة للفلزاتقد تكون  تحذير
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 لالطالع على معايري التصنيف) 17-2(انظر الفصل  المتفجرات المنزوعة الحساسية  17-1م

 الوسم التصنيف
رمز بيانات 

 الخطورة
 رتبة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه
 المنسقالنظام 

 عالمياً 
الئحة األمم المتحدة 

 )أ(النموذجيةالتنظيمية 

متفجرات 
منزوعة 
 الحساسية

1 
 

 ال ينطبق

 خطر

االنتثار؛  العصف أو أو احلريق خطورة
عند  احتمال متزايد حلدوث انفجار

 خفض عامل نزع احلساسية
H206 

2 
 

 ال ينطبق
احتمال متزايد االنتثار؛ أو  احلريق خطورة

عند خفض عامل نزع  حلدوث انفجار
 احلساسية

H207 

3 
 

 ال ينطبق

 تحذير

احتمال متزايد االنتثار؛ أو  احلريق خطورة
عند خفض عامل نزع  حلدوث انفجار

 احلساسية
H207 

4 
 

 ال ينطبق
احتمال متزايد حلدوث ؛ احلريق خطورة
 H208 عند خفض عامل نزع احلساسية انفجار

ة للنقـــل بأســـلوب خمتلـــف. ففـــي النقـــل، تصـــنف املتفجـــرات الصـــلبة املنزوعـــة يـــيعـــاجل تصـــنيف ووســـم املتفجـــرات املنزوعـــة احلساســـية يف الالئحـــة التنظيم (أ)
(انظــر توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، الئحــة  1-4(الغــازات اللهوبــة) وحتمــل بطاقــة وســم الشــعبة  1-4احلساســية يف الشــعبة 

(الســوائل اللهوبــة) وحتمــل بطافــة  3ئلة املنزوعــة احلساســية يف الرتبــة ). وتصــنف املتفجــرات الســا4-2-4-2 فقــرة، ال4-2تنظيميــة منوذجيــة، الفصــل 
 من الالئحة التنظيمية النموذجية). 4-1-3-2، الفقرة 3-2(انظر الفصل  3وسم االرتبة 
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 لالطالع على معايري التصنيف) 1-3(انظر الفصل  السمية الحادة 18-1م 
 الوسم التصنيف

 اتبيانرموز 
 الخطورة

رتبة 
 فئة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 )1(التنظيمية النموذجية

سمية 
 حادة

1 
 فموية

  
 خطر

 H300 مميت إذا ابتلع
 H310 مميت إذا تالمس مع اجللد جلدية

 H330 مميت إذا استنشق باالستنشاق

2 
 فموية

  
 خطر

 H300 مميت إذا ابتلع
 H310 مميت إذا تالمس مع اجللد جلدية

 H330 مميت إذا استنشق باالستنشاق

3 
 فموية

  
 خطر

 H301 مسي إذا ابتلع
 H311 مسي إذا تالمس مع اجللد جلدية

 H331 إذا استنشقمسي  باالستنشاق

4 
 فموية

 
 تحذير غري مطلوب

 H302 ضار إذا ابتلع
 H312 ضار إذا تالمس مع اجللد جلدية

 H332 ضار إذا استنشق باالستنشاق

5 
 فموية

بدون رسم 
 تحذير غري مطلوب ختطيطي

 H303 قد يضر إذا ابتلع
 H313 قد يضر إذا تالمس مع اجللد جلدية

 H333 قد يضر إذا استنشق باالستنشاق
" يف الركن األسفل مـن 6توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية، يستعاض يف حالة الغازات عن الرقم "مبوجب  (أ)

 ".2الرسم التخطيطي بالرقم "

 لالطالع على معايري التصنيف) 2-3(انظر الفصل  ل/تهيج الجلدتأكّ  19-1م 
 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه
النظام المنسق 

 عالمياً 
الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

 تأكل/تهيج الجلد

1 
   

تســــــــــــبب حروقــــــــــــاً جلديــــــــــــة  خطر
 H314 شديدة وتلفاً للعني

2 
  

 H315 اجللدتسبب هتيجاً يف  تحذير غري مطلوب

بدون رسم  (أ)3
 H316 تسبب هتيجاً جلدياً خفيفاً  تحذير غري مطلوب ختطيطي

 تنطبق على بعض السلطات. (أ)
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 لالطالع على معايري التصنيف) 3-3(انظر الفصل  تلف العين الشديد/تهّيج العين 20-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 التخطيطيالرسم 

 بيان الخطورة كلمة التنبيه
النظام المنسق 

 عالمياً 
الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

تلف شديد 
 للعين/تهّيج للعين

1 
 

 H318 تسبب تلفاً شديداً للعني خطر غري مطلوب

 ألف2/2
  

 H319 تسبب هتيجاً شديداً للعني تحذير غري مطلوب

بدون رسم  باء2
 H320 تسبب هتيجاً للعني تحذير غري مطلوب ختطيطي

 لالطالع على معايري التصنيف) 4-3(انظر الفصل  التحسس التنفسي 21-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم 
المتحدة التنظيمية 

 النموذجية

 التحسس التنفسي

1 
 

 خطر غري مطلوب
قــد تســـبب أعــراض حساســـية أو ربـــو 
أو صــــــــعوبات يف التــــــــنفس يف حالــــــــة 

 استنشاقها
H334 

 (أ)ألف1
 

 خطر غري مطلوب
قــد تســـبب أعــراض حساســـية أو ربـــو 
أو صــــــــعوبات يف التــــــــنفس يف حالــــــــة 

 استنشاقها
H334 

 (ب)باء1

 
 خطر غري مطلوب

قــد تســـبب أعــراض حساســـية أو ربـــو 
أو صــــــــعوبات يف التــــــــنفس يف حالــــــــة 

 استنشاقها
H334 

 .بيانات كافية، وإذا اشرتطت السلطة املختصة ذلك تفر ايف حال تو ميكن تطبيق فئة فرعية  (أ)
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 لالطالع على معايري التصنيف) 4-3(انظر الفصل  التحسس الجلدي 22-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

التحسس 
 الجلدي

1 
  

 H317 قد تسبب تفاعل حساسية يف اجللد تحذير غري مطلوب

 (أ)ألف1

  
 H317 تفاعل حساسية يف اجللدقد تسبب  تحذير غري مطلوب

 (أ)باء1

 
 H317 قد تسبب تفاعل حساسية يف اجللد تحذير غري مطلوب

 .بيانات كافية، وإذا اشرتطت السلطة املختصة ذلك تفر ايف حال تو ميكن تطبيق فئة فرعية  (أ)

 لالطالع على معايري التصنيف) 5-3(انظر الفصل  إطفار الخاليا الجنسية 23-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم 
المتحدة التنظيمية 

 النموذجية

إطفار الخاليا 
 الجنسية

1 
ألف 1(
  باء معًا)1و

 خطر غري مطلوب

(يـــذكر ســـبيل  قـــد تســـبب عيوبـــاً جينيـــة
التعـــــرض إذا ثبـــــت بصـــــورة قاطعـــــة أنــــــه 
ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب 

 اخلطر)

H340 

2 
 

 تحذير غري مطلوب

(يــذكر  يشــتبه بأ�ــا تســبب عيوبــاً جينيــة
ســـبيل التعـــرض إذا ثبـــت بصـــورة قاطعـــة 
أنـــه ليســـت هنـــاك ســـبل تعـــرض أخـــرى 

 تسبب اخلطر)

H341 
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 لالطالع على معايري التصنيف) 6-3(انظر الفصل  السرطنة 24-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم 
المتحدة التنظيمية 

 النموذجية

 السرطنة

1 
ألف 1(
 باء معًا)1و

 خطر غري مطلوب

(يـــــــذكر ســـــــبيل  قـــــــد تســـــــبب الســـــــرطان
التعــــــرض إذا ثبــــــت بصــــــورة قاطعــــــة أنــــــه 
ليست هناك سـبل تعـرض أخـرى تسـبب 

 اخلطر)

H350

 تحذير غري مطلوب 2

(يــــــذكر  يشــــــتبه بأ�ــــــا تســــــبب الســــــرطان
سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنـه 
ليست هناك سـبل تعـرض أخـرى تسـبب 

 اخلطر)

H351

 لالطالع على معايري التصنيف) 7-3(انظر الفصل  التناسليةالسّمية  25-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم 
المتحدة التنظيمية 

 النموذجية

السّمية 
 التناسلية

1 
 باء1ألف و1(

 معًا)
 خطر غري مطلوب

(يــــذكر  اخلصــــوبة أو اجلنــــني تضــــرقــــد 
التـــأثري احملـــدد إذا كـــان معروفـــاً) (يـــذكر 
ســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة قاطعــة 
أنــه ليســت هنــاك ســبل تعــرض أخــرى 

 تسبب اخلطر)

H360

 تحذير غري مطلوب 2

اخلصـــوبة أو اجلنـــني تضـــريشـــتبه بأ�ـــا 
(يـــذكر التـــأثري احملـــدد إذا كـــان معروفًـــا) 
(يــذكر ســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة 
قاطعــة أنــه ليســت هنــاك ســبل تعــرض 

 أخرى تسبب اخلطر)

H361

فئة إضافية 
التأثيرات  بشأن
إلرضاع أو في ا

 من خالله

بدون رسم 
بدون كلمة  غري مطلوب ختطيطي

H362قد تؤذي أطفال الرضاعة الطبيعية تنبيه

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

296 

 لالطالع على معايري التصنيف) 8-3(انظر الفصل  تعرض مفردبعد  السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة 26-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

كلمة 
 بيان الخطورة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم 
المتحدة التنظيمية 

 النموذجية

السمية الشاملة 
ألعضاء مستهدفة 

تعرض ال - محددة
 مفردال

1 
 

 خطر غري مطلوب

ذكر مجيـــع (أو تـــ تســـبب تلفـــاً لألعضـــاء
 إذا كانــت معروفـــة) األعضــاء الــيت تتــأثر

(يـــذكر ســـبيل التعـــرض إذا ثبـــت بصـــورة 
ة أنـــه ليســـت هنـــاك ســـبل تعـــرض اطعـــق

 أخرى تسبب اخلطر)

H370 

2 
 

 تحذير غري مطلوب

تـــــذكر أو ( تســـــبب تلفـــــاً لألعضـــــاءقـــــد 
ـــــأثر ـــــيت تت ـــــت  مجيـــــع األعضـــــاء ال إذا كان

(يـذكر ســبيل التعـرض إذا ثبــت  معروفـة)
ة أنـــه ليســـت هنـــاك ســــبل اطعـــبصـــورة ق

 تعرض أخرى تسبب اخلطر)

H371 

3 
 

 تحذير غري مطلوب
 H335 قد تسبب هتيج اجلهاز التنفسي

  أو
 H336 قد تسبب الدوار أو الرتنح

 لالطالع على معايري التصنيف) 9-3 (انظر الفصل تعرض متكرربعد السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة  27-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 رتبة الخطورة الخطورة

فئة 
 الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

السمية الشاملة 
ألعضاء 

مستهدفة محددة 
التعرض  -

 المتكرر

1 
 

 خطر غري مطلوب

ـــــع (أو  ألعضـــــاءتســـــبب تلفـــــاً ل تـــــذكر مجي
مـن  إذا كانت معروفـة) األعضاء اليت تتأثر

(يــذكر  خــالل التعــرض املطــول أو املتكــرر
أنــه  اطعــةســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة ق

ليســت هنــاك ســبل تعــرض أخــرى تســبب 
 اخلطر)

H372 

2 
 

 تحذير غري مطلوب

تــذكر مجيــع (أو  ألعضــاءقــد تســبب تلفــاً ل
مـن  إذا كانت معروفـة) األعضاء اليت تتأثر

(يــذكر  خــالل التعــرض املطــول أو املتكــرر
أنــه  اطعــةســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة ق

ليســت هنــاك ســبل تعــرض أخــرى تســبب 
 اخلطر)

H373 
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 لالطالع على معايري التصنيف) 10-3(انظر الفصل  خطر السمية بالشفط 28-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

خطر السمية 
 بالشفط

1 
 

قـــــد تكـــــون مميتـــــة إذا ابتلعـــــت ودخلـــــت  خطر غري مطلوب
 H304 املسالك اهلوائية

2 
 

قــــد تســــبب ضــــرراً إذا ابتلعــــت ودخلــــت  تحذير غري مطلوب
 H305 املسالك اهلوائية

 لالطالع على معايري التصنيف) 1-4(انظر الفصل  المائية، القصيرة األمد (الحادة) الخطورة البيئية (أ)29-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

كلمة 
 بيان الخطورة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 )أ(التنظيمية النموذجية

 الخطورة البيئية
المائية، قصيرة 
 األمد (الحادة)

 1حادة 
  

 H400 املائيةمسية جداً للحياة  تحذير

بدون رسم  2حادة 
بدون كلمة  غري مطلوب ختطيطي

 H401 مسية للحياة املائية تنبيه

بدون رسم  3حادة 
بدون كلمة  غري مطلوب ختطيطي

 H402 ضارة للحياة املائية تنبيه

بـأي توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية، إذا كانـت املـادة تتسـم مبوجب  1غري مطلوب رسم ختطيطي للفئة  (أ)
فإن هذا الرسم التخطيطي يكون مطلوبـاً كعالمـة خطورة أخرى،  إذا مل تكن هناكتشملها الالئحة التنظيمية النموذجية لألمم املتحدة. أما خطورة أخرى 

 بالالئحة التنظيمية النموذجية لألمم املتحدة. 9باإلضافة إىل بطاقة وسم الرتبة 
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 لالطالع على معايري التصنيف) 1-4(انظر الفصل  المائية، الطويلة األمد (المزمنة) الخطورة البيئية (ب)29-1م 

 الوسم التصنيف

رموز بيانات 
 فئة الخطورة رتبة الخطورة الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 )أ(التنظيمية النموذجية

 الخطورة البيئية
المائية، طويلة 
 األمد (المزمنة)

 1مزمنة 
  

للحيـــــاة املائيــــــة، مــــــع  جــــــداً  مسيـــــة تحذير
 H410 األمدتأثريات طويلة 

 2مزمنة 
  

بدون كلمة 
 تنبيه

مسيـــة للحيـــاة املائيـــة، مـــع تـــأثريات 
 H411 األمدطويلة 

بدون رسم  3مزمنة 
بدون كلمة  غري مطلوب ختطيطي

 تنبيه
ضــارة للحيــاة املائيــة، مــع تــأثريات 

 H412 األمدطويلة 

بدون رسم  4مزمنة 
بدون كلمة  غري مطلوب ختطيطي

 تنبيه
الطويــــل قــــد تســــبب علــــى املــــدى 

 H413 املائية ةأضراراً للحيا

توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، الالئحــة التنظيميــة النموذجيــة، إذا كانــت املــادة مبوجــب  2و 1غــري مطلــوب رســم ختطيطــي للفئتــني  (أ)
، فــإن هــذا الرســم التخطيطــي يكــون خطــورة أخــرى هنــاكإذا مل تكــن تشــملها الالئحــة التنظيميــة النموذجيــة لألمــم املتحــدة. أمـا بــأي خطــورة أخــرى تتسـم 

 بالالئحة التنظيمية النموذجية لألمم املتحدة. 9مطلوباً كعالمة باإلضافة إىل بطاقة وسم الرتبة 

 التصنيف) لالطالع على معايري 2-4(انظر الفصل  على طبقة األوزون الخطورة 30-1م 

 الوسم التصنيف

 اتبيانرموز 
 فئة الخطورة الخطورةرتبة   الخطورة

 الرسم التخطيطي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه

النظام 
المنسق 
 عالمياً 

الئحة األمم المتحدة 
 التنظيمية النموذجية

على  خطورة
 1 طبقة األوزون

 
يضـــر بالصــــحة العامـــة والبيئــــة عـــن طريــــق  تحذير غري مطلوب

 H420 العلوي الغالف اجلزيتدمري األوزون يف 
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 3المرفق 
تدوين رموز بيانات الخطورة، وتدوين رموز 

تخدامها، وتدوين رموز ـالبيانات التحذيرية واس
التحذيرية، وأمثلة على الرسوم التخطيطية 

 الرسوم التخطيطية التحذيرية
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 3المرفق 

 1القسم 

 تدوين رموز بيانات الخطورة

 مقدمة 1-1-3م 
 درجة اخلطورة.  ،يف ذلك، عند االقتضاء أو فئة خطورة ما يبني طبيعة خطورة منَتج خطر، مباهو بيان معني لرتبة  بيان اخلطورة  1-1-1-3م 
ويشتمل هذا القسم على الرموز املوصى هبا املعّينـة لكـل بيـان مـن بيانـات اخلطـورة املنطبـق علـى فئـات اخلطـورة مبوجـب   2-1-1-3م 

 النظام املنسق عاملياً. 
جـــزءاً مـــن نـــص بيـــان اخلطـــورة  لشـــكويقصـــد مـــن وضـــع رمـــوز بيانـــات اخلطـــورة أن تســـتخدم لألغـــراض املرجعيـــة. وال ت  3-1-1-3م 
 ينبغي أن تستخدم عوضاً عنه.  وال
 تدوين رموز بيانات الخطورة   2-1-3م 
 تعني بيانات اخلطورة برموز ألفبائية رقمية حمددة لكل بيان تتألف من حرف واحد وثالثة أرقام، كما يلي:   1-2-1-3م 

 " (يشري إىل "بيان اخلطورة")؛ Hاحلرف " (أ) 
يـــدل علـــى نـــوع اخلطـــورة املتصـــلة ببيـــان اخلطـــورة املعينـــة وفقـــاً لرتقـــيم األجـــزاء املختلفـــة مـــن النظـــام املنســـق  رقـــم (ب)

 عاملياً،كما يلي:
 " يشري إىل اخلطورة الفيزيائية؛2" •
 " يشري إىل اخلطورة الصحية؛ 3" •
 " يشري إىل اخلطورة البيئية؛ 4" •

رقمـــان منـــاظران للرتقـــيم املتسلســـل ألوجـــه اخلطـــورة الناشـــئة عـــن اخلـــواص اجلوهريـــة للمـــادة أو املخلـــوط، مثـــل  (ج)
 )، وما إىل ذلك. 230 إىل 220) والقابلية لالشتعال (الرموز من 210إىل  200القابلية لالنفجار (الرموز من 

بشـــأن اخلطــــورة  1-1-3ة، برتتيـــب رقمـــي، يف اجلـــدول م وتـــرد الرمـــوز الـــيت تســـتخدم لتعيـــني بيانـــات اخلطــــورة مدرجـــ  2-2-1-3م 
أعمــدة  4بشــأن اخلطــورة البيئيــة. وكــل جــدول مقســم إىل  3-1-3بشــأن اخلطــورة الصــحية، واجلــدول م  2-1-3الفيزيائيــة، واجلــدول م 

 تشتمل على املعلومات التالية: 
 رمز بيان اخلطورة؛ )1العمود ( 
 نص بيان اخلطورة؛  )2العمود ( 

األسود الغامق على بطاقة الوسم، ما مل حيدد خالف ذلك. كما ينبغـي باحلرف أن يظهر النص ينبغي 
 أن تظهر املعلومات باحلروف املائلة كجزء من بيان اخلطورة عندما تكون املعلومات معروفة. 

 معروفــة) ت(أو تـذكر مجيـع األعضــاء الـيت تتــأثر، إذا كانـ يسـبب تلفــاً لألعضــاءعلـى سـبيل املثــال: "
يــذكر ســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة (مــن خــالل التعــرض الممتــد (الطويــل األمــد) أو المتكــرر 

 ". قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر)
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رتبـة اخلطـورة مـع إشـارة إىل الفصـل الـذي ميكــن أن توجـد بـه املعلومـات بشـأن رتبـة اخلطـورة يف النظــام  )3العمود ( 
 املنسق عاملياً. 

 فئة أو فئات اخلطورة اليت ترد ضمن رتبة اخلطورة ينطبق عليها استخدام بيان اخلطورة. )4العمود ( 

ني ـوتعــ .2-1-3 ، يــرد عــدد مــن بيانــات اخلطــورة اجملمعــة يف اجلــدول ماملفــردة خلطــورةاوباإلضــافة إىل بيانــات  3-2-1-3 م
 ل املثــال،ـة زائــد ("+"). وعلــى سبيـــالــيت مت جتميعهــا، باإلضــافة إىل عالمــ املفــردةألفبائيــة للبيانــات اجملمعــة مــن رمــوز البيانــات  رمــوز

H300 + H310 الوسم هو "مميت إذا ابتلع أو تالمس مع اجللد". ةيشري إىل أن النص الذي يظهر على بطاق 

. 3-3-5-10-4-1 علــى بطاقــة الوســم مــا مل حيــدد خــالف ذلــك يف املعينــة وينبغــي أن تظهــر مجيــع بيانــات اخلطــورة 4-2-1-3 م
 وجيوز أن حتدد السلطة املختصة ترتيب ظهور البيانات. كما جيوز للسلطة املختصة أن حتدد، يف حالة تعيني بيان جممع للخطورة لبيانني أو

ترتك  أن، أو ذات الصلة املفردةعلى بطاقة الوسم البيان اجملمع لألخطار أو البيانات يظهر ، ما إذا كان ينبغي أن اخلطورةأكثر من بيانات 
 د.نع/املورّ ااالختيار للص

 : رموز بيانات الخطورة المتعلقة بالخطورة الفيزيائية1-1-3الجدول م 

 الرمز
)1( 

 بيانات الخطورة الفيزيائية
)2( 

 رتبة الخطورة (الفصل من النظام المنسق عالمياً)
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

H200 متفجر غري مستقر ) 1-2املتفجرات (الفصل  متفجر غير مستقر 
H201 1-1الشعبة  )1-2املتفجرات (الفصل  متفجر؛ خطر انفجار شامل 
H202 2-1الشعبة  )1-2(الفصل  املتفجرات متفجر؛ خطر انتثار شديد 
H203  3-1الشعبة  )1-2(الفصل  املتفجرات متفجر؛ خطر الحريق أو العصف أو االنتثار 
H204 4-1الشعبة  )1-2(الفصل  املتفجرات خطر الحريق أو االنتثار 
H205 5-1الشعبة  )1-2(الفصل  املتفجرات احتمال االنفجار الشامل في الحريق 
H206 احتمـال متزايـد ؛ أو العصف أو االنتثـار الحريق خطورة

 عند خفض عامل نزع الحساسية لحدوث انفجار
 1 ) 17-2(الفصل  املنزوعة احلساسية املتفجرات

H207 احتمـال متزايــد لحــدوث أو االنتثــار؛  الحريــق خطـورة
 عند خفض عامل نزع الحساسية انفجار

 3، 2 )17-2(الفصل  املنزوعة احلساسية املتفجرات

H208 عنـد  احتمال متزايد لحدوث انفجار؛ الحريق خطورة
 خفض عامل نزع الحساسية

 4 )17-2(الفصل  املنزوعة احلساسية املتفجرات

 
H220  1 )2-2الغازات اللهوبة (القابلة لالشتعال) (الفصل  (قابل لالشتعال) بدرجة فائقةغاز لهوب 
H221 2 )2-2الغازات اللهوبة (الفصل  غاز لهوب 
H222 1 )3-2األيروسوالت (الفصل  أيروسول لهوب بدرجة فائقة 
H223 2 )3-2األيروسوالت (الفصل  أيروسول لهوب 
H224  1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  فائقةسائل وبخار لهوب بدرجة 
H225 2 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  سائل وبخار لهوب بدرجة عالية 
H226 3 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  سائل وبخار لهوب 
H227 4 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  سائل قابل لالحتراق 
H228  2، 1 ) 7-2املواد الصلبة اللهوبة (الفصل  مادة صلبة لهوبة 
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 الرمز
)1( 

 بيانات الخطورة الفيزيائية
)2( 

 رتبة الخطورة (الفصل من النظام المنسق عالمياً)
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

H229 3، 2، 1 )3-2األيروسوالت (الفصل  وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخِّن 
H230 ألف )2-2(الفصل  الغازات اللهوبة قد يتفاعل تفاعالً متفجراً حتى في غياب الهواء 

(الغازات غري املستقرة  
 كيميائياً)

H231  عند قد يتفاعل تفاعالً متفجراً حتى في غياب الهواء
 ضغط و/أو حرارة مرتفعة

 باء )2-2(الفصل  الغازات اللهوبة
(الغازات غري املستقرة  

 كيميائياً)
H232 غاز تلقائي االشتعال )2-2(الفصل  الغازات اللهوبة قد يشتعل تلقائياً عند تعلرضه للهواء 

 
H240  ؛ األكاسـيد 8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصـل انفجاراً التسخين قد يسبب(

 )15-2 الفوقية (البريوكسيدات) العضوية (الفصل
 النوع ألف

H241  ً؛ األكاسـيد 8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصـل التسخين قد يسبب حريقاً أو انفجارا(
 )15-2 الفوقية (البريوكسيدات) العضوية (الفصل

 النوع باء

H242  ً؛ األكاسـيد 8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصـل التسخين قد يسبب حريقا(
 )  15-2 الفوقية (البربوكسيدات) العضوية (الفصل

األنواع جيم، ودال، 
 وهاء، وواو

H250  9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل يشتعل فور التعرض للهواء( 
 ) 10-2املواد الصلبة تلقائية االشتعال (الفصل

1 

H251 1 ) 11-2املواد واملخاليط الذاتية التسخني (الفصل ذاتي التسخين، قد يلتقط النار 
H252  2 ) 11-2املواد واملخاليط الذاتية التسخني (الفصل  ذاتي التسخين في الكميات الكبيرة، قد يلتقط النار 

 
H260  تطلـق بـالتالمس مــع المـاء، غـازات لهوبــة قـد تشــتعل

 تلقائياً 
املــواد واملخــاليط الــيت تطلــق بــالتالمس مــع املــاء غــازات 

 )12-2هلوبة (الفصل
1 

H261 املــواد واملخــاليط الــيت تطلــق بــالتالمس مــع املــاء غــازات  تطلق بالتالمس مع الماء، غازات لهوبة
 )12-2هلوبة (الفصل 

2 ،3 

    
H270 1 )4-2الغازات املؤكسدة (الفصل  يسبب حريقاً أو يؤججه؛ عامل مؤكسد قد 
H271 ؛13-2السوائل املؤكسدة (الفصل  قد يسبب حريقاً أو انفجارًا؛ عامل مؤكسد قوي( 

 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 
1 

H272  ؛13-2السوائل املؤكسدة (الفصل  قد يؤجج الحريق؛ عامل مؤكسد( 
 )14-2الصلبة املؤكسدة (الفصل املواد 

2 ،3 

H280 غاز مضغوط )5-2الغازات حتت الضغط (الفصل  يحتوي غازاً تحت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن 
 غاز مسيل
 غاز مذاب

H281  غاز مبرد؛ قد يسبب حروقاً أو إصابات على يحتوي
 قرية (كريوجينية)

 غاز مسيل مربد )5-2الغازات حتت الضغط (الفصل 

 
H290 1 )16-2أكالة للفلزات (الفصل  قد يكون أكاالً للفلزات 
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 : رموز بيانات الخطورة المتعلقة بالخطورة الصحية2-1-3الجدول م 

 الرمز
)1( 

 رموز بيانات الخطورة الصحية
)2( 

 رتبة الخطورة (الفصل من النظام المنسق عالمياً)
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

H300 2، 1 )1-3فموي (الفصل  -السمية احلادة  مميت إذا ابتلع 
H301 3 )1-3فموي (الفصل  -السمية احلادة  سمي إذا ابتلع 
H302 4 )1-3فموي (الفصل  -السمية احلادة  ضار إذا ابتلع 
H303 5 )1-3فموي (الفصل  -السمية احلادة  قد يضر إذا ابتلع 
H304 1 )10-3(الفصل خطر الشفط  قد يكون مميتاً إذا ابتلع ودخل المسالك الهوائية 
H305 2 )10-3خطر الشفط (الفصل  قد يضر إذا ابتلع ودخل المسالك الهوائية 

 
H310 2، 1 )1-3جلدي (الفصل  -السمية احلادة  مميت إذا تالمس مع الجلد 
H311 3 )1-3جلدي (الفصل  -السمية احلادة  سمي إذا تالمس مع الجلد 
H312 4 )1-3(الفصل  جلدي -السمية احلادة  يسبب ضرراً إذا تالمس مع الجلد 
H313  5 )1-3(الفصل  جلدي -السمية احلادة  قد يسبب ضرراً إذا تالمس مع الجلد 
H314 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل/هتيج اجللد (الفصل  يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً شديداً للعين 

 جيم
H315 2 )2-3(الفصل  تأكل/هتيج اجللد يسبب تهيج الجلد 
H316  ً3 )2-3(الفصل  تأكل/هتيج اجللد يسبب تهيجاً جلدياً خفيفا 
H317  باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس اجللدي (الفصل  قد يسبب تفاعالً للحساسية في الجلد 
H318 1 )3-3تلف/هتيج العني الشديد (الفصل  يسبب تلفاً شديداً للعين 
H319 ألف2 )3-3تلف/هتيج العني الشديد (الفصل  يسبب تهيجاً شديداً للعين 
H320 باء2 )3-3تلف/هتيج العني الشديد (الفصل  يسبب تهيجاً للعين 

 
H330  2، 1 ) 1-3السمية احلادة/استنشاق (الفصل  مميت إذا استنشق 
H331 3 ) 1-3السمية احلادة/استنشاق (الفصل  سمي إذا استنشق 
H332 4 ) 1-3السمية احلادة/استنشاق (الفصل  ضار إذا استنشق 
H333 5 ) 1-3السمية احلادة/استنشاق (الفصل  قد يسبب ضرراً إذا استنشق 
H334  قــد يســبب أعــراض حساســية أو ربــو أو صــعوبات فــي

 التنفس إذا استنشق
 باء  1ألف،  1، 1  ) 4-3التحسس/التنفسي (الفصل 

H335  ًالســــمية الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة حمــــددة، التعــــرض  قد يسبب تهيجاً تنفسيا
 )؛ 8-3املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي (الفصل 

3 

H336 الســــمية الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة حمــــددة، التعــــرض  قد يسبب الدوار أو الترنح
 )8-3املفرد؛ التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

 
H340  ـــاً جينيـــة ثبـــت (يـــذكر ســـبيل التعـــرض إذا قـــد يســـبب عيوب

أخـــــرى تســـــبب  تعـــــرض بصــــورة قاطعـــــة أنـــــه ال توجـــــد ســـــبل
 اخلطر)

 باء 1ألف،  1 ) 5-3إطفار اخلاليا اجلنسية (الفصل 
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 الرمز
)1( 

 رموز بيانات الخطورة الصحية
)2( 

 رتبة الخطورة (الفصل من النظام المنسق عالمياً)
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

H341  يــذكر ســبيل التعــرض إذا يشــتبه بأنــه يســبب عيوبــاً جينيــة)
ثبت بصورة قاطعة أنـه ال توجـد سـبل تعـرض أخـرى تسـبب 

 اخلطر)

 2 ) 5-3إطفار اخلاليا اجلنسية (الفصل 

H350  يذكر سبيل التعـرض إذا ثبـت بصـورة قد يسبب السرطان)
 قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر)

 باء 1ألف،  1 ) 6-3السرطنة (الفصل 

H351  يــذكر التــأثري احملــدد إذا كــان يشــتبه بأنــه يســبب الســرطان)
(يذكر سبيل التعرض إذا ثبـت بصـورة قاطعـة أنـه ال  معروفاً)

 توجد سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر) 

 2 ) 6-3السرطنة (الفصل 

H360  يذكر التأثري احملـدد إذا كـان قد يضر الخصوبة أو الجنين)
(يذكر سبيل التعرض إذا ثبـت بصـورة قاطعـة أنـه ال  معروفاً)

 توجد سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر)

 باء 1ألف،  1 ) 7-3اسلية (الفصل السمية التن

H361  يـذكر التـأثري احملـدد يشتبه بأنه يضر الخصوبة أو الجنـين)
إذا كــــان معروفـــــاً) (يـــــذكر ســــبيل التعـــــرض إذا ثبـــــت بصـــــورة 

 قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر)

 2 ) 7-3السمية التناسلية (الفصل 

H362  الســمية التناســلية، التــأثريات يف اإلرضــاع أو مــن خاللــه  قد يسبب ضررا ألطفال الرضاعة الطبيعية
 ) 7-3(الفصل 

 فئة إضافية

 
H370  تـذكر مجيـع األعضـاء الـيت تتـأثر إذا يسـبب تلفـاً لألعضـاء)

كانـــــت معروفـــــة) (يـــــذكر ســـــبيل التعـــــرض إذا ثبـــــت بصـــــورة 
 اخلطر)قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب 

الســــمية الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة حمــــددة، التعــــرض 
 )8-3املفرد (الفصل 

1 

H371  تـذكر مجيـع األعضـاء الـيت تتـأثر قد يسبب تلفـاً لألعضـاء)
إذا كانـــت معروفـــة) (يـــذكر ســـبيل التعـــرض إذا ثبـــت بصـــورة 

 قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر) 

حمــــددة، التعــــرض الســــمية الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة 
 )8-3املفرد (الفصل 

2 

H372  تذكر مجيع األعضـاء الـيت تتـأثر، إذا يسبب تلفاً لألعضاء)
ــد أو المتكــرر  كانــت معروفــة) مــن خــالل التعــرض الممت

(يــذكر ســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة قاطعــة أنــه ال توجــد 
 سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر) 

لتعــــرض الســــمية الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة حمــــددة، ا
 )9-3املتكرر (الفصل 

1 

H373  تـذكر مجيـع األعضـاء الـيت تتـأثر قد يسبب تلفـاً لألعضـاء)
من خالل التعرض الممتد أو المتكـرر  إذا كانت معروفة)

(يــذكر ســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة قاطعــة أنــه ال توجــد 
 سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر) 

 الســــمية الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة حمــــددة، التعــــرض
 )9-3املتكرر (الفصل 

2 

 
H300 

+ 
H310 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  مميت إذا ابتلع أو تالمس مع الجلد
 ) 1-3جلدي (الفصل  -احلادة 

1 ،2 

H300 
+ 

H330 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  مميت إذا ابتلع أو استنشق
 ) 1-3استنشاق (الفصل  -احلادة 

1 ،2 
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 الرمز
)1( 

 رموز بيانات الخطورة الصحية
)2( 

 رتبة الخطورة (الفصل من النظام المنسق عالمياً)
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

H310 
+ 

H330 

الســـــمية  ،)1-3جلـــــدي (الفصـــــل  -الســـــمية احلـــــادة  مميت إذا تالمس مع الجلد أو استنشق
 ) 1-3استنشاق (الفصل  -احلادة 

1 ،2 

H300 
+ 

H310 
+ 

H330 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  أو استنشق مميت إذا ابتلع أو تالمس مع الجلد
 - الســـمية احلـــادة ،)1-3جلـــدي (الفصـــل  -احلـــادة 

 )1-3استنشاق (الفصل 

1 ،2 

 
H301 

+ 
H311 

الســــــــمية  ،)1-3فمــــــــوي (الفصـــــــل  -الســـــــمية احلـــــــادة  سمي إذا ابتلع أو تالمس مع الجلد
 ) 1-3جلدي (الفصل  - احلادة

3 

H301 
+ 

H331 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  سمي إذا ابتلع أو استنشق
 ) 1-3استنشاق (الفصل  -احلادة 

3 

H311 
+ 

H331 

الســـــمية  ،)1-3جلـــــدي (الفصـــــل  -الســـــمية احلـــــادة  سمي إذا تالمس مع الجلد أو استنشق
 ) 1-3استنشاق (الفصل  -احلادة 

3 

H301 
+ 

H311 
+ 

H331 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  سمي إذا ابتلع أو تالمس مع الجلد أو استنشق
 - الســـمية احلـــادة ،)1-3جلـــدي (الفصـــل  -احلـــادة 

 )1-3استنشاق (الفصل 

3 

 
H302 

+ 
H312 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  ضار إذا ابتلع أو تالمس مع الجلد
 ) 1-3جلدي (الفصل  -احلادة 

4 

H302 
+ 

H332 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  ضار إذا ابتلع أو استنشق
 ) 1-3استنشاق (الفصل  -احلادة 

4 

H312 
+ 

H332 

الســـــمية  ،)1-3جلـــــدي (الفصـــــل  -الســـــمية احلـــــادة  أو استنشق تالمس مع الجلدضار إذا 
 ) 1-3استنشاق (الفصل  -احلادة 

4 

H302 
+ 

312 
+ 

H332 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  ضار إذا ابتلع أو تالمس مع الجلد أو استنشق
 - الســـمية احلـــادة ،)1-3جلـــدي (الفصـــل  -احلـــادة 

 )1-3استنشاق (الفصل 

4 
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 الرمز
)1( 

 رموز بيانات الخطورة الصحية
)2( 

 رتبة الخطورة (الفصل من النظام المنسق عالمياً)
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

H303 
+ 

H313 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  قد يضر إذا ابتلع أو تالمس مع الجلد
 ) 1-3جلدي (الفصل  -احلادة 

5 

H303 
+ 

H333 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  قد يضر إذا ابتلع أو استنشق
 ) 1-3استنشاق (الفصل  -احلادة 

5 

H313 
+ 

H333 

الســـــمية  ،)1-3جلـــــدي (الفصـــــل  -الســـــمية احلـــــادة  استنشق  إذا أو تالمس مع الجلدقد يضر إذا 
 ) 1-3استنشاق (الفصل  -احلادة 

5 

H303 
+ 

H313 
+ 

H333 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  قد يضر إذا ابتلع أو تالمس مع الجلد أو استنشق
 -الســـمية احلـــادة  ،)1-3جلـــدي (الفصـــل  -احلـــادة 

 )1-3استنشاق (الفصل 

5 

    
H315 

+ 
H320 

 ني) وتلـف/هتيج العينــ2-3تأكـل/هتيج اجللـد (الفصــل  ينيسبب تهيج الجلد والعين
 )3-3الشديد (الفصل 

 ) (جلد 2
 عني)( باء2
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 رموز بيانات الخطورة المتعلقة بالخطورة البيئية  3-1-3الجدول م 

 الرمز
)1( 

 بيانات الخطورة البيئية 
)2( 

 رتبة الخطورة (الفصل من النظام المنسق عالمياً)
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

H400 ــــــــــة، اخلطــــــــــورة احلــــــــــادة  سمي جداً للحياة المائية ــــــــــة املائي خطــــــــــورة علــــــــــى البيئ
 )1-4 (الفصل

1 

H401  ــــــــــة، اخلطــــــــــورة سمي للحياة المائية ــــــــــة املائي احلــــــــــادة  خطــــــــــورة علــــــــــى البيئ
 )1-4 (الفصل

2 

H402 ــــــــــة، اخلطــــــــــورة احلــــــــــادة  ضار للحياة المائية ــــــــــة املائي خطــــــــــورة علــــــــــى البيئ
 )1-4 (الفصل

3 

 
H410 البيئــــة املائيـــة، اخلطــــورة الطويلــــة األمــــد  ىخطـــورة علــــ سمي جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة األمد

 )1-4(الفصل 
1 

H411 البيئــــة املائيـــة، اخلطــــورة الطويلــــة األمــــد  ىخطـــورة علــــ سمي للحياة المائية مع تأثيرات طويلة األمد
 )1-4(الفصل 

2 

H412 البيئــــة املائيـــة، اخلطــــورة الطويلــــة األمــــد  ىخطـــورة علــــ ضار للحياة المائية مع تأثيرات طويلة األمد
 )1-4(الفصل 

3 

H413 البيئــــة املائيـــة، اخلطــــورة الطويلــــة األمــــد  ىخطـــورة علــــ قد يسبب تأثيرات ضارة طويلة األمد للحياة المائية
 )1-4(الفصل 

4 

H420  يضــر بالصــحة العامــة والبيئــة عــن طريــق تــدمير األوزون فـــي
 طبقة الجو العليا

 1 )2-4طبقة األوزون (الفصل خطورة على 
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 3المرفق 

 2القسم 

 تدوين رموز البيانات التحذيرية

 مقدمة  1-2-3م 

هو عبـارة (و/أو رسـم ختطيطـي) يبـني التـدابري املوصـي هبـا الـيت ينبغـي اختاذهـا لتقليـل أو منـع التـأثريات  البيان التحذيري  1-1-2-3م 
 (ج)).  2-5-10-4-1السلبية النامجة عن التعرض ملنَتج خطر أو التخزين أو املناولة غري املالئمة ملنَتج خطر (انظر 

ــةالتحذيريــة:  نــواع مــن البيانــاتتوجــد، ألغــراض النظــام املنســق عامليــاً، مخســة أ 2-1-2-3م  (يف حالــة  واالســتجابة العامــة والوقائي
مــن النفايــات. ولالطــالع علــى  والتخــزين والــتخلصاالنســكاب العــارض أو التعــرض واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ واإلســعاف األوىل) 

ذلــك االستشــارة بشــأن اختيــار البيانــات املناســبة لكــل رتبــة التوجيهــات املتعلقــة باســتخدام البيانــات التحذيريــة للنظــام املنســق عامليــاً، مبــا يف 
 هبذا املرفق.  3خطورة وفئة خطورة يف النظام املنسق عاملياً، انظر القسم 

 يشتمل هذا القسم على الرموز املوصى هبا لكل بيان من البيانات التحذيرية املدرجة يف هذا املرفق.  3-1-2-3م 

 لتحذيرية تدوين رموز البيانات ا  2-2-3م 

 تعني البيانات التحذيرية برموز ألفبائية رقمية حمددة لكل بيان تتألف من حرف واحد وثالثة أرقام، كما يلي:   1-2-2-3م 

 يشري إىل البيان التحذيري)؛( "P"احلرف  (أ)

 يعني كل رقم نوع البيان التحذيري كما يلي: (ب)

 يشري إىل البيانات التحذيرية العامة؛  "1" •

 يشري إىل البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية؛  "2" •

 يشري إىل البيانات التحذيرية املتعلقة باالستجابة؛  "3" •

 يشري إىل البيانات التحذيرية املتعلقة بالتخزين؛  "4" •

 يشري إىل البيانات التحذيرية املتعلقة بالتخلص من النفايات؛  "5" •

 رقمان (يناظران الرتقيم املتسلسل للبيانات التحذيرية)  (ج)

يقصد مـن وضـع رمـوز البيانـات التحذيريـة أن تسـتخدم لألغـراض املرجعيـة. وال تشـكل جـزءاً مـن نـص البيـان التحـذيري   2-2-2-3م 
 ينبغي أن تستخدم عوضاً عنه.  وال
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بشـــأن البيانـــات  1-2-3مدرجـــة، برتتيـــب رقمـــي، يف اجلـــدول م تـــرد الرمـــوز الـــيت تســـتخدم لتعيـــني البيانـــات التحذيريـــة  3-2-2-3م 
بشــأن البيانـات التحذيريــة  3-2-3بشــأن البيانـات التحذيريــة املتعلقـة بالوقايــة، ويف اجلـدول م  2-2-3التحذيريـة العامــة، ويف اجلـدول م 

ــــالتخزين 4-2-3املتعلقــــة باالســــتجابة، ويف اجلــــدول م  ــــات  5-2-3، ويف اجلــــدول م بشــــأن البيانــــات التحذيريــــة املتعلقــــة ب بشــــأن البيان
 التحذيرية املتعلقة بالتخلص من النفايات. 

 هيكل جداول رموز البيانات التحذيرية   3-2-3م 

 أعمدة تشتمل على املعلومات التالية:  5ينقسم كل جدول إىل   1-3-2-3م

 رمز البيان التحذيري؛  )1العمود (

 نص البيان التحذيري؛ )2العمود (

رتبة اخلطورة وسبيل التعرض، حيثما كان ذا صلة، الذي يوصي باسـتخدام البيـان التحـذيري جنبـاً إىل  )3د (العمو 
 جنب مع اإلشارة إىل الفصل الذي توجد به معلومات عن رتبة اخلطورة يف النظام املنسق عاملياً؛ 

 ها استخدام البيان التحذيري؛فئة أو فئات اخلطورة اليت ترد ضمن رتبة اخلطورة اليت ينطبق علي )4العمود (

 الشروط املتصلة باستخدام البيان التحذيري، حيثما كان ذلك منطبقاً. )5العمود (

). وينبغـي أن يظهـر 2يف العمـود ( األسود الغـامقبالحرف الجزء األساسي من البيانات التحذيرية وتبني اجلـداول   2-3-2-3م 
 هذا النص، ما مل حيدد خالف ذلك، على بطاقة الوسم ويرتك عدم التمسك ببيانات الوسم املوصى هبا لتقدير السلطات املختصة.

)، فإ�ـــا قـــد تشـــري إىل أنـــه يتعـــني 2وعنـــدما تـــرد عالمـــة اخلـــط املائـــل للخلـــف [/] يف نـــص بيـــان حتـــذيري يف العمـــود (  3-3-2-3م 
الختيــار مــن بــني العبــارات الــيت تفصــل بينهــا. ويف هــذه احلــاالت ميكــن للصــانع أو املــورد أن خيتــار، أو جيــوز للســلطات املختصــة أن توصــي ا

ميكن  "تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه"فإن العبارة  P280. وعلى سبيل املثال يف بعبارة واحدة أو أكثر
 ".يُلبس وقاء للعينين والوجهأو " "يلبس وقاء للعينين"أن تقرأ 

)، فإ�ــا تشـري إىل أن مجيــع الشـروط املنطبقــة 2عنـدما تظهـر النقــاط الـثالث [...] يف نــص بيـان حتــذيري يف العمـود ( 4-3-2-3م 
، يشــري اســتخدام فجــار""تســتخدم معــدات [كهربائية/معــدات تهوية/إضــاءة/...] ضــد االن P241غــري مدرجــة، وعلــى ســبيل املثــال، يف 

). ويف هـذه 5إىل أنه قد يلزم حتديد معدات أخـرى. وميكـن أن تـرد تفاصـيل أخـرى بشـأن املعلومـات الـيت يتعـني تقـدميها يف العمـود ( "..."
 احلاالت ميكن للصانع أو املورد أن خيتار، أو جيوز للسلطات املختصة أن توصي بالشروط األخرى اليت جيب حتديدها. 

ويف احلاالت اليت يلزم فيها تقدمي معلومات إضافية أو معلومات جيب حتديدها، فإن هذا يشار إليه ببند ذي صلة يف  5-3-2-3م 
 ) باخلط العادي. 5العمود (

)، فإن هذا يشري إىل شروط حمددة يتعني استخدامها أو ختصيصها 5يف العمود ( نص حبروف مائلةوعندما يستخدم   6-3-2-3م 
حذيري. وميكن أن يتصل هذا بالشروط املرتبطة إما باالستخدام العام للبيان التحذيري أو اسـتخدامه يف رتبـة خطـورة و/أو فئـة يف البيان الت

ينطبق  ، ال/...] ضد االنفجار"تهوية/إضاءة"تستخدم معدات [كهربائية/ P241خطورة معينة. وعلى سبيل املثال، فإن الشرط الوارد يف 
 ."إذا حدثت سحب غبار"اللهوبة (القابلة لالشتعال) إال على املواد الصلبة 

فإن هذا يدل على أن النص بني القوسني معقوفان [...] حول جزء من النص يف بيان حتذيري،  قوسانحيثما ظهر   7-3-2-3م 
) شــروط 5يف العمــود (املعقــوفني لــيس مناســبا يف مجيــع احلــاالت، وينبغــي عــدم اســتخدامه إال يف حــاالت معينــة. ويف هــذه احلــاالت، تــرد 
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فـي حالـة عـدم كفايـة التهويـة] توضـع إىل مـا يلـي: "[ P284االستخدام الـيت توضـح مـىت ينبغـي اسـتخدام الـنص. علـى سـبيل املثـال، تشـري 
جيوز استخدام النص بني القوسني املعقوفني إذا قدمت معلومات إضافية مع  -ويقدم هذا البيان مع شروط االستخدام " حماية للتنفس".

". وينبغــي تفســري شــرط االســتخدام كمــا يلــي: إذا املــادة الكيميائيــة عنــد نقطــة االســتخدام توضــح نــوع التهويــة املناســب لالســتخدام املــأمون
استخدام النص بني القوسني املعقوفني.  جيوزقدمت معلومات إضافية مع املادة الكيميائية توضح نوع التهوية املناسب لالستخدام املأمون، 

." غـري أن املـادة الكيميائيـة إذا قـدمت فـي حالـة عـدم كفايـة التهويـة توضـع حمايـة للتـنفسويف هذه احلالة، يكون نص البيان كما يلي: "
 . "توضع حماية للتنفس" ينبغي استخدام النص بني القوسني املعقوفني، ويكون نص البيان التحذيري كما يلي: فالدون هذه املعلومات، 

وتيسرياً للرتمجة إىل لغات املستخدمني، قسمت البيانات التحذيرية إىل مجل أو أجزاء من مجل مفردة يف اجلـداول الـواردة   8-3-2-3م 
يشـار إىل هـذا يف هذا القسم. ويف عدد من احلاالت يلزم جتميع النص الذي يظهر على بطاقة وسم النظام املنسق عاملياً جنبـاً إىل جنـب. و 

إىل أن الـنص الـذي يتعـني أن يظهـر عـل بطاقـة  P338 + P351 + P305. وعلى سبيل املثال: تشري "+"يف هذا املرفق برموز تربط بينها عالمة 
"في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات الالصقة، إذا كان ذلك أمراً سهًال. يستمر الوسم هو 

. كمــا ميكــن أن توجــد هــذه البيانــات التحذيريــة اإلضــافية يف �ايــة كــل جــدول مــن جــداول البيانــات التحذيريــة يف هــذا القســم. شــطف"ال
 يلزم إال ترمجة فرادى البيانات التحذيرية حيث إن هذا ميّكن من جتميع البيانات التحذيرية اإلضافية. وال
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 : تدوين رموز البيانات التحذيرية العامة1-2-3الجدول م 

 الرمز
)1 ( 

 البيانات التحذيرية العامة
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P101  إذا كانت هناك ضـرورة الستشـارة طبيـة اجعـل وعـاء المنـتج
 أو بطاقة الوسم في متناول اليد. 

 استهالكيةمنتجات   حسب االقتضاء

P102 .منتجات استهالكية  حسب االقتضاء يحفظ بعيداً عن متناول األطفال 
P103 .منتجات استهالكية  حسب االقتضاء تقرأ بطاقة الوسم قبل االستخدام 

 : تدوين رموز البيانات التحذيرية المتعلقة بالوقاية2-2-3الجدول م 

 الرمز
)1 ( 

 بالوقايةالبيانات التحذيرية المتعلقة 
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4 ( 

 شروط االستخدام
)5( 

P201 .متفجر غري مستقر )1-2املتفجرات (الفصل  يلزم الحصول على تعليمات خاصة قبل االستخدام  
 2باء،  1ألف،  1 )5-3إطفار اخلاليا اجلنسية (الفصل 

 2باء،  1ألف،  1 )6-3السرطنة (الفصل 
 2باء،  1ألف،  1 )7-3السمية التناسلية (الفصل 

الســـمية التناســـلية، التـــأثريات يف اإلرضـــاع أو مـــن 
 )7-3خالله (الفصل 

 فئة إضافية

P202  ممنــــوع المناولــــة إال بعــــد قــــراءة وفهــــم جميــــع احتياطـــــات
 األمان.

 ألف، باء )2-2الغازات اللهوبة (القابلة لالشتعال) (الفصل 
 مستقرة كيميائياً)(غازات غري 

 

 2باء،  1ألف،  1 )5-3إطفار اخلاليا اجلنسية (الفصل 
 2باء،  1ألف،  1 )6-3السرطنة (الفصل 

 2باء،  1ألف،  1 )7-3السمية التناسلية (الفصل 
P210 

 
 
 

ـــدا عـــن الحـــرارة، والســـطوح الســـاخنة، والشـــرر،  يحفـــظ بعي
مــــن مصــــادر اإلشــــعال. واللهــــب المكشــــوف، وغيــــر ذلــــك 

 ممنوع التدخين.

-1، 2-1، 1-1الُشعب  )1-2املتفجرات (الفصل 
3 ،1-4 ،1-5 

 

 2، 1 )2-2الغازات اللهوبة (القابلة لالشتعال) (الفصل 
 3، 2، 1 ) 3-2األيروسوالت (الفصل 
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 الرمز
)1 ( 

 بالوقايةالبيانات التحذيرية المتعلقة 
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4 ( 

 شروط االستخدام
)5( 

P210 
 (تابع)

 4، 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل 
 2، 1 )7-2املواد الصلبة اللهوبة (الفصل 

األنواع ألف، باء، جيم، دال،  )8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 
 هاء، واو،

 1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل 
 1 )  10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل 

 3، 2، 1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل 
 3، 2، 1 )14-2املؤكسدة (الفصل املواد الصلبة 

األكاســـــــيد الفوقيــــــــة (البريوكســــــــيدات) العضــــــــوية 
 )15-2 (الفصل

األنواع ألف، باء، جيم، دال، 
 هاء، واو،

 4، 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 
P211 .2، 1 )3-2األيروسوالت (الفصل  ال يرش على لهب مكشوف أو مصدر اشتعال آخر 
P212  تجنــب التســخين تحــت ظــروف االحتبــاس أو خفــض عامــل

  .نزع الحساسية
 4، 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 

 
P220  ــــة ــــن المــــواد القابل ــــس وغيرهــــا م ــــداً عــــن المالب ــــظ بعي يحف

 لالحتراق.
  1 )4-2الغازات املؤكسدة (الفصل 
 3 ،2، 1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل 

 3، 2، 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 
P222    إذا اعُترب الرتكيز على بيان اخلطورة ضرورياً  • الغازات التلقائية االشتعال )2-2الغازات اااللهوبة (الفصل. 

 1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل  ال يسمح بالتعريض للهواء. 
 1 )  10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل 

P223 .املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاء  تجنب التالمس مع الماء
 ).12-2غازات هلوبة (الفصل 

 .على بيان اخلطورة ضرورياً  الرتكيزإذا اعُترب  • 2، 1
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 الرمز
)1 ( 

 بالوقايةالبيانات التحذيرية المتعلقة 
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4 ( 

 شروط االستخدام
)5( 

P230 ... 1، 2-1، 1-1الُشعـب  )1-2متفجرات (الفصل  يحفظ مرطباً باستخدام-
3 ،1-5 

املرطبـــــــة أو املخففـــــــة أو  واملخـــــــاليطللمـــــــواد  •
الذائبـة أو املعلقـة مـع مـادة ملطفـة (خافضـة 
ـــــــت  ـــــــل أو كب للحساســـــــية) مـــــــن أجـــــــل تقلي

 خواصها التفجريية 
... حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة 

 املواد املناسبة. 
 ... حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة 4، 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 

 املواد املناسبة
P231 ... /حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة  1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل  تلزم مناولة المحتويات وتخزينها تحت غاز خامل ...

ـــــارة  الســـــائل أو الغـــــاز املناســـــب إذا مل تكـــــن عب
 خامل" مناسبة. "غاز

 1 )10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل 

املـــواد واملخـــاليط الـــيت تطلـــق بـــالتالمس مـــع املـــاء 
 )12-2 غازات هلوبة (الفصل

املــــــــــادة أو املخلــــــــــوط يتفاعــــــــــل  كانــــــــــتإذا  • 3، 2، 1
 بسهولة مع الرطوبة يف اهلواء.

... حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة 
ـــــارة  الســـــائل أو الغـــــاز املناســـــب إذا مل تكـــــن عب

 "غاز خامل" مناسبة.
P232 .املـــواد واملخـــاليط الـــيت تطلـــق بـــالتالمس مـــع املـــاء  تحمي من الرطوبة

 ) 12-2 غازات هلوبة (الفصل
1 ،2 ،3  

P233 
 
 
 
 
 

كــــــان الســــــائل يتطــــــاير وقــــــد يولــــــد جــــــواً إذا   • 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  يحفظ الوعاء محكم اإلغالق.
 .متفجراً 

  1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل 

  1 )10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل 

  4، 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 

ـــــة تتطـــــاير وقـــــد  كانـــــتإذا  • 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، االستنشاق (الفصل  املـــــادة الكيميائي
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P233 
 (تابع)

الســـمية الشـــاملة ألعضـــاء مســـتهدفة حمـــددة، التعـــرض 
 )8-3املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي (الفصل 

 .تولد جواً خطراً  3

السـمية الشــاملة ألعضـاء مســتهدفة حمـددة، التعــرض 
 )  8-3(الفصل  التأثريات املخدرةاملفرد؛ 

3 

P234   .3-1، 2-1، 1-1الُشعب  )1-2املتفجرات (الفصل  ال يحفظ إال في العبوة األصلية ،
1-4 ،1-5 

 

األنواع ألف، باء، جيم، دال،  )8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 
 هاء، واو

األكاســــــــــيد الفوقيــــــــــة (البريوكســــــــــيدات) العضــــــــــوية 
 )15-2 (الفصل

األنواع ألف، باء، جيم، دال، 
 هاء، واو،

 1 )16-2املواد األكالة للفلزات (الفصل 

P235   .ـــــة  • 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  يحفظ باردًا ـــــة مـــــن الفئ وغريهـــــا مـــــن  1للســـــوائل اللهوب
اللهوبـــة الـــيت تتطـــاير وقـــد تولـــد جـــواً  الســـوائل
 .متفجراً 

لف، باء، جيم، دال، أاألنواع  )8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 
 هاء، واو

علــــــى بطاقــــــة  P411جيــــــوز إغفالــــــه إذا ذُكــــــر  •
 .الوسم

علــــــى بطاقــــــة  P413إذا ذُكــــــر  إغفالــــــهجيــــــوز  • 2، 1 )11-2املواد واملخاليط الذاتية التسخني (الفصل 
 .الوسم

األكاســــــــــيد الفوقيــــــــــة (البريوكســــــــــيدات) العضــــــــــوية 
 ) 15-2 (الفصل

دال، األنواع ألف، باء، جيم، 
 هاء، واو،

علــــــى بطاقــــــة  P411جيــــــوز إغفالــــــه إذا ذُكــــــر  •
 .الوسم
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P240  .3-1، 2-1، 1-1الُشعب  )1-2متفجرات (الفصل  يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال ،
1-4 ،1-5 

 املتفجر حساساً للكهرباء االستاتية. كانإذا  •

ـــــــد جـــــــواً  • 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  إذا كـــــــان الســـــــائل يتطـــــــاير وقـــــــد يول
 متفجراً. 

حساســــة للكهربــــاء إذا كانــــت املــــادة الصــــلبة  • 2، 1 )7-2املواد الصلبة اللهوبة (الفصل 
 االستاتية.

األنواع ألف، باء، جيم، دال،  )8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 
 هاء، واو

 وقــادراً إذا كــان حساســاً للكهربــاء االســتاتية،  •
 على توليد جو متفجر.

األكاســــــــــيد الفوقيــــــــــة (البريوكســــــــــيدات) العضــــــــــوية 
 )15-2(الفصل 

األنواع ألف، باء، جيم، دال، 
 هاء، واو

 وقــادراً إذا كــان حساســاً للكهربــاء االســتاتية،  •
 على توليد جو متفجر.

P241  /ضـــــــد  تهوية/إضـــــــاءة/....]تســـــــتخدم معـــــــدات [كهربائيـــــــة
 االنفجار. 

الســـــــائل يتطـــــــاير وقـــــــد يولـــــــد جـــــــواً  كـــــــانإذا  • 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل 
 متفجراً.

 املعقــوفنيجيــوز اســتخدام الــنص بــني القوســني  •
لتحديد معدات كهربائية أو معدات هتوية أو 
إضــاءة أو أيــة معــدات أخــرى بعينهــا إذا كــان 

 ذلك ضرورياً ومناسباً.
إغفـــال البيـــان التحـــذيري حيثمـــا كانـــت  جيـــوز •

التشـــريعات احملليـــة أو الوطنيـــة تأخـــذ بأحكـــام 
 أكثر حتديداً".

 .أن تتولد سحب غبارإذا كان ميكن  • 2، 1 ) 7-2املواد الصلبة اللهوبة (الفصل 
جيوز استخدام النص بني القوسـني املعقـوفني   •

هتوية أو  معداتلتحديد معدات كهربائية أو 
إضــاءة أو أيــة معــدات أخــرى بعينهــا إذا كــان 

 ذلك ضرورياً ومناسباً.
إغفــال البيــان التحــذيري حيثمــا كانــت  جيــوز  •

التشـــريعات احملليـــة أو الوطنيـــة تأخـــذ بأحكـــام 
 أكثر حتديداً.
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P242 إذا كـــــان الســـــائل يتطـــــاير وميكـــــن أن يولـــــد جـــــواً  • 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  تولد شررًا.ال تستخدم أدوات
متفجـــــــــراً، وإذا كـــــــــان احلـــــــــد األدىن مـــــــــن طاقـــــــــة 
اإلشـعال ضــعيفا جـدا. (وينطبــق هـذا علــى املــواد 

 0.1 <واملخــاليط حيثمــا كانــت طاقــة اإلشــعال 
 )ثاين كربيتيد الكربونمّلي جول، مثل 

P243.الســـــــائل يتطـــــــاير وقـــــــد يولـــــــد جـــــــواً  كـــــــانإذا  • 3، 2، 1 ) 6-2السوائل اللهوبة (الفصل  تتخذ إجراءات لمنع التفريغ اإللكتروستاتي
 متفجراً.

جيـــوز إغفالـــه حيثمـــا كانـــت التشـــريعات احملليـــة أو  •
 الوطنية تأخذ بأحكام أكثر حتديداً 

P244.1 )4-2الغازات املؤكسدة (الفصل  تأكد من عدم وجود شحم أو زيت على الصمامات والتجهيزات 

P250الُشعب متفجرات غري مستقرة، و  )1-2املتفجرات (الفصل  ./...ال يعرض للطحن/الصدم/االحتكاك
1-1 ،1-2، 

1-3 ،1-4 ،1-5

 .إذا كان املتفجر حساساً للحركة •
الصـــــــانع/املورد أو الســـــــلطة املختصـــــــة  حيـــــــدد... 

 املناولة الشاقة املنطبقة. 
P251.3، 2، 1 )3-2األيروسوالت (الفصل  ال يخرق أو يحرق، حتى بعد استخدامه 

P260تجنب تنفس 
 الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/األبخرة/الرذاذ.

حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة الشــروط  2، 1 )1-3االستنشاق (الفصل  -السمية احلادة 
املنطبقة.  الســــــــمية الشـــــــــاملة ألعضــــــــاء مســـــــــتهدفة حمـــــــــددة، 

 )8-3التعرض املفرد؛ (الفصل 
1 ،2 

الســــــــمية الشـــــــــاملة ألعضــــــــاء مســـــــــتهدفة حمـــــــــددة، 
 )9-3التعرض املتكرر (الفصل 

1 ،2 

 جتنب تنفس الغبار أو الدخان  حيدد• جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل 
وجود جسيمات تستنشـق أثنـاء  احتمالعند  •

 االستخدام.
أو مـــن  التـــأثريات يف اإلرضـــاع -الســـمية التناســـلية 

 )7-3خالله (الفصل 
 فئة إضافية 

P261  .وز إغفالـــــه إذا ذُكـــــر جيـــــ • 4، 3 )1-3االستنشاق (الفصل  –السمية احلادة  تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/ األبخرة/الرذاذP260  بطاقـــــةعلـــــى 
 .الوسم

حيــــــــــدد الصــــــــــانع/املورد أو الســــــــــلطة املختصــــــــــة 
 الشروط املنطبقة.

 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التنفسي (الفصل التحسس 
 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس اجللدي (الفصل 
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P261 
 (تابع)

تجنــب تـــنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضـــباب/األبخرة/الرذاذ 
 (تابع)

الســـــــمية الشـــــــاملة ألعضـــــــاء مســـــــتهدفة حمـــــــددة، 
التعـــرض املفـــرد؛ هتـــيج اجلهـــاز التنفســـي (الفصـــل 

3-8( 

3  

الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة حمــــددة، الســــمية 
-3التعرض املفرد؛ التأثريات املخدرة (الفصل 

8( 

3  

P262 .2، 1 )1–3جلدي (الفصل  -السمية احلادة  يلزم تجنب مالمسة المنَتج للعين أو الجلد أو المالبس  
P263 يف اإلرضـاع أو مـن التـأثريات  -السمية التناسلية  يلزم تجنب لمس المادة أثناء الحمل وعند اإلرضاع

 )7-3خالله (الفصل 
  فئة إضافية

P264 .حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة  4، 3، 2، 1 )1-3فموي (الفصل  -السمية احلادة  تغسل ... جيداً بعد المناولة ...
 2، 1 )1-3جلدي (الفصل  -السمية احلادة  أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.

 جيم 1باء،  1ألف،  1 ) 2-3تأكل اجللد (الفصل 
 2 )2-3هتيج اجللد (الفصل 
 باء2ألف، 2 )3-3هتيج العني (الفصل

التـأثريات يف اإلرضـاع أو مـن  -السمية التناسلية 
 )7-3خالله (الفصل

 فئة إضافية

الســـــــمية الشـــــــاملة ألعضـــــــاء مســـــــتهدفة حمـــــــددة، 
 )8-3التعرض املفرد (الفصل 

... حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة  2، 1
 أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.

الســـــــمية الشـــــــاملة ألعضـــــــاء مســـــــتهدفة حمـــــــددة، 
 ) 9-3التعرض املتكرر (الفصل

1 

P270 
 
 
 

ممنــوع تنــاول الطعــام أو الشــرب أو التــدخين أثنــاء اســتخدام 
 هذا المنَتج.

  4، 3، 2، 1 )1-3فموي (الفصل -احلادة السمية 
  2، 1 )1-3جلدي (الفصل -السمية احلادة 

التــــأثريات يف اإلرضــــاع أو مــــن  -الســــمية التناســــلية
 )7-3خالله (الفصل 

  فئة إضافية
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P270 
 (تابع)

الســــــــمية الشـــــــــاملة ألعضــــــــاء مســـــــــتهدفة حمـــــــــددة، 
 )8-3التعرض املفرد (الفصل 

1 ،2  

مســـــــــتهدفة حمـــــــــددة، الســــــــمية الشـــــــــاملة ألعضــــــــاء 
 )9-3التعرض املتكرر (الفصل 

1 

P271 4، 3، 2، 1 )1-3استنشاق (الفصل -السمية احلادة  . ال تستخدم إال في مكان مكشوف أو جيد التهوية  
السـمية الشــاملة ألعضــاء مســتهدفة حمــددة، التعــرض 

 )8-3املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي (الفصل 
3 

ألعضــــــــاء مســـــــــتهدفة حمـــــــــددة، الســــــــمية الشـــــــــاملة 
 )8-3التعرض املفرد؛ التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

P272 .باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس اجللدي (الفصل  ال يسمح بارتداء مالبس العمل الملوثة خارج مكان العمل  
P273  .اخلطــــــــورة علــــــــى البيئــــــــة املائيــــــــة، اخلطــــــــورة احلـــــــــادة  تجنب انطالق المادة في البيئة

 ) 1-4 (الفصل
 إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املقصود.  • 3، 2، 1

اخلطــورة علــى البيئــة املائيــة، اخلطــورة الطويلــة األمــد 
 )1-4 (الفصل

1 ،2 ،3 ،4 

P280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــة/وقاء للعينين/وقـــاء  ـــة/مالبس للحماي ـــبس قفـــازات للحماي تل
 للوجه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

املتفجرات غرب املستقرة والُشعب  )1-2املتفجرات (الفصل 
1-1 ،1-2 ،1-3 ،1-4 ،

1-5 

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة نــــــوع 
 .املناسباملعدات 

  الغازات التلقائية االشتعال )2-2الغازات اللهوبة (الفصل 
حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة نــــــوع  4، 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل 

 2، 1 )7-2املواد الصلبة القابلة لالشتعال (الفصل .املناسب املعدات
األنواع ألف، باء، جيم، دال،  )8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 

 هاء، واو
 1 )9-2االشتعال (الفصل السوائل التلقائية 

 1 )10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل 
 2، 1 )11-2املواد واملخاليط الذاتية التسخني (الفصل 
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 الرمز
)1 ( 

 بالوقايةالبيانات التحذيرية المتعلقة 
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4 ( 

 شروط االستخدام
)5( 

P280 
 (تابع)

ـــبس قفـــازات  ـــة/وقاء للعينين/وقـــاء تل ـــة/مالبس للحماي للحماي
 (تابع) للوجه.

املـــواد واملخـــاليط الـــيت تطلـــق بـــالتالمس مـــع املـــاء 
 )12-2غازات هلوبة (الفصل 

1 ،2 ،3 

حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع  3، 2، 1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل 
 3، 2، 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل  .املناسب املعدات

األكاســـــــيد الفوقيـــــــة (البريوكســـــــيدات) العضــــــــوية 
 )15-2 (الفصل

األنواع ألف، باء، جيم، دال، 
 هاء، واو

 4، 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 
 .حتدد قفازات احلماية/املالبس  • 4، 3، 2، 1 )1-3جلدي (الفصل  -السمية احلادة 

جيـوز كـذلك للصــانع/املورد أو السـلطة املختصــة 
 . أن حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء

 باء، 1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل 
 جيم 1

ــــــــة/املالبس ووقــــــــاء  • حتــــــــدد قفــــــــازات احلماي
 الوجه.العينني/وقاء 

جيــــــوز للصـــــــانع/املورد أو الســـــــلطة املختصـــــــة أن 
 .حتدد كذلك نوع املعدات حسب االقتضاء

  حتدد قفازات احلماية.  • 2 )2-3هتيج اجللد (الفصل 
جيـوز كـذلك للصــانع/املورد أو السـلطة املختصــة 

 . أن حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء
 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس اجللدي (الفصل 

 .حيدد وقاء العينني/وقاء الوجه  • 1 )3-3تلف العينني الشديد (الفصل 
جيـوز كـذلك للصــانع/املورد أو السـلطة املختصــة 

 . أن حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء
 ألف2 )3-3هتيج العينني (الفصل 

الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع حيدد  2باء،  1ألف،  1 ) 5-3إطفار اخلاليا التناسلية (الفصل 
  2باء،  1ألف،  1 )6-3السرطنة (الفصل  املعدات املناسب

 2باء،  1ألف،  1 ) 7-3السمية التناسلية (الفصل 
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 الرمز
)1 ( 

 بالوقايةالبيانات التحذيرية المتعلقة 
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4 ( 

 شروط االستخدام
)5( 

P282 .غاز مسّيل مربد )5-2الغازات حتت الضغط (الفصل  تلبس قفازات عازلة باردة وإما وقاء للوجه أو وقاء للعينين  
P283 .1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل  تلبس مالبس مقاومة للنار أو معطلة لالحتراق  

  1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 
P284 ] جيــــــــــوز اســــــــــتخدام الــــــــــنص بــــــــــني القوســــــــــني  • 2، 1 )1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل  حماية للتنفس.في حالة عدم كفاية التهوية] توضع

املعقــوفني إذا قــدمت معلومــات إضــافية مــع 
املـــــادة الكيميائيـــــة عنـــــد نقطـــــة االســـــتخدام 
توضــــح نــــوع التهويــــة املناســــب لالســــتخدام 

 .املأمون
حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة نــــوع 

 املعدات.

 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس التنفسي (الفصل 

 
P231 

+ 
P232 

ــة المحتويــات تحــت  غــاز خامــل/.... وتحمــي مــن تلــزم مناول
 الرطوبة.

حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة ...  1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل 
السائل أو الغاز املناسب إذا مل تكن عبارة 

 1 )10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل  "غاز خامل" مناسبة

بــــالتالمس مــــع املــــاء املــــواد واملخــــاليط الــــيت تطلــــق 
 )12-2غازات هلوبة (الفصل 

ـــــــــت املـــــــــادة أو املخلـــــــــوط   • 3، 2، 1  يتفاعـــــــــلإذا كان
 بسهولة مع الرطوبة يف اهلواء.

... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة 
السائل أو الغاز املناسب إذا مل تكن عبارة 

 "غاز خامل" مناسبة.
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 : تدوين رموز البيانات التحذيرية المتعلقة باالستجابة 3-2-3الجدول م 

 الرمز
)1( 

 بيانات االستجابة التحذيرية 
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P301 :4، 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، فموي (الفصل  في حالة االبتالع  
 جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل 

 2، 1 )10-3خطر الشفط (الفصل 
P302 :1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل  في حالة السقوط على الجلد  

 1 )10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل 
املــــواد واملخــــاليط الــــيت تطلــــق بــــالتالمس مــــع املــــاء 

 )12-2 غازات هلوبة (الفصل
1 ،2 

 4، 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة جلدي (الفصل 
 2 )2-3تأكل اجللد (الفصل 

 باء 1ألف،  1، 1 )4-3(الفصل اجللدي  التحسس
P303 :(أو الشعر) 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  في حالة السقوط على الجلد  

 جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل 
P304 :5، 4، 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل  في حالة االستنشاق  

 جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل 
 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس التنفسي (الفصل 

الســمية الشـــاملة ألعضـــاء مســتهدفة حمـــددة، التعـــرض 
 )8-3املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي (الفصل 

3 

الســــمية الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة حمــــددة، التعــــرض 
 )8-3املفرد؛ التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

P305 :جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل/هتيج اجللد (الفصل  في حالة دخول العين  
 1 )3-3تلف العني الشديد (الفصل 

 باء 2ألف،  2 )3-3هتيج العني (الفصل 
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 الرمز
)1( 

 بيانات االستجابة التحذيرية 
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P306  1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل  على المالبس:في حالة السقوط  
 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 

     
P308 :2باء،  1ألف،  1 )5-3إطفار اخلاليا اجلنسية (الفصل  إذا حدث تعرض أو قلق  

 2باء،  1ألف،  1 )6-3السرطنة (الفصل 
 2باء،  1ألف،  1 )7-3السمية التناسلية (الفصل 

الســــمية التناســــلية، التــــأثريات يف اإلرضــــاع أو مــــن 
 )7-3خالله (الفصل 

 فئة إضافية

 -ألعضــــــاء مســــــتهدفة حمــــــددة   الســــــمية الشــــــاملة
 )8-3( التعرض املفرد (الفصل

1 ،2  

     
P310 ... /حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة  3، 2 ،1 )1-3السمية احلادة، فموي (الفصل  االتصال فوراً بمركز مكافحة السموم أو الطبيب ...

 2، 1 )1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل  املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة.
 2، 1 )1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل 

 جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل 
 1 )3-3تلف العني الشديد (الفصل 

 2، 1 )10-3خطر الشفط (الفصل 
P311 ... /حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة  3 )1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل  االتصال بمركز مكافحة السموم أو الطبيب ...

 باء 1ألف، 1، 1 )4-3التحسس التنفسي (الفصل  املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة.
الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، السمية 

 )8-3التعرض املفرد؛ (الفصل 
1 ،2 
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 الرمز
)1( 

 بيانات االستجابة التحذيرية 
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P312  االتصـــال فـــوراً بمركـــز مكافحـــة الســـموم/الطبيب/ ...، فـــي
 حالة الشعور بتوعك.

... حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة  4 )1-3السمية احلادة، فموي (الفصل 
 5 )1-3السمية احلادة، فموي (الفصل  املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة.

 5، 4، 3 )1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل 
 4 )1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل 
 5 )1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل 

السمية الشاملة ألعضاء مسـتهدفة حمـددة، التعـرض 
 )8-3الفصل (املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي 

3 

الســمية الشــاملة ألعضــاء مســتهدفة حمــددة، التعــرض 
 )8-3املفرد؛ التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

P313 .خيتار الصانع/املورد أو السلطة املختصة  3، 2 )2-3تأكل اجللد (الفصل  تطلب استشارة طبية/رعاية طبية
 باء2ألف، 2 )3-3هتيج العني (الفصل  املشورة أو الرعاية الطبية حسب االقتضاء.

 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس اجللدي (الفصل 
 2باء،  1ألف،  1 )5-3إطفار اخلاليا اجلنسية (الفصل 

 2باء،  1ألف،  1 )6-3السرطنة (الفصل 
 2باء،  1ألف،  1 )7-3السمية التناسلية (الفصل 

الســــمية التناســــلية، التــــأثريات يف اإلرضــــاع أو مــــن 
 )7-3(الفصل خالله 

 فئة إضافية

P314  .الســــــــمية الشــــــــاملة ألعضــــــــاء مســــــــتهدفة حمــــــــددة،  تطلب استشارة طبية/رعاية طبية في حالة الشعور بتوعك
 )9-3التعرض املتكرر (الفصل 

خيتــــــــار الصــــــــانع/املورد أو الســــــــلطة املختصــــــــة  2، 1
 املشورة أو الرعاية الطبية حسب االقتضاء.

P315  خيتار الصانع/املورد أو السلطة املختصة  غاز مسيل مربد )5-2الغازات حتت الضغط (الفصل  طبية/رعاية طبية.تطلب فوراً استشارة
 املشورة أو الرعاية الطبية حسب االقتضاء.
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 الرمز

)1( 
 البيانات التحذيرية المتعلقة بالوقاية

)2( 
 رتبة الخطورة

)3( 
 فئة الخطورة

)4( 
 شروط االستخدام

)5( 
P320  .(انظر ... على بطاقة الوسم) إذا لزم إعطاء ترياق فوراً  • 2، 1 )1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل  معالجة خاصة عاجلة. 

... إشــــارة حتيــــل إىل إرشــــادات تكميليــــة 
 لإلسعاف األويل. 

P321 .(انظر ... على بطاقة الوسم) إذا لزم إعطاء ترياق فوراً  • 3، 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، فموي (الفصل  معالجة خاصة . 
... إشــــارة حتيــــل إىل إرشــــادات تكميليــــة 

 لإلسعاف األويل. 
إذا أشــــري باختــــاذ تــــدابري فوريــــة، مثــــل  • 4، 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل 

 .استخدام مادة تنظيف حمددة
... إشــــارة حتيــــل إىل إرشــــادات تكميليــــة 

 لإلسعاف األويل. 
 إذا لزم اختاذ تدابري حمددة فورية.  • 3 )1-3احلادة، استنشاق (الفصل السمية 

...إشـــــارة حتيـــــل إىل إجـــــراءات تكميليـــــة 
 لإلسعاف األوىل.

... إشــــارة حتيــــل إىل إرشــــادات تكميليــــة  جيم 1باء،  1ألف،  1 ) 2-3تأكل اجللد (الفصل 
 لإلسعاف األويل.

حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة 
 مادة التنظيف إذا اقتضى األمر. 

 2 )2-3هتيج اجللد (الفصل 

 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس اجللدي (الفصل 

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمـددة، التعـرض املفـرد 
 )8-3 (الفصل

 . إذا لزم اختاذ تدابري فورية • 1
إىل إرشــــادات تكميليــــة  ... إشــــارة حتيــــل

 لإلسعاف األويل.
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P330  .4، 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، فموي (الفصل  يشطف الفم  
 جيم 1باء،  1ألف،  1 ) 2-3تأكل اجللد (الفصل 

P331  .جيم 1باء،  1ألف،  1 ) 2-3تأكل اجللد (الفصل  ال يستحث القئ  
 2، 1 )10-3خطر الشفط (الفصل 

P332  3، 2 )2-3هتيج اجللد (الفصل  حدث تهيج جلدي:إذا  
P333 :باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس اجللدي (الفصل  إذا حدث تهيج أو طفح جلدي  
P334  .يغمر في ماء بارد أو يلف بأربطة مبللة 

 
يســــــــــتخدم الـــــــــــنص بــــــــــني القوســـــــــــني  • 1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل 

واملـــــــواد الصـــــــلبة املعقـــــــوفني للســـــــوائل 
 .التلقائية االشتعال

 1 )10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل 

املــــواد واملخــــاليط الــــيت تطلــــق بــــالتالمس مــــع املــــاء غــــازات 
 )12-2هلوبة (الفصل 

ال تستخدم إال عبارة "يغمـر يف ميـاه  • 2، 1
ـــــــني  بـــــــاردة". وال ُيســـــــتخدم الـــــــنص ب

 .القوسني املعقوفني
P335  .1 )10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل  تزال الجسيمات العالقة بالجلد  

املــــواد واملخــــاليط الــــيت تطلــــق بــــالتالمس مــــع املــــاء غــــازات 
 )12-2 هلوبة (الفصل

1 ،2 

P336  تصهر األجزاء المتجمـدة بمـاء فـاتر. ال تحـك المنطقـة
 المتأثرة. 

  غاز مسيل مربد )5-2الغازات حتت الضغط (الفصل 

P337 :باء2ألف، 2 )3-3هتيج العني (الفصل  إذا استمر تهيج العين  
P338  .تنـــزع العدســـات الالصـــقة، إذا كـــان ذلـــك أمـــراً ســـهًال

 يستمر الشطف. 
  جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل 

 1 )3-3تلف العني الشديد (الفصل 
 باء2 ،ألف2 )3-3هتيج العني (الفصل 
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P340  ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظـل فـي وضـع مـريح
 للتنفس. 

  4، 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل 
 جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل 

 باء 1ألف،  1، 1 ) 4-3التحسس التنفسي (الفصل 
هتـيج  السمية الشاملة ألعضاء مسـتهدفة، التعـرض املفـرد؛

 )8-3اجلهاز التنفسي (الفصل 
3 

الســـــمية الشــــــاملة ألعضــــــاء مســــــتهدفة، التعــــــرض املفــــــرد؛ 
 )8-3التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

P342 :باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس التنفسي (الفصل  إذا ظهرت أعراض تنفسية  
 

P351  .جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل  يشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق  
 1 ) 3-3تلف العني الشديد (الفصل 

 باء2ألف، 2 ) 3-3هتيج العني (الفصل 
P352  ... /للصــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة  4، 3، 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل  يغسل بوفرة من الماء ...

ــــــــــــف حســــــــــــب  أن حتــــــــــــدد مــــــــــــادة التنظي
مبـــادة بديلـــة  االقتضـــاء، أو هلـــا أن توصـــي

يف احلاالت االستثنائية إذا كان املـاء غـري 
 مناسب بشكل واضح.

 2 ) 2-3تأكل اجللد (الفصل 
 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس اجللدي (الفصل 

P353 .[أو الدش] يـــدرج الـــنص بـــني القوســـني املعقـــوفني  • 3، 2، 1 ) 6-2السوائل اللهوبة (الفصل  يشطف الجلد بالماء
ــــــــــــربه الصــــــــــــانع/املورد أو  حيثمــــــــــــا اعت
الســـــــلطة املختصـــــــة مناســـــــباً للمـــــــادة 

 الكيميائية احملددة.

 جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل 
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P360  تشطف فـورًا المالبـس الملوثـة والجلـد بـوفرة مـن المـاء
 قبل خلع المالبس. 

  1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل 
 1 )14-2املؤكسدة (الفصل املواد الصلبة 

P361  .3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  تخلع جميع المالبس الملوثة فورًا  
 3، 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل 

 جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل 
P362 .4 ) 1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل  تخلع المالبس الملوثة  

  2 )2-3هتيج اجللد (الفصل 
  باء 1ألف،  1، 1 ) 4-3التحسس اجللدي (الفصل 

P363 .جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل  تغسل المالبس الملوثة قبل إعادة استخدامها  
P364  4، 3، 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل  وتغسل قبل إعادة استخدامها 

 2 )2-3اجللد (الفصل هتيج 
 باء 1ألف،  1، 1 ) 4-3التحسس اجللدي (الفصل 

     
P370 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في حالة الحريق:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متفجرات غري مستقرة  )1-2املتفجرات (الفصل 
، 2-1، 1-1الُشعب و 

1-3 ،1-4 ،1-5 

 

 1 )4-2الغازات املؤكسدة (الفصل 
 4، 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل 

 2، 1 ) 7-2املواد الصلبة القابلة لالشتعال (الفصل 
األنواع ألف، باء، جيم، دال،  )8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 

 هاء، واو
 1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل 

 1 )10-2التلقائية االشتعال (الفصل املواد الصلبة 
املــــواد واملخــــاليط الــــيت تطلــــق بــــالتالمس مــــع املــــاء غــــازات 

 )12-2هلوبة (الفصل 
1 ،2 ،3 
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P370 
 (تابع)

 3، 2، 1 ) 13-2السوائل املؤكسدة (الفصل  (تابع) في حالة الحريق
 3، 2، 1 ) 14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 

األنواع ألف، باء، جيم، دال،  )15-2 (الفصلاألكاسيد الفوقـية (البريوكسيدات) العضوية 
 هاء، واو

 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 
P371 :1 ) 13-2السوائل املؤكسدة (الفصل  في حالة الحريق الكبير والكميات الضخمة  

 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 
 4 )17-2(الفصل املتفجرات املنزوعة احلساسية 

P372  .متفجرات غري مستقرة  ) 1-2املتفجرات (الفصل  خطر االنفجار
-1، 2-1، 1-1والُشعب 

3، 1-5 

 

 4-1باســــــتثناء متفجــــــرات الشــــــعبة  • 4-1الشعبة 
) يف عبــــــوة )Sجمموعــــــة التوافــــــق ق ((

 النقل.
  النوع ألف )8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 

  النوع ألف )15-2األكاسيد الفوقية (البريوكسيدات) العضوية (الفصل 
P373 .متفجرات غري مستقرة  )1-2املتفجرات ( ال يكافح الحريق إذا وصل إلى المتفجرات 

، 2-1، 1-1والُشعب 
1-3 ،1-5 
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P373 
 (تابع)

 4-1متفجــــــرات الشــــــعبة باســــــتثناء  • 4-1الشعبة  (تابع) ال يكافح الحريق إذا وصل إلى المتفجرات
) يف عبــــــوة )Sجمموعــــــة التوافــــــق ق ((

 النقل.
  النوع ألف )8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 

  النوع ألف )15-2األكاسيد الفوقية (البريوكسيدات) العضوية (الفصل 

P375 .جمموعــــــة ( 4-1ملتفجــــــرات الشــــــعبة  • 4-1الشعبة  )1-2املتفجرات (الفصل  يلزم مكافحة النار عن بعد بسبب خطر االنفجار
 .) يف عبوة النقل)Sالتوافق ق (

  النوع باء )8-2املواد واملخاليط ذاتية التفاعل (الفصل 
 1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل 

 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 
 النوع باء )15-2األكاسيد الفوقية (البريوكسيدات) العضوية (الفصل 

 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 
P376 .1 )4-2الغازات املؤكسدة (الفصل  يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأمونا  
P377  :الحريق بسبب الغاز المتسرب 

 ال يكافح الحريق ما لم يقف التسرب بشكل مأمون.
  2، 1 )2-2الغازات اللهوبة (الفصل 

P378 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر. • 4، 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  تستخدم ... لإلطفاء 
... حيـــــــــــدد الصـــــــــــانع/املورد أو الســـــــــــلطة 

 املختصة الوسائط املناسبة
 

 2، 1 )7-2املواد الصلبة اللهوبة (الفصل 
 باء، جيم، دال، األنواع )8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 

 هاء، واو
 1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل 
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P378 
 (تابع)

 1 )10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل  (تابع) تستخدم ... لإلطفاء
املــــواد واملخــــاليط الــــيت تطلــــق بــــالتالمس مــــع املــــاء غــــازات 

 )12-2هلوبة (الفصل 
1 ،2 ،3 

 3، 2، 1 )13-2املؤكسدة (الفصل السوائل 
 3، 2، 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (

-2األكاســـــيد الفوقيـــــة (البريوكســـــيدات) العضـــــوية (الفصـــــل 
15( 

األنواع باء، جيم، دال، هاء، 
 واو

 

     
P380 .يلزم إخالء المنطقة    

املتفجرات غري املستقرة  )1-2املتفجرات (الفصل 
-1، 2-1، 1-1 الُشعبو 

3 ،1-4 ،1-5 
 النوعان ألف، باء )8-2املواد واملخاليط ذاتية التفاعل (الفصل 

 1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل 
 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 

 النوعان ألف، باء )15-2األكاسيد الفوقية (البريوكسيدات) العضوية (الفصل 
 4، 3، 2، 1 )17-2املنزوعة احلساسية (الفصل املتفجرات 

P381 .2، 1 )2-2الغازات اللهوبة (الفصل  في حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر اإلشعال 
 

P390 .1 )16-2املواد األكالة للفلزات (الفصل  تمتص المادة المنسكبة لمنع تلف المواد  
P391 .1 )1-4البيئة املائية، اخلطورة احلادة (الفصل اخلطورة على  تجمع المواد المنسكبة 

اخلطــــــــورة علــــــــى البيئــــــــة املائيــــــــة، اخلطــــــــورة طويلــــــــة األمــــــــد 
 )1-4 (الفصل

1 ،2 
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P301 
+ 

P310 

ــــوراً بمركــــز مكافحــــة  ــــتالع: االتصــــال ف ــــة االب فــــي حال
 السموم/الطبيب/... 

أو الســـــــــــلطة ... حيـــــــــــدد الصـــــــــــانع/املورد  3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، فموي ( الفصل 
املختصــــــــة املصــــــــدر املناســــــــب للمشــــــــورة 

 الطبية العاجلة.
 2، 1 )10-3السمية بالشفط (الفصل 

P301 
+ 

P312 

ــــوراً بمركــــز مكافحــــة  ــــتالع: االتصــــال ف ــــة االب فــــي حال
 السموم/الطبيب/... في حالة الشعور بتوعك.

الســـــــــــلطة ... حيـــــــــــدد الصـــــــــــانع/املورد أو  4 )1-3السمية احلادة، فموي ( الفصل 
املختصــــــــة املصــــــــدر املناســــــــب للمشــــــــورة 

 الطبية العاجلة.
P302 

+ 
P334 

ـــارد  ـــة الســـقوط علـــى الجلـــد: يغمـــر فـــي مـــاء ب فـــي حال
 يلف بأربطة مبللة].  [أو

يســــــــــتخدم الـــــــــــنص بــــــــــني القوســـــــــــني  • 1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل 
املعقــــــــــــــــــوفني للســــــــــــــــــوائل التلقائيــــــــــــــــــة 

 .االشتعال
P302 

+ 
P352 

ــــي  ــــوفرة مــــن ف ــــد: يغســــل ب ــــى الجل ــــة الســــقوط عل حال
 الماء/...

... للصــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة  4، 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل 
ــــــــــــف حســــــــــــب  أن حتــــــــــــدد مــــــــــــادة التنظي
االقتضـــاء، أو هلـــا أن توصـــي مبـــادة بديلـــة 
يف احلاالت االستثنائية إذا كان املـاء غـري 

 مناسب بشكل واضح.

 2 ) 2-3لد (الفصل تأكل اجل
 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس اجللدي (الفصل 

P304 
+ 

P312 

ــــــة االستنشــــــاق: االتصــــــال بمركــــــز مكافحــــــة  فــــــي حال
 السموم/الطبيب/... في حالة الشعور بتوعك.

... حيـــــــــــدد الصـــــــــــانع/املورد أو الســـــــــــلطة  5 ) 1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل 
للمشــــــــورة املختصــــــــة املصــــــــدر املناســــــــب 

 الطبية العاجلة.
P304 

+ 
P340 

في حالة االستنشاق: ينقل الشخص إلـى الهـواء الطلـق 
 ويظل في مكان مريح للتنفس. 

  4، 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل 
 جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل 

 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس التنفسي (الفصل 
الســــــمية الشــــــاملة ألعضــــــاء مســــــتهدفة حمــــــددة، التعــــــرض 

 )8-3املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي؛ (الفصل 
3 

الســــمية الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة حمــــددة، التعــــرض املفــــرد؛ 
 )  8-3هتيج اجلهاز التنفسي؛ التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

P306 
+ 

P360 

ــــة الســــقوط علــــى المالبــــس: يشــــطف الجلــــد  فــــي حال
 والمالبس الملوثة بوفرة من الماء قبل خلع المالبس. 

  1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل 
 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 
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P308 
+ 

P311 

إذا حـــدث تعـــرض أو قلـــق: االتصـــال بمركـــز مكافحــــة 
 السموم/الطبيب/...

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفـة حمددة، التعـرض املفـرد 
 ) 8-3(الفصل 

... حيـــــــــــدد الصـــــــــــانع/املورد أو الســـــــــــلطة  2، 1
املختصــــــــة املصــــــــدر املناســــــــب للمشــــــــورة 

 الطبية العاجلة.
P308 

+ 
P313 

إذا حــدث تعــرض أو قلــق: تطلــب استشــارة طبية/رعايــة 
 طبية.

خيتــار الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة  2باء،  1ألف،  1 )5-3إطفار اخلاليا اجلنسية (الفصل 
املشـــــــــــورة أو الرعايـــــــــــة الطبيـــــــــــة حســـــــــــب 

 االقتضاء.
 2باء،  1ألف،  1 ) 6-3السرطنة (الفصل 

 2باء،  1ألف،  1 )7-3السمية التناسلية (الفصل 
الســــمية التناســــلية، التــــأثريات يف اإلرضــــاع أو مــــن خاللــــه 

 )7-3(الفصل 
 فئة إضافية

P332 
+ 

P313 

ـــد: تطلـــب استشـــارة طبية/رعايـــة  ـــة تهـــيج الجل فـــي حال
 طبية. 

 P333+P313 يُـذكرجيوز إغفاله عندما  3، 2 ) 2-3تأكل اجللد (الفصل 
 .على بطاقة الوسم

خيتــار الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة 
املشـــــــــــورة أو الرعايـــــــــــة الطبيـــــــــــة حســـــــــــب 

 االقتضاء.
P333 

+ 
P313 

ــــح جلــــدي: تطلــــب استشــــارة  إذا حــــدث تهــــيج أو طف
 طبية/رعاية طبية. 

خيتــار الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة  باء 1ألف،  1، 1 ) 4-3التحسس اجللدي (الفصل 
املشـــــــــــورة أو الرعايـــــــــــة الطبيـــــــــــة حســـــــــــب 

 االقتضاء.
P336 

+ 
P315 

تحـك المنطقـة  ُتصهر األجزاء المتجمـدة بمـاء فـاتر. ال
 استشارة/رعاية طبية فوراً المتأثرة. اطلب 

خيتــار الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة  الغاز املسيل املربد )5-2الغازات حتت الضغط (الفصل 
املشـــــــــــورة أو الرعايـــــــــــة الطبيـــــــــــة حســـــــــــب 

 االقتضاء.
P337 

+ 
P313 

إذا اســـتمر تهـــيج العـــين: تطلـــب استشـــارة طبية/رعايـــة 
 طبية.

خيتــار الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة  باء2ألف، 2 ) 3-3هتيج العني (الفصل 
املشـــــــــــورة أو الرعايـــــــــــة الطبيـــــــــــة حســـــــــــب 

 االقتضاء.
P342 

+ 
P311 

إذا ظهــرت أعــراض تنفســـية: االتصــال بمركــز مكافحـــة 
 السموم/الطبيب/... 

... حيـــــــــــدد الصـــــــــــانع/املورد أو الســـــــــــلطة  باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس التنفسي (الفصل 
للمشــــــــورة املختصــــــــة املصــــــــدر املناســــــــب 

  الطبية العاجلة.
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P361 
+ 

P364 

تخلـع جميـع المالبـس الملوثـة فـوراً وتغسـل قبـل إعــادة 
 استخدامها

  3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل 

P362 
+ 

P364 

ــــل إعــــادة  ــــة وتغســــل قب ــــس الملوث ــــع المالب تخلــــع جمي
 استخدامها. 

  4 ) 1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل 
 2 )2-3(الفصل تأكل اجللد 

 باء 1ألف،  1، 1 ) 4-3التحسس اجللدي (الفصل 
P370 

+ 
P376 

فــي حالــة الحريــق: يوقــف التســرب إذا كــان فعــل ذلــك 
 مأموناً.

  1 )4-2الغازات املؤكسدة (الفصل 

P370 
+ 

P378 

 املاء يزيد اخلطر. وجودإذا كان  • 4، 3، 2، 1 ) 6-2السوائل اللهوبة (الفصل  في حالة الحريق: يستخدم ... لإلطفاء.
... حيدد الصانع/املورد أو السلطة 

 املختصة الوسائط املناسبة.
 2، 1 ) 7-2املواد الصلبة القابلة لالشتعال (الفصل 

 واو األنواع جيم، دال، هاء، )8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 
 1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل 

 1 ) 10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل 
التالمس مـــــع املـــاء غــــازات املـــواد واملخـــاليط الــــيت تطلـــق بـــ

 )12-2 (الفصلهلوبة 
1 ،2 ،3 

  3، 2، 1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل   
  3، 2، 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل   
  األنواع جيم، دال، هاء، واو )15-2(البريوكسيدات) العضوية (الفصل األكاسيد الفوقية   

P301 
+ 

P330 
+ 

P331 

 باء، 1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد ( الفصل  يستحث القيء. في حالة االبتالع: يشطف الفم. ال
 جيم 1
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P302 
+ 

P335 
+ 

P334 

ــــزال الجســــيمات  ــــة الســــقوط علــــى الجلــــد: ت فــــي حال
العالقــة بالجلــد. ويغمــر فــي مــاء بــارد [أو يلــف بأربطــة 

 مبللة].

يســـتخدم الـــنص يف القوســـني املعقـــوفني  • 1 )10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل 
 للمواد الصلبة التلقائية االشتعال.

املــــواد واملخــــاليط الــــيت تطلـــــق بــــالتالمس مــــع املــــاء غــــازات 
 )12-2هلوبة (الفصل 

ال تستخدم إال عبارة "يغمر يف مياه  2، 1
باردة". وال ُيستخدام النص بني القوسني 

 .املعقوفني
P303 

+ 
P361 

+ 
P353 

تخلــــع فــــي حالــــة الســــقوط علــــى الجلــــد (أو الشــــعر): 
يشـــطف الجلـــد بالمـــاء جميـــع المالبـــس الملوثـــة فـــورًا. 

 الدش]. [أو

يـــــدرج الـــــنص بـــــني القوســـــني املعقـــــوفني  • 3، 2، 1 ) 6-2السوائل اللهوبة (الفصل 
حيثمـــا اعتـــرب الصـــانع/املورد أو الســـلطة 
املختصة أنه مناسب للمـادة الكيميائيـة 

 جيم 1باء،  1ألف،  1 ) 2-3تأكل اجللد (الفصل   احملددة.

P305 
+ 

P351 
+ 

P338 

دخول العينين: تشطف بـاحتراس بالمـاء لعـدة  في حالة
دقـــائق. تنـــزع العدســـات الالصـــقة، إذا كانـــت موجـــودة 

 وكان ذلك أمراً سهًال. يستمر الشطف.

  جيم 1باء،  1ألف،  1 ) 2-3تأكل اجللد (الفصل 
  1 )3-3(الفصل  تلف العني الشديد

  باء2ألف، 2 )3-3هتيج العني (الفصل 

P370 
+ 

P380 
+ 

P375 

فــي حالــة الحريــق: يلــزم إخــالء المنطقــة. يلــزم مكافحــة 
 الحريق عن بعد بسبب خطر االنفجار. 

جمموعــــــــــة ( 4-1ملتفجــــــــــرات الشــــــــــعبة  • 4-1الشعبة  )1-2املتفجرات (الفصل 
 .) يف عبوة النقل)Sالتوافق ق (

   

P371 
+ 

P380 
+ 

P375 

ـــزم  ـــات الضـــخمة: يل ـــر والكمي ـــق الكبي ـــة الحري فـــي حال
إخالء المنطقـة. يلـزم مكافحـة الحريـق عـن بعـد بسـبب 

 خطر االنفجار. 

  1 ) 13-2السوائل املؤكسدة (الفصل 
 1 ) 14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 

  4 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 
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P370 
+ 

P372 
+ 

P380 
+ 

P373 

ـــق: خطـــر االنفجـــار. ُتخلـــى المنطقـــة.  ـــة الحري فـــي حال
 يكافح الحريق إذا وصلت النار إلى المتفجرات. ال

متفجرات غري مستقرة  )1-2املتفجرات (الفصل 
، 2-1، 1-1والشعب 

1-3 ،1-5 

 

 4-1باســــــــــــــتثناء متفجــــــــــــــرات الشــــــــــــــعبة  • 4-1الشعبة 
 .)) يف عبوة النقلS(جمموعة التوافق ق (

  النوع ألف )8-2واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل  املواد
األكاســـــــيد الفوقيـــــــة الفوقيــــــــة (البريوكســـــــيدات) العضــــــــوية 

 )15-2 (الفصل
  النوع ألف

P370 
+ 

P380 
+ 

P375 
[+ P378] 

في حالة الحريق: ُتخلى المنطقة. يلزم مكافحة الحريق 
عــــــن بعــــــد بســــــبب خطــــــر االنفجــــــار. [يســــــتخدم ... 

 لإلطفاء.].

يسـتخدم الـنص بــني القوسـني املعقــوفني  • النوع باء )8-2املواد الذاتية التفاعل (الفصل 
 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطورة.

... حيـــــــــــــــدد الصـــــــــــــــانع/املورد أو الســـــــــــــــلطة 
 املختصة الوسائط املناسبة.

األكاســـــــيد الفوقيـــــــة الفوقيــــــــة (البريوكســـــــيدات) العضــــــــوية 
 )15-2(الفصل 

 النوع باء
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 تدوين رموز البيانات التحذيرية المتعلقة بالتخزين  :4-2-3م الجدول 

 الرمز
)1( 

 بيانات التخزين التحذيرية
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P401 متفجرات غري مستقرة )1-2املتفجرات (الفصل  ...  يخزن وفقاً ل 
، 2-1، 1-1 والشعب

1-3 ،1-4 ،1-5 

حيـــــــدد الصـــــــانع/املورد أو الســـــــلطة "... ... 
املختصـــة اللـــوائح احملليـــة/ اإلقليمية/الوطنيـــة/ 

 .الدولية تبعاً للحالة

 4، 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 
P402  .املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاء غـازات هلوبـة  يخزن في مكان جاف

 )12-2(الفصل 
1 ،2 ،3  

P403  .2، 1 ) 2-2الغازات اللهوبة (الفصل  يخزن في مكان جيد التهوية  
  1 ) 4-2الغازات املؤكسدة (الفصل 

  غاز مضغوط )5-2الغازات حتت الضغط (الفصل 
 غاز مسيل

 غاز مسيل مربد
 غاز مذاب

وغريهـا مـن  1الفئة  للسوائل اللهوبة من • 4، 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل 
الســـوائل اللهوبـــة الـــيت تتطـــاير وقـــد تولـــد 

 .جواً متفجراً 
األنواع ألف، باء، جيم،  ) 8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 

 دال، هاء، واو
باستثناء املواد واملخاليط الذاتية التفاعل  •

أو األكاســـــيد الفوقيـــــة (البريوكســـــيدات) 
احلـرارة بسـبب احتمـال العضـوية املكيفـة 

حـــدوث تكثيـــف ومـــا يرتتـــب عليـــه مـــن 
 جتميد
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 الرمز
)1( 

 بيانات التخزين التحذيرية
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P403 
 (تابع)

األنواع ألف، باء، جيم،  )15-2 األكاسيد الفوقـية (البريوكسيدات) العضوية (الفصل (تابع) يخزن في مكان جيد التهوية
 دال، هاء، واو

باستثناء املواد واملخاليط الذاتية التفاعل  •
(البريوكســـــيدات) أو األكاســـــيد الفوقيـــــة 

العضـوية املكيفـة احلـرارة بسـبب احتمـال 
حـــدوث تكثيـــف ومـــا يرتتـــب عليـــه مـــن 

 جتميد
إذا كانــت املــادة الكيميائيــة تتطــاير وقــد  • 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل 

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفـرد؛  تولد جواً خطراً.
 )8-3التنفسي (الفصل هتيج اجلهاز 

3 

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفـرد؛ 
 ) 8-3التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

P404 .املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاء غـازات هلوبـة  يخزن في وعاء مغلق
 )12-2(الفصل 

1 ،2 ،3  

P405 .3، 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، فموي (الفصل  يخزن في مكان مغلق بمفتاح  
 3، 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل 

 3، 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل 
 جيم 1باء،  1ألف،  1 ) 2-3تاكل اجللد (الفصل 

 2باء،  1ألف،  1 ) 5-3إطفار اخلاليا اجلنسية (الفصل 
 2باء،  1ألف،  1 ) 6-3السرطنة (الفصل 

 2باء،  1ألف،  1 ) 7-3السمية التناسلية (الفصل 
السمية الشـاملة ألعضـاء مسـتهدفة حمـددة، التعـرض املفـرد 

 ) 8-3(الفصل 
1 ،2 
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 الرمز
)1( 

 بيانات التخزين التحذيرية
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P405 
 (تابع)

املفـرد؛ السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض  (تابع)يخزن في مكان مغلق بمفتاح 
 )8-3هتيج اجلهاز التنفسي (الفصل 

3 

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفـرد؛ 
 )8-3التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

 2، 1 )10-3خطر الشفط (الفصل 
P406  يخزن في وعاء مقاوم للتأكل/وعاء... له بطانة داخلية

 مقاومة للتأكل. 
علـى بطاقـة  P234إغفاله إذا ذُكـر  جيوز • 1 )16-2للفلزات (الفصل املواد األكالة 

 الوسم
.... حيــــــــــــــدد الصــــــــــــــانع/املورد أو الســــــــــــــلطة 

 املختصة املواد األخرى املتوافقة. 
P407  .2، 1 ) 11-2املواد واملخاليط الذاتية التسخني (الفصل  يراعي ترك فاصل هوائي بين الرصات أو الطبالي  

     
P410  .جيـوز إغفالــه يف حالـة الغــازات املعبــأة يف  • 3، 2، 1 ) 3-2األيروسوالت (الفصل  يحمي من أشعة الشمس

اسطوانات غاز قابلة للنقل وفقـاً لتوجيـه 
لتوصــيات األمــم املتحــدة  P200التعبئــة 

بشــــأن نقــــل البضــــائع اخلطــــرة، الالئحــــة 
مل تكــن تلــك  التنظيميــة النموذجيــة، مــا

ل أو البلمــــــرة الغــــــازات معرضــــــة لالحنــــــال
(البطيئـــــــــة)، أو مـــــــــا مل تـــــــــنص الســـــــــلطة 

  املختصة على خالف ذلك.

 غاز مضغوط )5-2الغازات حتت الضغط (الفصل 
 غاز مسيل 
 غاز مذاب

 2، 1 ) 11-2املواد واملخاليط الذاتية التسخني (الفصل 
األنواع ألف، باء، جيم،  )15-2 األكاسـيد الفوقـية (البريوكسيدات) العضوية (الفصل

 دال، هاء، واو
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 الرمز
)1( 

 بيانات التخزين التحذيرية
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P411  يخزن في درجات حرارة 
 ف.  o/... س oال تتجاوز ... 

األنواع ألف، باء، جيم،  )8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 
 دال، هاء، واو

إذا كــان يشـــرتط ضـــبط احلـــرارة (وفقـــاً للقســـم 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــن  3-2-15-2أو  2-8-2-3

ـــــــاً) أو إذا اعتـــــــرب هـــــــذا  النظـــــــام املنســـــــق عاملي
 ضروريا ألسباب أخرى

... حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة 
باســـــــتخدام مقيـــــــاس درجـــــــة احلـــــــرارة  احلـــــــرارة

 . املعمول به

األنواع ألف، باء، جيم،  )  15-2 (البريوكسـيدات) العضوية (الفصلاألكاسيد الفوقية 
 دال، هاء، واو

P412  50ال يعرَّض لدرجات حرارة تتجاوزo /122سo  .الســلطة املختصــة  يســتخدم الصــانع/املورد أو 3، 2، 1 ) 3-2األيروسوالت (الفصل  ف
 مقياس درجة احلرارة املعمول به.

P413  تخزن الكميات السائبة التي 
تتجـاوز  تتجاوز ... كغم.../باوند في درجات حـرارة ال

 ...o .../سo  .ف 

.... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة  2، 1 )11-2املواد واملخاليط الذاتية التسخني (الفصل 
باســــــتخدام مقيـــــاس درجــــــة  الكميـــــة واحلـــــرارة
 . احلرارة املعمول به

 
P420  .األنواع ألف، باء، جيم،  ) 8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل  يخزن منفصًال

 دال، هاء، واو
 

 2، 1 ) 11-2املواد واملخاليط الذاتية التسخني (الفصل 
 1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل 

 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 
األنواع ألف، باء، جيم،  )15-2 (البريوكسيدات) العضوية (الفصلاألكاسـيد الفوقية 

 دال، هاء، واو
 

P402 
+ 

P404 

املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاءغازات هلوبة  يخزن في مكان جاف. يخزن في وعاء مغلق.
 ) 12-2(الفصل 

1 ،2 ،3  
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 الرمز
)1( 

 بيانات التخزين التحذيرية
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P403 
+ 

P233 

يخــزن فــي مكــان جيــد التهويــة. يحفــظ الوعــاء محكــم 
 اإلغالق. 

إذا كانـــت املـــادة الكيميائيـــة تتطـــاير وقـــد  • 3، 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل 
الســـــمية الشـــــاملة ألعضـــــاء مســـــتهدفة حمـــــددة، التعـــــرض  جواً خطراً.  تولد

 )8-3املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي (الفصل 
3 

الشـــــاملة ألعضـــــاء مســـــتهدفة حمـــــددة، التعـــــرض الســـــمية 
 )8-3املفرد؛ التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

P403 
+ 

P235 

، وغريها مـن 1للسوائل اللهوبة من الفئة  • 3، 2، 1 ) 6-2السوائل اللهوبة (الفصل  يخزن في مكان جيد التهوية. يحفظ باردًا. 
الســــوائل اللهوبــــة الــــيت تتطــــاير وقــــد تولــــد 

 جواً خطراً 
P410 

+ 
P403 

يحمــــى مــــن أشــــعة الشــــمس. يخــــزن فــــي مكــــان جيــــد 
 التهوية.

 غاز مضغوط )5-2الغازات حتت الضغط (الفصل 
 غاز مسيل 
 غاز مذاب

يف حالــــــة الغــــــازات  P410 جيــــــوز إغفــــــال •
غــــاز قابلــــة للنقـــــل  اســــطواناتاملعبــــأة يف 

لتوصــــــيات  P200وفقــــــا لتوجيــــــه التعبئــــــة 
األمـــــــم املتحـــــــدة بشـــــــأن نقـــــــل البضــــــــائع 
اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية، ما 
مل تكــن تلـــك الغـــازات معرضـــة لالحنـــالل 
ـــــــنص  ـــــــة)، أو مـــــــا مل ت أو البلمـــــــرة (البطيئ

 السلطة املختصة على خالف ذلك.

P410 
+ 

P412 

يحمــى مــن أشــعة الشــمس. ال يعــرض لــدرجات حــرارة 
 ف.  122oس/ 50oتتجاوز 

الســلطة املختصــة  يســتخدم الصــانع/املورد أو 3، 2، 1 )3-2األيروسوالت (الفصل 
 مقياس درجة احلرارة املعمول به.
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 : تدوين رموز البيانات التحذيرية المتعلقة بالتخلص من النفايات5-2-3الجدول م 

 الرمز
)1( 

 بيانات التخلص التحذيرية
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4 ( 

 االستخدامشروط 
)5( 

P501 ... متفجرات غري مستقرة )1-2املتفجرات (الفصل  تخلص من المحتويات/الوعاء في 
، 2-1، 1-1والُشعب 

1-3 ،1-4 ،1-5 

 ... وفقــــــــــــــــــــــــاً للــــــــــــــــــــــــوائح احمللية/اإلقليميــــــــــــــــــــــــة/
 الوطنية/الدولية (جيب حتديدها).

حيــدد الصــانع/املورد أو الســـلطة املختصــة مـــا إذا  
منهــــا تنطبــــق علــــى كانــــت متطلبــــات الــــتخلص 

 احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما.
 4، 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل 

األنواع ألف، باء، جيم،  ) 8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 
 دال، هاء، واو

املـــواد واملخـــاليط الـــيت تطلـــق بـــالتالمس مـــع املـــاء غـــازات 
 )12-2هلوبة (الفصل 

1 ،2 ،3 

 3، 2، 1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل 
 3، 2، 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 

-2األكاســــــيد الفوقيــــــة (البريوكســــــيدات) العضــــــوية (الفصــــــل 
15( 

األنواع ألف، باء، جيم، 
 دال، هاء، واو

 4، 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 
 4، 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، فموي (الفصل 
 4، 3، 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل 

 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل 
 جيم 1باء،  1ألف،  1 ) 2-3تأكل اجللد (الفصل 

 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس التنفسي (الفصل 
 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس اجللدي (الفصل 

 2باء،  1ألف،  1 ) 5-3إطفار اخلاليا اجلنسية (الفصل 
 2باء،  1ألف،  1 ) 6-3السرطنة (الفصل 
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 الرمز
)1( 

 بيانات التخلص التحذيرية
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P501 
 (تابع)

 (تابع) تخلص من المحتويات/الوعاء في ...
 

  2باء،  1ألف،  1 )7-3السمية التناسلية (الفصل 
الســـــمية الشـــــاملة ألعضـــــاء مســـــتهدفة حمـــــددة، التعـــــرض 

 )8-3املفرد (الفصل 
1 ،2 

الســـــمية الشـــــاملة ألعضـــــاء مســـــتهدفة حمـــــددة، التعـــــرض 
 )8-3املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي (الفصل 

3 

التعـــــرض  الســـــمية الشـــــاملة ألعضـــــاء مســـــتهدفة حمـــــددة،
 )8-3املفرد؛ التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

الســـــمية الشـــــاملة ألعضـــــاء مســـــتهدفة حمـــــددة، التعـــــرض 
 )9-3 املتكرر (الفصل

1 ،2 

 2، 1 )10-3خطورة الشفط (الفصل 
 3، 2، 1 )1-4ضار بالبيئة املائية، اخلطورة احلادة (الفصل 

 4، 3، 2، 1 )1-4األمد (الفصل ضار بالبيئة املائية، اخلطورة الطويلة 
P502 المـــورد للحصـــول علـــى معلومـــات أو  نعاالرجـــوع للصـــ

 إعادة التدويرأو  بشأن االسترداد
  1 )2-4طبقة األوزون (الفصل  خطورة على
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 3المرفق 

 3 قسمال

 استخدام البيانات التحذيرية

 مقدمة 1-3-3م 

توجيهــاً بشــأن اســتخدام البيانــات التحذيريــة مبــا يتســق مــع النظــام املنســق عامليــاً، مبــا يف ذلــك إســداء  قســميــوفر هــذا ال 1-1-3-3م 
 املشورة بشأن اختيار البيانات املناسبة لكل رتبة خطورة وفئة خطورة يف النظام املنسق عاملياً.

. ويقـوم نظـام تصـنيف اخلطـورة يف الكيميـائي ونقطة البداية يف ختصيص البيانات التحذيريـة هـي تصـنيف خطـر املنـَتج 2-1-3-3م 
بعــــض النظــــم قــــد  ه يف). غـــري أنـــ1-2-2-3-1اخلصـــائص املتأصـــلة للمـــواد الكيميائيـــة املعنيـــة (انظـــر  أســـاس النظـــام املنســـق عامليـــاً علـــى

ن اســتبعاد املخــاطر املعنيــة يف اخلطــورة املزمنــة علــى بطاقــات وســم املنتجــات االســتهالكية إذا كانــت املعلومــات تبــني أنــه ميكــبيــان يشــرتط  ال
ضـرورة أيضـاً  ). وال تكـون هنـاك5ظروف املناولة العادية أو االستخدام العادي أو يف حالة استخدام غري سـليم ولكنـه متوقـع (انظـر املرفـق 

 ). 1-1-5بيانات حتذيرية إذا مل تكن هناك حاجة إىل بيانات خطورة (انظر م ل

تـوفري احلـد األدىن األساسـي مـن العبـارات  قسمملتعلق بتخصيص العبارات الواردة يف هذا الويستهدف وضع التوجيه ا 3-1-3-3م 
 اليت تربط البيانات التحذيرية مبعايري تصنيف اخلطورة وأنواعها يف النظام املنسق عاملياً. 

ضمنت هذه النظم القائمة . وتقسموقد استخدمت البيانات التحذيرية القائمة إىل أقصى حد كأساس لتطوير هذا ال 4-1-3-3م 
 IPCS International Chemical Safety Card (ICSC) Compilers Guide, the American National Standards (ANSI Z129.1), theمـا يلـي: 

EU classification and labelling directives, the Emergency Response Guidebook (ERG 2004), and the Pesticide Label Review Manual 

of the Environmental Protection Agency (EPA) of the United States of America. 

الـــرتويج الســـتخدام أكثـــر اتســـاقاً للبيانـــات التحذيريـــة. ويعـــزز اســـتخدامها إجـــراءات املناولـــة  قســـمويســـتهدف هـــذا ال 5-1-3-3م 
 ألساسية يف أنشطة التدريب والتعليم. املأمونة وميكَّن من الرتكيز على املفاهيم والنهوج ا

رور الوقـت. وتبقـى املفـاهيم مبـوثيقة حية وبالتايل فهو خيضع للمزيـد مـن التحسـني والتطـوير  قسموينبغي اعتبار هذا ال 6-1-3-3م 
 األساسية للمصفوفة والفلسفة الواردة أدناه بدون تغيري. 

 تخصيص البيانات التحذيرية 2-3-3م 

مصــفوفة ُتوّجــه عمليــة اختيــار البيانــات التحذيريــة املناســبة. وتتضــمن املصــفوفة عناصــر لكــل فئــات  قســما اليضــع هــذ 1-2-3-3م 
يــة. وينبغــي اســتخدام مجيــع العناصــر احملــددة الــيت تــرتبط برتــب خطــورة معينــة. كمــا ينبغــي استخـــدام العناصــر العامــة الــيت تحذير اإلجــراءات ال

 أو فئة خطورة معينة، حيثما كانت ذات صلة.  خطورة تتصل على وجه التحديد برتبة ال

بتجميـع العبـارات يف عبـارة واحـدة لتـوفري مكـان يف بطاقـة الوسـم  يُوصىولتوفري املرونة يف تطبيق العبارات التحذيرية،  2-2-3-3م 
يــة الــيت تتخــذ تحذير قــراءة الــنص. وميكــن أن يكــون التجميــع مفيــداً أيضــاً ألنــواع اخلطــورة املختلفــة إذا كانــت اإلجــراءات ال إمكانيــةوحتســني 

 ."يحفظ بعيداً عن الحرارة، والشرر واللهب المكشوف، ويخّزن في مكان بارد جيد التهوية"متشاهبة، مثال 
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لــى بطاقــات مطابقــة للنظــام املنســق عامليــاً إىل جانــب عناصــر لتبليــغ اخلطــورة وينبغـي أن تظهــر هــذه البيانــات التحذيريــة ع 3-2-3-3م 
أن طبقاً للنظام املنسق عاملياً (رسوم ختطيطية، وكلمات تنبيه، وبيانات خطورة). وميكـن أيضـاً تقـدمي معلومـات إضـافية، مـن قبيـل توجيهـات بشـ

). وقـــد يلــزم لــبعض 3-6-4-1، الفقــرة 4-1 والفصــل 2-1انظــر الفصــل االســتخدام، وفقــاً لتقــدير الصــانع/املورد و/أو الســلطة املختصــة (
تنظيـف حمـددة. وينبغـي أن يلـتمس  أو مـواد) مضـادات مسومترياق ( املواد الكيميائية احملددة إسعاف أويل تكميلي أو تدابري عالج تكميلية أو
 العامني أو االختصاصيني وأن تدرج يف بطاقات الوسم.  الطبيني يف مثل هذه احلاالت استشارة مراكز مكافحة السموم و/أو املمارسني

 التدابير التحذيرية العامة 3-3-3م 

ينبغــي أن تعتمــد تــدابري حتذيريــة عامــة جلميــع املــواد واملخــاليط املصــنفة كمــواد خطــرة علــى الصــحة البشــرية أو البيئــة.  1-3-3-3م 
ادر املتاحــة هلــذه املعلومــات بالنســبة لــثالث جمموعــات مــن املســتخدمني أو وينبغــي هلــذا الغــرض مراعــاة االحتياجــات مــن املعلومــات، واملصــ

 الفاعلني املعنيني: اجلمهور العام، واملستخدم التجاري، والعامل يف الصناعة. 

، ويشكل االلتزام املفرتض مبعلومات البيانات التحذيرية على بطاقة الوسم، واملبادئ التوجيهية اخلاصة بشأن السـالمة 2-3-3-3م 
 الوسم وتدابري الصحة املهنية والسالمة.  اشرتاطاتوصحيفة بيانات السالمة لكل منَتج قبل استخدامه، جزءاً من 

بشكل صحيح،  خلص من النفاياتويلزم أيضاً لتنفيذ التدابري التحذيرية املتعلقة بالوقاية، واالستجابة، والتخزين، والت 3-3-3-3م 
املعنيــة، حبيــث ميكــن أخــذ املعلومــات املبينــة علــى الوعــاء وبطاقــة الوســم وصــحيفة بيانــات الســالمة يف  تـوفري معلومــات عــن تركيــب املنتجــات

 احلسبان عند طلب استشارة من املختصني فيما بعد.

حـوال وتعترب البيانات التحذيرية العامة التالية واليت تكتب علـى بطاقـة الوسـم وفقـاً للنظـام املنسـق عامليـاً مالئمـة يف األ 4-3-3-3م 
 املبينة أدناه:

بطاقـــة وســـم النظـــام املنســـق عامليـــاً، معلومـــات  اجلمهور العام
 الوسم على بطاقةتكميلية 

P101  إذا كانــت هنــاك ضــرورة الستشــارة طبيــة: اجعــل
 وعاء المنتج أو بطاقة الوسم في متناول اليد.

P102 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال.  
P103  االستخدام.تقرأ بطاقة الوسم قبل 

بطاقـــة وســـم النظـــام املنســـق عامليـــاً، معلومـــات  العامل يف الصناعة
، صــحيفة بيانــات الوســم علــى بطاقــة تكميليــة

 السالمة، تعليمات مكان العمل

 ال شيء مما هو مبني أعاله 

 مصفوفة البيانات التحذيرية  هيكل 4-3-3م 

األسـود الغـامق. وهـذا هـو بـاحلرف توضح اجلداول اليت تتكون منها املصفوفة اجلـزء األساسـي مـن البيانـات التحذيريـة  1-4-3-3م 
النص الذي ينبغي أن يظهر على بطاقة الوسم، ما مل حيدد خالف ذلك. غري أنه ليس من الضروري اإلصرار على جمموعات متطابقـة مـن 

اخلروج عن بيانات الوسم املوصى هبا لتقدير السلطات املختصة. ويف مجيع احلاالت فإن الصـياغة الكلمات يف مجيع احلاالت. وترتك حرية 
 ية. تحذير الواضحة أساسية إلبالغ املعلومات بشأن اإلجراءات ال

" هــو أن يكــون مــذكرة تفســريية حيــدد -" أو "يف حالــة -والقصــد مــن الــنص الــوارد حبــروف مائلــة الــذي يبــدأ بعبــارة " 2-4-3-3م 
 أن يظهر على بطاقة الوسم. وال يقصدلتطبيق البيانات التحذيرية 
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 االختيــار مــن بـــني يتعــنيوعنــدما تــرد عالمــة اخلــط املائــل للخلــف [/] يف نــص البيـــان التحــذيري فإ�ــا تشــري إىل أنــه  3-4-3-3م 
تفــرض واحـــدة أو أكثــر مـــن املــورد أن خيتــار، أو للســـلطات املختصــة أن هــا. ويف هــذه احلـــاالت ميكــن للصـــانع أو بين العبــارات الــيت تفصـــل

ميكــن أن تقــرأ  "تلــبس قفــازات للحمايــة/مالبس للحمايــة/وقاء للعينين/وقــاء للوجــه"العبــارة العبــارات املناســبة. علــى ســبيل املثــال، فــإن 
 ". يلبس وقاء للعينين والوجه" أو "يلبس وقاء للعينين"

مجيـع الشـروط املنطبقـة غـري مدرجـة.  النقاط الثالث [...] يف نص البيـان التحـذيري فإ�ـا تشـري إىل أنوعندما تظهر  4-4-3-3م 
الشــروط األخــرى الــيت جيــب حتديــدها. وعلــى ســبيل  تطلــب ويف هــذه احلــاالت ميكــن للصــانع أو املــورد أن خيتــار، أو للســلطات املختصــة أن

إىل أن األمــر قــد يقتضــي  "..."يشــري اســتخدام  ضــد االنفجــار"هوية/إضــاءة/...] تســتخدم معــدات [كهربائيــة/ تاملثــال، فإنــه يف بيــان "
 حتديد معدات أخرى.

ن العبـارات املخصصـة خلطـر على سبيل املثال فإويف أغلبية احلاالت، تكون البيانات التحذيرية املوصى هبا مستقلة، و  5-4-3-3م 
وأن املنتجات اليت تصنف يف هاتني الرتبتني معاً يف آن واحد ينبغي أن حتمل بيانات االنفجار ال تغري العبارات املتصلة خبطورة صحية معينة 

 حتذيرية مناسبة لكلتيهما. 

، ينبغــي عمومــاً اختيــار جمموعــة البيانــات مــن حيــث عــدد مــن أوجــه اخلطــورة الصــحيةوحيثمــا تصــنف مــادة أو خملــوط  6-4-3-3م 
"االسـتجابة"، قـد يكــون ب ة علـى التــدابري الوقائيـة. وفيمـا يتعلـق بالعبـارات الــيت تتصـل التحذيريـة األشـد صـرامة. وينطبـق ذلــك بصـورة رئيسـي

دة اإلجراء السريع حامساً. وعلى سبيل املثال، إذا كانت مادة كيميائية ما مسرطنة وحادة السـمية، فـإن تـدابري اإلسـعاف األويل للسـمية احلـا
ت الطويلــة األمــد. كمــا أن الرعايــة الطبيــة للتــأثريات الصــحية املتــأخرة قــد يكــون ضــرورياً يف تكــون هلــا األســبقية علــى التــدابري املطلوبــة للتــأثريا

 حاالت التعرض العارض، حىت إذا مل يكن مصحوباً بأعراض تسمم فورية.

ذيريـة يف آن من املفيد إدراج رسوم ختطيطية حتذيرية وبيانـات حت فإنوحلماية الناس الذين تتباين قدراهتم على القراءة،  7-4-3-3م 
أنـه جتــدر اإلشـارة إىل أن التـأثري الوقــائي للرسـوم التخطيطيــة  غـري(أ)).  1-4-4-1واحـد هبـدف نقــل املعلومـات بـأكثر مــن وسـيلة (انظــر 

 مفيـدةحمدود، وال تغطي األمثلة اليت يتضمنها هذا املرفق مجيع اجلوانب التحذيرية اليت ينبغي معاجلتها. وبينما قد تكون الرسـوم التخطيطيـة 
 ميكن إساءة فهمها، وهي ليست بديًال للتدريب.  فإنه

 /فئة الخطورةرتبة الخطورة حسبمصفوفة البيانات التحذيرية مصنفة  5-3-3م 

ترد يف هذه املصفوفة البيانات التحذيرية املوصى هبا لكل رتبة خطورة وكل فئة خطورة يف النظام املنسق عاملياً حسـب  1-5-3-3م 
) باستثناء البيانات التحذيريـة العامـة. ويف كـل حالـة يتضـمن البيـان التحـذيري الرمـز املنطبـق يف 1-2-2-3 منوع البيان التحذيري (انظر 

ة.ر الذي يعلوه مباشر طالس
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 المتفجرات

 )1-2(الفصل 
 الرمز   

 قنبلة منفجرة

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 متفجر غري مستقر H200 خطر متفجر غري مستقر 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P201 
 يلزم الحصول على تعليمات خاصة قبل االستخدام.

P250 
 للطحن/الصدم/االحتكاك/...ال يعرض 

 . إذا كان املتفجر حساساً للحركة •
... حيدد الصـانع/املورد أو السـلطة املختصـة املناولـة الشـاقة 

 املنطبقة.
P280 

تلـــــــــــبس قفـــــــــــازات للحمايـــــــــــة/مالبس للحمايـــــــــــة/وقاء 
 للعينين/وقاء للوجه.

جيــــوز للصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة أن حتــــدد كــــذلك 
 املناسب.نوع املعدات 

P370 + P372 + P380 + P373 
فــــي حالــــة الحريــــق: خطــــر االنفجــــار. ُتخلــــى 
ــق إذا وصــلت النــار  المنطقــة. ال يكــافح الحري

 .إلى المتفجرات

P401 
 ل ...يخزن وفقاً 

... حيــــــــدد الصــــــــانع/املورد أو الســــــــلطة املختصــــــــة 
اللـــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــــــة/ الدوليــــــــة تبعــــــــاً 

 للحالة.

P501 
 من المحتويات/الوعاء في ...تخلص 

... وفقـــــــــاً للـــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــــــــة/ 
 الدولية (جيب حتديدها).

حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة ما إذا  
كانــت متطلبــات الــتخلص منهــا تنطبــق علــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 المتفجرات

 )1-2(الفصل 
 الرمز   

 منفجرةقنبلة 
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 متفجر؛ خطر انفجار شامل  H201 خطر 1-1 الشعبة
 متفجر؛ خطر انتثار شديد  H202 خطر 2-1الشعبة 
 متفجر؛ خطر احلريق أو العصف أو االنتثار H203 خطر 3-1الشعبة 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
والســطوح الســاخنة، والشــرر، واللهــب يحفــظ بعيــدا عــن الحــرارة، 

 .المكشوف، وغير ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين
P230 

 يحفظ مرطباً باستخدام...
للمواد واملخاليط املرطبة أو املخففـة أو الذائبـة أو املعلقـة مـع مـادة  •

(متفجـــرات ملطفـــة مـــن أجـــل تقليـــل أو كبـــت خواصـــها التفجرييـــة 
 منزوعة احلساسية).

 املواد املناسبة. ... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة
P234 

 .ال يحفظ إال في العبوة األصلية
P240 

 .يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال
 إذا كان املتفجر حساساً للكهرباء االستاتية.  •

P250 
 ال يعرض للطحن/الصدم/االحتكاك/...

 .املتفجر حساساً للحركةإذا كان  •
 ... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املناولة الشاقة املنطبقة.

P280 
 تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه

 .حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب

P370 + P372 + P380 + P373 
االنفجار. ُتخلـى  في حالة الحريق: خطر

المنطقــة. ال يكــافح الحريــق إذا وصــلت 
 .النار إلى المتفجرات

P401 
 ل ...يخزن وفقاً 

... حيـــــــــدد الصــــــــــانع/املورد أو الســــــــــلطة 
املختصــــــــــــة اللــــــــــــوائح احمللية/اإلقليميــــــــــــة/ 

 الوطنية/الدولية تبعاً للحالة.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

اإلقليميــة/ الوطنية/الدوليــة ... وفقــاً للــوائح احملليــة/ 
 (جيب حتديدها).

حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة مـــــا إذا  
ــــــق علــــــى  ــــــتخلص منهــــــا تنطب ــــــات ال ــــــت متطلب كان

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 المتفجرات

 )1-2(الفصل 
 الرمز   

 قنبلة منفجرة
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 خطر احلريق أو االنتثار  H204 حتذير 4-1الشعبة 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفظ بعيدًا عن الحرارة، والسـطوح السـاخنة، والشـرر، 
واللهـب المكشــوف، وغيــر ذلــك مــن مصــادر اإلشــعال. 

 .ممنوع التدخين
P234 

 .ال يحفظ إال في العبوة األصلية
P240 

 .ويربط الوعاء ومعدات االستقباليؤرض 
 إذا كان املتفجر حساساً للكهرباء االستاتية.  •

P250 
 ال يعرض للطحن/الصدم/االحتكاك/...

 .إذا كان املتفجر حساساً للحركة  •
... حيـدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة املناولــة الشــاقة 

 املنطبقة.
P280 

ـــــــــــة/مالبس  ـــــــــــة/وقاء تلـــــــــــبس قفـــــــــــازات للحماي للحماي
 للعينين/وقاء للوجه.

ــــــوع املعــــــدات  حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة ن
 املناسب.

P370 + P372 + P380 + P373 
فــي حالــة الحريــق: خطــر االنفجــار. ُتخلــى 
المنطقـــــة. ال يكـــــافح الحريـــــق إذا وصـــــلت 

 .النار إلى المتفجرات
(جمموعة  4-1باستثناء متفجرات الشعبة  •

 .)) يف عبوة النقلS(التوافق ق 
P370 + P380 + P375 

في حالة الحريق: تــُخلى المنطقـة. ويكـافح 
الحريـــق مـــن بُعـــد بســـبب احتمـــال حـــدوث 

 انفجار. 
جمموعــة التوافــق ( 4-1ملتفجــرات الشــعبة  •

 .) يف عبوة النقل)Sق (

P401 
 ل ...يخزن وفقاً 

... حيـــــــدد الصـــــــانع/املورد أو الســـــــلطة املختصـــــــة 
احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــــة/ الدوليــــــة تبعـــــــاً اللــــــوائح 
 للحالة.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــاً للـــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــة/ الدوليـــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة مـــــا إذا  
كانــــــت متطلبــــــات الــــــتخلص منهــــــا تنطبــــــق علــــــى 

 .أم على كليهمااحملتويات أم على الوعاء 
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 المتفجرات

 )1-2(الفصل 
 الرمز   

 بدون رمز
  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 احتمال االنفجار الشامل يف احلريق H205 خطر 5-1الشعبة 
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P210 

والشــرر، واللهــب يحفــظ بعيــداً عــن الحــرارة، والســطوح الســاخنة، 
 .المكشوف، وغير ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين

P230 
 يحفظ مرطباً باستخدام...

للمواد واملخاليط املرطبة أو املخففة أو الذائبـة أو املعلقـة مـع مـادة  •
ملطفـــة مـــن أجـــل تقليـــل أو كبـــت خواصـــها التفجرييـــة (متفجـــرات 

 منزوعة احلساسية).
 املواد املناسبة. أو السلطة املختصة... حيدد الصانع/املورد 

P234 
 .ال يحفظ إال في العبوة األصلية

P240 
 .يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال

 إذا كان املتفجر حساساً للكهرباء االستاتية.  •
P250 

 ال يعرض للطحن/الصدم/االحتكاك/...
 .إذا كان املتفجر حساساً للحركة •

 السلطة املختصة املناولة الشاقة املنطبقة.... حيدد الصانع/املورد أو 
P280 

 تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه.
 .حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب

P370 + P372 + P380 + P373 
فــــي حالــــة الحريــــق: خطــــر االنفجــــار. 
ُتخلى المنطقة. ال يكـافح الحريـق إذا 

 .وصلت النار إلى المتفجرات
 

P401 
 ل ...يخزن وفقاً 

... حيـــــدد الصــــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصــــــة 
ـــــة تبعـــــاً  ـــــة/ الدولي اللـــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطني

 للحالة.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــــــــاً للـــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــــــــة/ 
 الدولية (جيب حتديدها).

الصانع/املورد أو السلطة املختصة ما إذا  حيدد 
كانـــت متطلبـــات الـــتخلص منهـــا تنطبـــق علـــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 الغازات اللهوبة (القابلة لالشتعال) 

 )2-2(الفصل 

 (الغازات اللهوبة) 
 الرمز   

 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 بدرجة فائقة غاز هلوب H220 خطر 1

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفــــــظ بعيــــــدا عــــــن الحــــــرارة، والســــــطوح الســــــاخنة، 
والشرر، واللهـب المكشـوف، وغيـر ذلـك مـن مصـادر 

 اإلشعال. ممنوع التدخين.

P377 

 الحريق بسبب الغاز المتسرب:
ال تكـــــافح، مـــــا لـــــم يوقـــــف التســـــرب بشـــــكل 

 مأمون.
P381 

فــــي حالــــة التســــرب، تســــتبعد جميــــع مصــــادر 
 .لاإلشعا

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.
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 الغازات اللهوبة (القابلة لالشتعال) 
 )2-2(الفصل 

 (الغازات اللهوبة)
 الرمز   

 بدون رمز

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 غاز هلوب H221 حتذير 2
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P210 

يحفـــــــظ بعيـــــــدا عـــــــن الحـــــــرارة، والســـــــطوح 
الســـــاخنة، والشـــــرر، واللهـــــب المكشـــــوف، 
ـــر ذلـــك مـــن مصـــادر اإلشـــعال. ممنـــوع  وغي

 التدخين.

P377 
 الحريق بسبب الغاز المتسرب:

 ال تكافح، مـا لم يوقـف التسرب بشكل مأمون.
P381 

 .لفي حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر اإلشعا

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.
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 الغازات اللهوبة (القابلة لالشتعال)

 )2-2(الفصل 

 (الغازات التلقائية االشتعال) 
 الرمز   

 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 للهواءقد يشتعل تلقائياً عند تعرضه  H232 خطر غاز تلقائي االشتعال

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P222 

 ال يسمح بتالمسه مع الهواء.
 إذا اعُترب الرتكيز على بيان اخلطورة ضرورياً. •

P280  
تلــــــــــبس قفــــــــــازات للحمايــــــــــة/مالبس للحمايــــــــــة/وقاء 

 للعينين/وقاء للوجه.
حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة نـــــوع املعـــــدات 

 املناسب.
 

   

صصــة اســتناداً إىل القابليــة لالشــتعال، انظــر يبــني هــذا اجلــدول ســوى البيــان التحــذيري املخصــص بــالنظر إىل عــدم اســتقرار الغــاز كيميائيــاً. لالطــالع علــى البيانــات التحذيريــة األخــرى املخال  :مالحظة
   اجلداول اخلاصة بكل من الغازات اللهوبة.
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  الغازات اللهوبة (القابلة لالشتعال)
 )2-2(الفصل 

 (الغازات غير المستقرة كيميائياً)
 الرمز   

 بدون رمز إضايف

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 ألف
 باء

 إضافية بدون كلمة تنبيه
 بدون كلمة تنبيه إضافية

H230  ًحىت يف غياب اهلواء متفجراً  قد يتفاعل تفاعال 
H231  قد يتفاعل تفاعال متفجرا حىت يف غياب اهلواء عند ضغط 

 و/أو حرارة مرتفعة 
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P202 
ممنــوع المناولــة إال بعـــد قــراءة وفهــم جميـــع 

 .احتياطات األمان

   

ابليــة لالشــتعال، انظــر البيــان التحــذيري املخصــص بــالنظر إىل عــدم اســتقرار الغــاز كيميائيــاً. لالطــالع علــى البيانــات التحذيريــة األخــرى املخصصــة اســتناداً إىل القال يبــني هــذا اجلــدول ســوى  :مالحظة
   اجلداول اخلاصة بكل من الغازات اللهوبة.
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358 

 األيروسوالت
 )3-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب

 الخطورةبيان  كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 أيروسول هلوب بدرجة فائقة  H222 خطر 1
  H229  وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخِّن 
 أيروسول هلوب  H223 حتذير 2
  H229  وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخِّن 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفــــــــظ بعيــــــــداً عــــــــن الحــــــــرارة، والســــــــطوح 
الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير 

 .ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين
P211 

ال يــــــرش علــــــى لهــــــب مكشــــــوف أو مصــــــدر 
 إشعال آخر.

P251 
 ال يخرق أو يحرق، حتى بعد استخدامه.

 P410 + P412 
ـــدرجات  يحمـــى مـــن أشـــعة الشـــمس، وال يعـــرض ل

 ف. °122س/°50حرارة تتجاوز 
أو الســـلطة املختصـــة مقيـــاس يســـتخدم الصـــانع/املورد 
 درجة احلرارة املعمول به.

 

  

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

 

359 

 األيروسوالت
 )3-2(الفصل 

 الرمز   
 بدون رمز

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخِّن  H229 حتذير 3

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
الحرارة، والسـطوح السـاخنة، يحفظ بعيدا عن 

والشـرر، واللهــب المكشـوف، وغيــر ذلـك مــن 
 .مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين

P251 
 ال يخرق أو يحرق حتى بعد استخدامه.

 P410 + P412 
يحمـــى مـــن أشـــعة الشـــمس، وال يعـــرض لـــدرجات 

 ف. °122س/°50حرارة تتجاوز 
يســـتخدم الصـــانع/املورد أو الســــلطة املختصـــة مقيــــاس 

 احلرارة املعمول به.درجة 
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 الغازات المؤكسدة
 )4-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب فوق دائرة

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 قد يسبب حريقاً أو يؤججه، عامل ُمؤكِسد H270 خطر 1

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P220 
وغيرهـا مـن المـواد يحفظ بعيـدًا عـن المالبـس 

 القابلة لالحتراق.
P244 

تأكــــد مــــن عــــدم وجــــود زيــــت أو شــــحم علــــى 
 الصمامات والتجهيزات.

P370 + P376 
فــي حالــة الحريــق: يوقــف التســرب إذا كــان فعــل 

 ذلك مأموناً.

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.
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 الغازات تحت الضغط
 )5-2(الفصل 

 الرمز   
 اسطوانة غاز

 بيان الخطورة كلمة التنبيه الخطورةفئة 

 

 حيتوي غازاً حتت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن H280 حتذير غاز مضغوط

 حيتوي غازاً حتت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن H280 حتذير غاز مسّيل

 حيتوي غازاً حتت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن H280 حتذير غاز مذاب
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

  P410 + P403 
ُيحمى من أشعة الشمس. ويخزن في مكان جيد 

 التهوية.
يف حالــة الغــازات املعبـــأة يف  P410جيــوز إغفــال  •

لتوجيــه التعبئــة  اســطوانات غــاز قابلــة للنقــل وفقــاً 
Y200  لتوصــــــيات األمــــــم املتحــــــدة بشــــــأن نقــــــل

البضــائع اخلطــرة، الالئحــة التنظيميــة النموذجيــة، 
 مــــــا مل تكــــــن تلــــــك الغــــــازات معرضــــــة لالحنــــــالل

أو البلمـــرة (البطيئـــة)، أو مـــا مل تـــنص  (البطـــيء)
 السلطة املختصة على خالف ذلك.
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 الغازات تحت الضغط
 )5-2(الفصل 

 الرمز   
 اسطوانة غاز

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة
 حيتوي غازاً مربداً؛ قد يسبب حروقاً أو إصابات قّرية (كريوجينية) H281 حتذير غاز مسّيل مربّد 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P282 
تلــبس قفــازات عازلــة بــاردة وإمــا وقــاء للوجــه 

 أو وقاء للعينين.

P336 + P315 
تحـــك  األجـــزاء المتجمـــدة بمـــاء فـــاتر. الُتصـــهر 

المنطقــــة المتــــأثرة. اطلــــب استشــــارة/رعاية طبيــــة 
 فورًا.

خيتــار الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة املشـــورة أو 
 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.
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 السوائل اللهوبة
 )6-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب

 بيان الخطورة التنبيهكلمة  فئة الخطورة

 

 سائل وخبار هلوب بدرجة فائقة  H224 خطر 1
 سائل وخبار هلوب بدرجة عالية H225 خطر 2
 سائل وخبار هلوب H226 حتذير 3

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفـــــظ بعيـــــداً عـــــن الحـــــرارة، والســـــطوح الســـــاخنة، والشـــــرر، واللهـــــب 

 المكشوف، وغير ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين.
P233 

 يحفظ الوعاء محكم اإلغالق.
 إذا كان السائل يتطاير وقد يولد جواً متفجراً. •

P240 
 .يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال

 إذا كان السائل يتطاير وقد يولد جواً متفجراً.  •
P241 

 ة/...] ضد االنفجار.تستخدم معدات [كهربائية/تهوية/إضاء
 إذا كان السائل يتطاير وقد يولد جواً متفجراً. •
جيوز اسـتخدام الـنص بـني القوسـني املعقـوفني لتحديـد معـدات كهربائيـة أو  •

معدات هتوية أو إضاءة أو أية معدات أخرى بعينها إذا كان ذلك ضـروريا 
 ومناسبا.

التشــريعات احملليــة أو الوطنيــة جيــوز إغفــال البيــان التحــذيري حيثمــا كانــت  •
 تأخذ بأحكام أكثر حتديداً.

P303 + P361 + P353 
في حالة السـقوط علـى الجلـد (أو الشـعر): 
تخلع جميع المالبس الملوثة فورًا. يشـطف 

 الجلد بالماء [أو الدش].
يــدرج الــنص بــني القوســني املعقــوفني حيثمــا  •

اعترب الصانع/املورد أو السلطة املختصة أنـه 
 ناسب للمادة الكيميائية احملددة.م

P370 + P378 
 في حالة الحريق: يستخدم ... لإلطفاء.

 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر. •
 حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة... 

 الوسائط املناسبة.
 

P403 + P235 
يخزن في مكان جيـد التهويـة. يحفـظ 

 باردًا.
ـــــــــة مـــــــــن الفئـــــــــة  • ، 1للســـــــــوائل اللهوب

وغريهـــــا مـــــن الســـــوائل اللهوبـــــة الـــــيت 
 تتطاير وقد تولد جواً متفجراً.

P501 
تخلـــص مـــن المحتويات/الوعـــاء فـــي 

... 
... وفقـــــــــــاً للــــــــــــوائح احمللية/اإلقليميــــــــــــة/ 

 الوطنية/الدولية (جيب حتديدها).
حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة 
مـــا إذا كانـــت متطلبـــات الـــتخلص منهـــا 

على الوعاء أم  تنطبق على احملتويات أم
 على كليهما.

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

 

364 

 
 (تابع) السوائل اللهوبة

 )6-2(الفصل 
 الرمز   

 هلب
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 سائل وخبار هلوب بدرجة فائقة  H224 خطر 1
 سائل وخبار هلوب بدرجة عالية H225 خطر 2
 سائل وخبار هلوب H226 حتذير 3

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P242 
 تستخدم أدوات ال تولد شررًا.

إذا كان السائل يتطاير وميكن أن يولد جـواً متفجـراً، وإذا كـان احلـد األدىن  •
من طاقة اإلشعال ضعيفا جدا. (وينطبق هذا على املواد واملخاليط حيثمـا  

ـــــي جـــــول، مثـــــل  0.1 <كانـــــت طاقـــــة اإلشـــــعال الـــــدنيا  ـــــد ثـــــاين  مّل كربيتي
 ).الكربون

P243 
 تتخذ إجراءات لمنع التفريغ اإللكتروستاتي.

 إذا كان السائل يتطاير وقد يولد جواً متفجراً. •
جيوز إغفاله حيثما كانت التشريعات احمللية أو الوطنية تأخذ بأحكام أكثر  •

 .حتديداً 
P280 

 تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه
 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب.
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 السوائل اللهوبة

 )6-2(الفصل 
 الرمز   

 بدون رمز

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

  سائل قابل لالحرتاق H227 حتذير 4

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
عــــــــن الحــــــــرارة، والســــــــطوح يحفــــــــظ بعيــــــــداً 

الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير 
 ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين.

P280 
تلبس قفـازات للحمايـة/مالبس للحمايـة/وقاء 

 للعينين/وقاء للوجه.
حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة نـــــوع 

 .املعدات املناسب

P370 + P378 
 لإلطفاء.في حالة الحريق: يستخدم ... 

 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر. •
 حيـــــــــــدد الصـــــــــــانع/املورد أو الســـــــــــلطة املختصـــــــــــة... 

 .الوسائط املناسبة

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.

، وغريهـــــا مــــــن 1للســـــوائل اللهوبــــــة مـــــن الفئــــــة   •
الســـــوائل اللهوبـــــة الـــــيت تتطـــــاير وقـــــد تولـــــد جـــــواً 

 متفجراً.

P501 
 ... تخلص من المحتويات/الوعاء في

... وفقـــــاً للـــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــــة/ الدوليـــــة 
 (جيب حتديدها).

حيـــــــدد الصـــــــانع/املورد أو الســـــــلطة املختصـــــــة مـــــــا إذا  
كانــــــــت متطلبــــــــات الــــــــتخلص منهــــــــا تنطبــــــــق علــــــــى 

 احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما.
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 المواد الصلبة القابلة لالشتعال
 )7-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه الخطورةفئة 

 
 مادة صلبة هلوبة H228 خطر 1
 مادة صلبة هلوبة H228 حتذير 2

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفــظ بعيــداً عــن الحــرارة، والســطوح الســاخنة، والشــرر، واللهــب 

 .التدخينالمكشوف، وغير ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع 
P240 

 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال.
 .إذا كان املتفجر حساساً للكهرباء االستاتية •

P241 
 تستخدم معدات [كهربائية/تهوية/إضاءة/...] ضد االنفجار.

 إذا كان ميكن أن حتدث سحب غبار. •
جيـــــوز اســـــتخدام الـــــنص بـــــني القوســـــني املعقـــــوفني لتحديـــــد معـــــدات   •

ات هتويــة أو إضــاءة أو أيــة معــدات أخــرى بعينهــا كهربائيــة أو معــد
 إذا كان ذلك ضروريا ومناسبا.

جيـــوز إغفـــال البيـــان التحـــذيري حيثمـــا كانـــت التشـــريعات احملليـــة أو  •
 .الوطنية تأخذ بأحكام أكثر حتديداً 

P280 
 تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه.

 .السلطة املختصة نوع املعدات املناسبحيدد الصانع/املورد أو 

P370 + P378 
 في حالة الحريق: يستخدم ... لإلطفاء.

 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •
 حيــــــــــدد الصــــــــــانع/املورد أو الســــــــــلطة املختصــــــــــة... 

 .الوسائط املناسبة
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 المواد والمخاليط الذاتية التفاعل

 )8-2(الفصل 
 الرمز   

 قنبلة منفجرة
 بيان الخطورة كلمة التنبيه الخطورةفئة 

 
 التسخني قد يسبب انفجاراً  H240 خطر النوع ألف

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفــظ بعيــداً عــن الحــرارة، والســطوح الســاخنة، والشــرر، 
ــر ذلــك مــن مصــادر اإلشــعال.  واللهــب المكشــوف، وغي

 .ممنوع التدخين
P234 

 يحفظ إال في العبوة األصلية. ال
P235 

 يحفظ باردًا.
 .على بطاقة الوسم P411جيوز إغفاله إذا ذُكر  •

P240 
 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال.

إذا كـــان حساســـاً للكهربـــاء االســـتاتية وقـــادراً علـــى توليـــد  •
 جو متفجر.

P280 
تلــــــــــــبس قفــــــــــــازات للحمايــــــــــــة/مالبس للحمايـــــــــــــة/وقاء 

 للوجه.للعينين/وقاء 
 .حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب

P370 + P372 + P380 + P373 
 في حالة الحريق: خطر االنفجار.

ــــة. ال يكــــافح الحريــــق إذا  ــــى المنطق ُتخل
 وصلت النار إلى المتفجرات.

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.

أو  باســــتثناء املــــواد واملخــــاليط الذاتيــــة التفاعــــل •
األكاســـــيد الفوقيـــــة (البريوكســـــيدات) العضـــــوية 
املكيفة احلرارة بسبب احتمال حدوث تكثيف 

 وما يرتتب عليه من جتميد.
P411 

يخــــــــــــــــــــــزن فــــــــــــــــــــــي درجــــــــــــــــــــــات حــــــــــــــــــــــرارة ال 
 ف.°س/...° ... تتجاوز

-2رارة (وفقـــاً للقســـم ـإذا كـــان يشـــرتط ضـــبط احلـــ
مــــن النظــــام املنســــق  3-2-15-2أو  8-2-3

 هذا ضروريا ألسباب أخرىعاملياً) أو إذا اعترب 
حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة احلرارة ... 

 .باستخدام مقياس درجة احلرارة املعمول به
P420 

 يخزن منفصًال.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـاً للـوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـة/ الدوليـة 
 (جيب حتديدها).

الســـلطة املختصــــة مــــا إذا   حيـــدد الصــــانع/املورد أو
ـــــتخلص منهـــــا تنطبـــــق علـــــى  كانـــــت متطلبـــــات ال

 احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما.
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 المواد والمخاليط الذاتية التفاعل

 )8-2(الفصل 
 الرمز   

 قنبلة منفجرة وهلب
  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 التسخني قد يسبب حريقاً أو انفجاراً  H241 خطر النوع باء

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفظ بعيـداً عـن الحـرارة، والسـطوح السـاخنة، والشـرر، 
واللهـب المكشــوف، وغيــر ذلـك مــن مصــادر اإلشــعال. 

 .التدخينممنوع 
P234 

 ال يحفظ إال في العبوة األصلية.
P235 

 يحفظ بارداً.
 .على بطاقة الوسم P411جيوز إغفاله إذا ذُكر  •

P240 
 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال.

إذا كـــان حساســـاً للكهربـــاء االســـتاتية وقـــادراً علـــى توليـــد  •
 جو متفجر.

P280 
 تلـــــــــــبس قفـــــــــــازات للحمايـــــــــــة/مالبس للحمايـــــــــــة/وقاء

 للعينين/وقاء للوجه.
حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة نــــــوع املعــــــدات 

 .املناسب

P370 + P380 + P375 [+ P378] 
فــي حالــة الحريــق: ُتخلــى المنطقــة. يلــزم مكافحــة 
الحريـــــــق عـــــــن بعـــــــد بســـــــبب خطـــــــر االنفجـــــــار. 

 [يستخدم ... لإلطفاء]
يســتخدم الـــنص بـــني القوســني املعقـــوفني إذا كـــان  •

 املاء يزيد اخلطورة.وجود 
الوسائط  حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة... 

 .املناسبة

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.

باســـــــتثناء املـــــــواد واملخـــــــاليط الذاتيـــــــة التفاعـــــــل أو  •
األكاســــــــيد الفوقيــــــــة (البريوكســــــــيدات) العضــــــــوية 
املكيفــة احلــرارة بســـبب احتمــال حــدوث تكثيـــف 

 جتميد.وما يرتتب عليه من 
P411 

 يخزن في درجات حرارة ال تتجاوز
 ف.°س/...° ...

-2إذا كــان يشــرتط ضــبط احلــرارة (وفقــاً للقســم  •
مــن النظــام املنســق  3-2-15-2أو  8-2-3

 عاملياً) أو إذا اعترب هذا ضروريا ألسباب أخرى
حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة احلـــرارة ... 

 .املعمول بهباستخدام مقياس درجة احلرارة 
P420 

 يخزن منفصًال.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــــــاً للــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــــــة/ 
 الدولية (جيب حتديدها).

حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة مـــا 
إذا كانــــت متطلبــــات الــــتخلص منهــــا تنطبــــق 

علــــــــى   علــــــــى احملتويــــــــات أم علــــــــى الوعــــــــاء أم
 كليهما.

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

 

369 

 
 المواد والمخاليط الذاتية التفاعل

 )8-2(الفصل 
 الرمز   

 هلب
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 التسخني قد يسبب حريقاً  H242 خطر النوع جيم
 التسخني قد يسبب حريقاً  H242 خطر النوع دال
 التسخني قد يسبب حريقاً  H242 حتذير النوع هاء
 التسخني قد يسبب حريقاً  H242 حتذير النوع واو

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفــــظ بعيــــداً عــــن الحــــرارة، والســــطوح الســــاخنة، والشــــرر، 
واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر اإلشـعال. ممنـوع 

 .التدخين
P234 

 ال يحفظ إال في العبوة األصلية.
P235 

 يحفظ باردًا.
 .على بطاقة الوسم P411جيوز إغفاله إذا ذُكر  •

P240 
 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال.

إذا كـــان حساســـاً للكهربـــاء االســـتاتية وقـــادراً علـــى توليـــد جـــو  •
 متفجر.

P280 
ـــاء  ـــة/وقاء للعينين/وق ـــة/مالبس للحماي ـــبس قفـــازات للحماي تل

 للوجه.
 .املعدات املناسبحيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع 

P370 + P378 
 في حالة الحريق: يستخدم ... لإلطفاء.

 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر. •
 حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة... 

 .الوسائط املناسبة
 

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.

باســتثناء املــواد واملخــاليط الذاتيــة التفاعــل أو  •
(البريوكســيدات) العضــوية األكاســيد الفوقيــة 

املكيفــــــة احلــــــرارة بســــــبب احتمــــــال حــــــدوث 
 تكثيف وما يرتتب عليه من جتميد.

P411 
 يخزن في درجات حرارة ال تتجاوز

 ف.°س/...° ...
إذا كــان يشــرتط ضــبط احلــرارة (وفقــاً للقســم  •

مـــــــــــــــــــــــــــــــــن  3-2-15-2أو  2-8-2-3
النظـــــــام املنســـــــق عامليـــــــاً) أو إذا اعتـــــــرب هـــــــذا 

 رىضروريا ألسباب أخ
حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة احلــرارة ... 

 .باستخدام مقياس درجة احلرارة املعمول به
P420 

 يخزن منفصًال.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــــــاً للــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــــــة/ 
 الدولية (جيب حتديدها).

حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســــلطة املختصـــة مــــا 
إذا كانـــــت متطلبـــــات الـــــتخلص منهـــــا تنطبـــــق 

ــــــــات أم علــــــــى الوعــــــــاء أم علــــــــى   علــــــــى احملتوي
 كليهما.
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 السوائل التلقائية االشتعال

 )9-2(الفصل 
 الرمز   

 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 يلتقط النار فور التعرض للهواء H250 خطر 1

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفـــظ بعيـــداً عـــن الحـــرارة، والســـطوح الســـاخنة، والشـــرر، 
واللهــــب المكشــــوف، وغيــــر ذلــــك مــــن مصــــادر اإلشــــعال. 

 .ممنوع التدخين
P222 

 ال يسمح بالتعريض للهواء.
 إذا اعُترب الرتكيز على بيان اخلطورة ضرورياً. •

P231 + P232 
خامــــل/... تلـــزم المناولــــة وتخــــزين المحتويــــات تحــــت غــــاز 

 تحمي من الرطوبة.
... حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة الســــائل أو الغــــاز 

 املناسب إذا مل تكن عبارة "غاز خامل" مناسبة.
P233 

 يحفظ الوعاء محكم اإلغالق.
P280 

تلــبس قفــازات للحمايـــة/مالبس للحمايــة/وقاء للعينين/وقـــاء 
 للوجه.

 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب. 

P302 + P334 
في حالة السقوط علـى الجلـد: يغمـر فـي مـاء بـارد 

 أو يلف بأربطة مبللة.
P370 + 378 

 في حالة الحريق: يستخدم ... لإلطفاء.
 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •

الوسـائط  ... حيـدد الصـانع/املورد أو السـلطة املختصـة
 املناسبة.
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 المواد الصلبة التلقائية االشتعال

 )10-2(الفصل 
 الرمز   

 هلب
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 تلتقط النار فور التعرض للهواء H250 خطر 1

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
والسـطوح السـاخنة، والشـرر، يحفظ بعيداً عن الحرارة، 

واللهـب المكشـوف، وغيـر ذلــك مـن مصـادر اإلشــعال. 
 .ممنوع التدخين

P222 
 ال يسمح بالتعريض للهواء.

 إذا اعُترب الرتكيز على بيان اخلطورة ضرورياً. •
P231 + P232 

تلزم المناولة وتخزين المحتويـات تحـت غـاز خامـل/... 
 تحمي من الرطوبة.

الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة الســـــائل أو ... حيـــــدد 
 الغاز املناسب إذا مل تكن عبارة "غاز خامل" مناسبة.

P233 
 يحفظ الوعاء محكم اإلغالق.

P280 
ـــــــــــة/وقاء  تلـــــــــــبس قفـــــــــــازات للحمايـــــــــــة/مالبس للحماي

 للعينين/وقاء للوجه.
 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب.

P302 + P335 + P334 
ــــــــزال  فــــــــي حالــــــــة الســــــــقوط علــــــــى الجلــــــــد: ت
الجسيمات العالقة بالجلد. ويغمر في مـاء بـارد 

 أو يلف بأربطة مبللة.
P370 + P378 

 في حالة الحريق: يستخدم ... لإلطفاء.
 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •

 حيـــــــــدد الصـــــــــانع/املورد أو الســـــــــلطة املختصـــــــــة... 
 .الوسائط املناسبة
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 والمخاليط الذاتية التسخينالمواد 

 )11-2(الفصل 
 الرمز   

 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 ذايت التسخني؛ قد يلتقط النار  H251 خطر 1

 ذايت التسخني يف الكميات الكبرية قد يلتقط النار H252 حتذير 2

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P235 
 يحفظ باردًا.

 .على بطاقة الوسم P413جيوز إغفاله إذا ذُكر 
P280 

ــــــــة/وقاء  ــــــــة/مالبس للحماي ــــــــازات للحماي ــــــــبس قف تل
 للعينين/وقاء للوجه.

حيـــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصـــة نــــوع املعــــدات 
 املناسب.

 P407 
 .يراعى ترك فاصل هوائي بين الرصات أو الطبالي

P413 
السـائبة التـي تتجـاوز ... كغـم/... باونـد ُتخزَّن الكميـات 

 ف.°س/...°تتجاوز ... في درجات حرارة ال
... حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة الكميــة ودرجــة 

 احلرارة باستخدام مقياس درجة احلرارة املعمول به.
P420 

 يخزن منفصًال.
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 المواد والمخاليط التي تطلق بالتالمس مع الماء غازات لهوبة 
 )12-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة قد تشتعل تلقائياً  H260 خطر 1
 تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة H261 خطر 2

 التحذيريةالبيانات 
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P223 
 تجنب التالمس مع الماء.

 إذا اعُترب الرتكيز على بيان اخلطورة ضرورياً. •
P231+ P232 

تلزم المناولة وتخزين المحتويـات تحـت غـاز خامـل/... 
 تحمي من الرطوبة.

إذا كانت املادة أو املخلوط يتفاعل بسهولة مع الرطوبـة  •
 اهلواء.يف 

... حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة الســـــائل أو 
 الغاز املناسب إذا مل تكن عبارة "غاز خامل" مناسبة.

P280 
ـــــــــــة/وقاء  تلـــــــــــبس قفـــــــــــازات للحمايـــــــــــة/مالبس للحماي

 للعينين/وقاء للوجه.
 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب.

P302 + P335 + P334 
ـــــــي  ـــــــد: تـــــــزال ف ـــــــى الجل ـــــــة الســـــــقوط عل حال

الجســـيمات العالقـــة بالجلـــد. ويغمـــر فـــي مـــاء 
 بارد.

P370 + P378 
 في حالة الحريق: يستخدم ... لإلطفاء.

 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •
 حيــــــــدد الصــــــــانع/املورد أو الســــــــلطة املختصــــــــة... 

 .الوسائط املناسبة
 

P402 + P404 
 يخـــزن فـــي مكـــان جـــاف. يخـــزن فـــي وعـــاء

 مغلق.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

ــــــــــــة/  ... وفقــــــــــــاً للــــــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطني
 الدولية (جيب حتديدها).

حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة مــا إذا  
كانــــت متطلبــــات الــــتخلص منهــــا تنطبــــق علــــى 

 احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما.
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 ق بالتالمس مع الماء غازات لهوبةالمواد والمخاليط التي تطل

 )12-2(الفصل 
 الرمز   

 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة H261 حتذير 3

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P231 + P232 
تلزم المناولة وتخـزين المحتويـات تحـت غـاز 

 خامل/... تحمي من الرطوبة.
إذا كانت املادة أو املخلوط يتفاعـل بسـهولة  •

 مع الرطوبة يف اهلواء.
... حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة 
الســــــائل أو الغــــــاز املناســــــب إذا مل تكــــــن عبــــــارة 

 "غاز خامل" مناسبة.
P280 

تلبس قفازات للحماية/مالبس للحمايـة/وقاء 
 للعينين/وقاء للوجه.

حيــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة نـــــوع 
 املعدات املناسب.

P370 + P378 
 في حالة الحريق: يستخدم ... لإلطفاء.

 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •
 حيـــــــــــدد الصـــــــــــانع/املورد أو الســـــــــــلطة املختصـــــــــــة... 

 .الوسائط املناسبة

P402 + P404 
 يخزن في مكان جاف. يخزن في وعاء مغلق.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــــاً للـــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــــة/ الدوليـــــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة مــــــا إذا  
كانـــــــت متطلبـــــــات الــــــــتخلص منهـــــــا تنطبـــــــق علــــــــى 

 احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما.
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 السوائل المؤكسدة
 )13-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب فوق دائرة

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 قد يسبب حريقاً أو انفجاراً؛ عامل مؤكسد قوي H271 خطر 1

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفــظ بعيــداً عــن الحــرارة، والســطوح الســـاخنة، 
ـــر ذلـــك مـــن  والشـــرر، واللهـــب المكشـــوف، وغي

 .مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين
P220 

يحفـــظ بعيـــداً عـــن المالبـــس وغيرهـــا مـــن المـــواد 
 القابلة لالحتراق.

P280 
تلـــــبس قفـــــازات للحمايـــــة/مالبس للحمايـــــة/وقاء 

 .للعينين/وقاء للوجه
حيـــــــــدد الصـــــــــانع/املورد أو الســـــــــلطة املختصـــــــــة نـــــــــوع 

 املعدات املناسب.
P283 

 .لالحتراقتلبس مالبس مقاومة للنار أو معطلة 

P306 + P360 
في حالة السقوط على المالبس: تشطف المالبـس الملوثـة 

 فوراً والجلد بوفرة من الماء، قبل خلع المالبس.
P371 + P380 + P 375 

فـــــي حالـــــة الحريـــــق الكبيـــــر والكميـــــات الضـــــخمة: ُتخلـــــى 
المنطقــة. يكــافح الحريــق مــن بُعــد بســبب احتمــال حــدوث 

 انفجار.
P370 + P378 

 الحريق: يستخدم ... لإلطفاء. في حالة
 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •
 حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة...   •

 .الوسائط املناسبة

P420 
 يخزن منفصًال.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــــــــــــــاً للــــــــــــــــوائح احمللية/اإلقليميــــــــــــــــة/ 
 الوطنية/الدولية (جيب حتديدها).

الصانع/املورد أو السلطة املختصة ما حيدد 
إذا كانــت متطلبــات الــتخلص منهــا تنطبــق 
علـــــى احملتويـــــات أم علـــــى الوعـــــاء أم علـــــى  

 .كليهما
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 السوائل المؤكسدة
 )13-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب فوق دائرة

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 قد يؤجج احلريق؛ عامل مؤكسد H272 خطر 2
 قد يؤجج احلريق؛ عامل مؤكسد H272 حتذير 3

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفــــــــظ بعيــــــــداً عــــــــن الحــــــــرارة، والســــــــطوح 
الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير 

 .ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين
P220 

يحفظ بعيدًا عن المالبس وغيرهـا مـن المـواد 
 القابلة لالحتراق.

P280 
تلبس قفازات للحمايـة/مالبس للحمايـة/وقاء 

 للعينين/وقاء للوجه.
حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة نـــــوع 

 املعدات املناسب.

P370 + P378 
 في حالة الحريق: يستخدم ... لإلطفاء.

 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •
الوســـائط  املختصـــةحيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة ... 

 .املناسبة

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

ــــــــــــة/  ... وفقــــــــــــاً للــــــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطني
 الدولية (جيب حتديدها).

حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة مــا إذا  
كانــــت متطلبــــات الــــتخلص منهــــا تنطبــــق علــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما

  

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

 

377 

 المواد الصلبة المؤكسدة
 )14-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب فوق دائرة

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 قد يسبب حريقاً أو انفجاراً؛ عامل مؤكسد قوي H271 خطر 1

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
 يحفــــظ بعيــــداً عــــن الحــــرارة، والســــطوح الســــاخنة،
والشـــــرر، واللهـــــب المكشـــــوف، وغيـــــر ذلـــــك مـــــن 

 .مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين
P220 

يحفظ بعيداً عن المالبس وغيرها من المواد القابلة 
 لالحتراق.

P280 
ـــــــة/وقاء  تلـــــــبس قفـــــــازات للحمايـــــــة/مالبس للحماي

 للعينين/وقاء للوجه.
حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة نــوع املعــدات 

 .املناسب
P283 

 .تلبس مالبس مقاومة للنار أو معطلة لالحتراق

P306 + P360 
فـي حالـة السـقوط علــى المالبـس: تشـطف المالبــس 
الملوثــــة والجلــــد فــــوراً بــــوفرة مــــن المــــاء، قبــــل خلــــع 

 المالبس.
P371 + P380 + P375 

تخلـى  في حالة الحريـق الكبيـر والكميـات الضـخمة:
المنطقـــة. يكـــافح الحريـــق مـــن بُعـــد بســـبب احتمـــال 

 حدوث انفجار.
P370 + P378 

 في حالة الحريق: يستخدم ... لإلطفاء.
 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •

الوســــائط  حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة... 
 .املناسبة

P420 
 يخزن منفصًال.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

الدوليــة ... وفقــاً للــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــة/ 
 (جيب حتديدها).

حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة مــــا إذا  
كانـــــت متطلبـــــات الـــــتخلص منهـــــا تنطبـــــق علـــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 المواد الصلبة المؤكسدة
 )14-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب فوق دائرة

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 قد يؤجج احلريق؛ عامل مؤكسد H272 خطر 2
 قد يؤجج احلريق؛ عامل مؤكسد H272 حتذير 3

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفظ بعيدًا عن الحرارة، والسطوح السـاخنة، 
والشرر، واللهـب المكشـوف، وغيـر ذلـك مـن 

 .مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين
P220 

المالبـس وغيرهـا مـن المـواد  يحفـظ بعيـداً عـن
 القابلة لالحتراق.

P280 
تلــبس قفــازات للحمايــة/مالبس للحمايــة/وقاء 

 للعينين/وقاء للوجه.
حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة نــــــوع 

 املعدات املناسب.

P370 + P378 
 في حالة الحريق: يستخدم ... لإلطفاء.

 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •
الوســـــائط  الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة حيـــــدد... 

 .املناسبة

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــــــــاً للــــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــــــــة/ 
 الدولية (جيب حتديدها).

حيدد الصانع/املورد أو السـلطة املختصـة مـا إذا  
كانـــت متطلبـــات الـــتخلص منهـــا تنطبـــق علـــى 

 .الوعاء أم على كليهمااحملتويات أم على 

  

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

 

379 

 األكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية
 )15-2(الفصل 

 
 

 الرمز 
 قنبلة منفجرة

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 التسخني قد يسبب انفجاراً  H240 خطر النوع ألف

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
بعيــــداً عــــن الحــــرارة، والســــطوح الســــاخنة، يحفــــظ 

ــــن  ــــك م ــــر ذل والشــــرر، واللهــــب المكشــــوف، وغي
 .مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين

P234 
 ال يحفظ إال في العبوة األصلية.

P235 
 يحفظ باردًا.

 .على بطاقة الوسم P411جيوز إغفاله إذا ذُكر 
P240 

 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال.
للكهربـــاء االســـتاتية وقـــادراً علـــى  إذا كـــان حساســـاً  •

 توليد جو متفجر.
P280 

ــــــبس قفــــــازات للحمايــــــة/مالبس للحمايــــــة/وقاء  تل
 .للعينين/وقاء للوجه

حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة نــوع املعــدات 
 املناسب.

P370 + P372 + P380 + P373 
ــــــى  ــــــق: خطــــــر االنفجــــــار. ُتخل ــــــة الحري فــــــي حال

إذا وصـلت النـار إلـى  المنطقة. ال يكافح الحريـق
 .المتفجرات

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.

باســتثناء املــواد واملخــاليط الذاتيــة التفاعــل أو  •
األكاســيد الفوقيــة (البريوكســيدات) العضــوية 
املكيفــــــة احلـــــــرارة بســــــبب احتمـــــــال حـــــــدوث 

 تكثيف وما يرتتب عليه من جتميد.
P410 

 يحمى من أشعة الشمس.
P411 

حــــــــــــــــــرارة ال  يخــــــــــــــــــزن فــــــــــــــــــي درجــــــــــــــــــات
 ف.°س/...° ... تتجاوز

إذا كــان يشـــرتط ضــبط احلـــرارة (وفقــاً للقســـم  •
مــــــــــــــــــــــــــــــــــن  3-2-15-2أو  2-8-2-3

ـــــــرب هـــــــذا  ـــــــاً) أو إذا اعت النظـــــــام املنســـــــق عاملي
 .أخرىألسباب ضروريا 

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة ... 
احلــرارة باســتخدام مقيــاس درجــة احلــرارة املعمـــول 

 .به
P420 
 .منفصالً يخزن 

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــاً للــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــة/ الدوليــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة مــــا إذا  
كانـــــت متطلبـــــات الـــــتخلص منهـــــا تنطبـــــق علـــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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380 

 
 (البيروكسيدات) العضويةاألكاسيد الفوقية 

 )15-2(الفصل 
 

 
 الرمز 

 قنبلة منفجرة وهلب
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 
 التسخني قد يسبب حريقاً أو انفجاراً  H241 خطر النوع باء

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفظ بعيدًا عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشـرر، 
واللهب المكشوف، وغيـر ذلـك مـن مصـادر اإلشـعال. 

 .التدخين ممنوع
P234 

 ال يحفظ إال في العبوة األصلية.
P235 

 يحفظ باردًا.
 .على بطاقة الوسم P411جيوز إغفاله إذا ذُكر  •

P240 
 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال.

إذا كــان حساســاً للكهربــاء االســتاتية وقــادراً علــى توليــد  •
 جو متفجر.

P280 
للحمايـــــــــــة/وقاء تلــــــــــبس قفـــــــــــازات للحمايــــــــــة/مالبس 

 للعينين/وقاء للوجه.
 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب.

P370 + P380 + P375 [+ P378] 
فـــي حالـــة الحريـــق: ُتخلـــى المنطقـــة. يلـــزم 
ـــق عـــن بعـــد بســـبب خطـــر  مكافحـــة الحري

 االنفجار. [يستخدم ... لإلطفاء]
يســـتخدم الـــنص بـــني القوســـني املعقـــوفني  •

 .كان وجود املاء يزيد اخلطورةإذا  
 حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة... 

 .الوسائط املناسبة

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.

باســــتثناء املــــواد واملخــــاليط الذاتيــــة التفاعــــل أو األكاســــيد  •
الفوقيـــة (البريوكســـيدات) العضـــوية املكيفـــة احلـــرارة بســـبب 

 عليه من جتميد.احتمال حدوث تكثيف وما يرتتب 
P410 

 يحمى من أشعة الشمس.
P411 

 ف.°س/...° ... يخزن في درجات حرارة ال تتجاوز
 3-2-8-2إذا كان يشرتط ضبط احلرارة (وفقاً للقسـم   •

مــن النظــام املنســق عامليــاً) أو إذا اعتــرب  3-2-15-2أو 
 أخرى.ألسباب هذا ضروريا 

احلـرارة باسـتخدام حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة ... 
 .مقياس درجة احلرارة املعمول به

P420 
 .يخزن منفصالً 

P501 
تخلـــص مـــن المحتويات/الوعـــاء فـــي 

... 
... وفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائح 
احمللية/اإلقليمية/الوطنيــة/ الدوليــة (جيــب 

 حتديدها).
حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصـة 
مـــا إذا كانـــت متطلبـــات الـــتخلص منهـــا 

احملتويات أم على الوعـاء أم تنطبق على 
 .على كليهما
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 األكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية

 )15-2(الفصل 
 الرمز   

 هلب
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 قد يسبب التسخني حريقاً  H242 خطر النوع جيم
 قد يسبب التسخني حريقاً  H242 خطر النوع دال
 قد يسبب التسخني حريقاً  H242 حتذير النوع هاء
 قد يسبب التسخني حريقاً  H242 حتذير النوع واو

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسـطوح السـاخنة، والشـرر، 
واللهـب المكشـوف، وغيـر ذلــك مـن مصـادر اإلشــعال. 

 .ممنوع التدخين
P234 

 إال في العبوة األصلية.ال يحفظ 
P235 

 يحفظ باردًا.
 .على بطاقة الوسم P411جيوز إغفاله إذا ذُكر • 

P240 
 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال.

إذا كــان حساســاً للكهربــاء االســتاتية وقــادراً علــى توليــد  •
 جو متفجر.

P280 
ـــــــــــة/وقاء  تلـــــــــــبس قفـــــــــــازات للحمايـــــــــــة/مالبس للحماي

 للعينين/وقاء للوجه.
 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب.

P370 + P378 
فـــــــــي حالـــــــــة الحريـــــــــق: يســـــــــتخدم ... 

 لإلطفاء.
 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •

حيــــــــــــــدد الصــــــــــــــانع/املورد أو الســــــــــــــلطة ... 
 .الوسائط املناسبة املختصة

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.

ـــــــــة التفاعـــــــــل أو باســـــــــتثناء املـــــــــواد  • واملخـــــــــاليط الذاتي
األكاسيد الفوقيـة (البريوكسـيدات) العضـوية املكيفـة 
احلــرارة بســبب احتمــال حــدوث تكثيــف ومــا يرتتــب 

 عليه من جتميد.
P410 

 يحمى من أشعة الشمس.
P411 

 ف.°س/...° ... يخزن في درجات حرارة ال تتجاوز
-8-2إذا كان يشرتط ضـبط احلـرارة (وفقـاً للقسـم  •

من النظام املنسـق عامليـاً)  3-2-15-2أو  2-3
 أخرى.ألسباب أو إذا اعترب هذا ضرورياً 

حيـــــدد الصــــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصــــــة احلــــــرارة ... 
 .باستخدام مقياس درجة احلرارة املعمول به

P420 
 يخزن منفصًال.

P501 
 المحتويات/الوعاء في ...تخلص من 

ـــــــــــة/  ... وفقـــــــــــاً للـــــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطني
 الدولية (جيب حتديدها).

حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة مــا إذا  
كانـــت متطلبــــات الــــتخلص منهـــا تنطبــــق علــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 المواد األكالة للفلزات

 )16-2(الفصل 
 الرمز   

 تأّكل

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 قد يكون أّكاالً للفلزات H290 حتذير 1 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P234 
 ال يحفظ إال في العبوة األصلية.

P390 
تمـــــتص المـــــادة المنســـــكبة لمنـــــع تلـــــف المـــــواد 

 المحيطة.

P406 
للتأّكل/وعــــاء ... لــــه بطانــــة يخــــزن فــــي وعــــاء مقــــاوم 

 داخلية مقاومة للتأكل.
 .على بطاقة الوسم P234جيوز إغفاله إذا ذُكر   •

... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املواد األخرى 
 املتوافقة.
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 المتفجرات المنزوعة الحساسية
 )17-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 احتمـال متزايـد حلـدوث انفجــارأو االنتثـار؛  خطـورة احلريـق أو العصـف H206 خطر 1
 عند خفض عامل نزع احلساسية

عنـد خفـض  احتمـال متزايـد حلـدوث انفجـارخطورة احلريق أو االنتثار؛  H207 خطر 2
 عامل نزع احلساسية

عنـد خفـض  انفجـاراحتمـال متزايـد حلـدوث خطورة احلريق أو االنتثار؛  H207 حتذير 3
 عامل نزع احلساسية

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب 

 المكشوف، وغير ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين
P212 

 الحساسية.تجنب التسخين في حيز محصور أو انخفاض عامل نزع 
P230 

 يحفظ مرطباً باستخدام...
 .... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املواد املناسبة

P233 
 يحفظ الوعاء محكم اإلغالق

P280 
 تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه

P370+P380+P375 
يلزم إخالء المنطقة. يلزم في حالة الحريق: 

الحريق عن بعد بسبب خطر مكافحة 
 االنفجار

 

P401 
 ل ...يخزن وفقاً 

... حيدد الصانع/املورد أو السلطة 
املختصة اللوائح 

احمللية/اإلقليمية/الوطنية/ الدولية تبعاً 
 .للحالة

P501 
تخلص من المحتويات/الوعاء 

 في...
... وفقاً للوائح احمللية/اإلقليمية/ 
 الوطنية/الدولية (جيب حتديدها).

حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة 
ما إذا كانت متطلبات التخلص منها 

تنطبق على احملتويات أم على الوعاء أم 
 على كليهما.
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 المتفجرات المنزوعة الحساسية
 )17-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
عنــد  احتمــال متزايــد حلــدوث انفجــارخطــورة احلريــق؛  H208 حتذير 4

  خفض عامل نزع احلساسية

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب 

 المكشوف، وغير ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين
P212 

 في حيز محصور أو انخفاض عامل نزع الحساسية. تجنب التسخين
P230 

 يحفظ مرطباً باستخدام...
 .... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املواد املناسبة

P233 
 يحفظ الوعاء محكم اإلغالق.

P280 
 .تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه

P371+P380+P375 

الكبير والكميات في حالة الحريق 
الضخمة: ُتخلى المنطقة. يكافح الحريق 

 من بُعد بسبب احتمال حدوث انفجار.
 
 

P401 
 ل ...يخزن وفقاً 

... حيدد الصانع/املورد أو السلطة 
املختصة اللوائح 

احمللية/اإلقليمية/الوطنية/ الدولية تبعاً 
 .للحالة

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في... 

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

حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة 
ما إذا كانت متطلبات التخلص منها 

تنطبق على احملتويات أم على الوعاء أم 
 على كليهما.
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 فموي -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 فوق عظمني متقاطعنيمججمة 

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 مميت إذا ابتلع H300 خطر 1
 مميت إذا ابتلع H300 خطر 2

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
 تغسل ... جيداً بعد المناولة.

... حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة 
 اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.أجزاء 
P270 

ممنــوع تنــاول الطعــام أو الشــرب أو التــدخين 
  أثناء استخدام هذا المنَتج.

P301 + P310 
ــتالع: االتصــال فــوراً بمركــز مكافحــة  فــي حالــة االب

 السموم/الطبيب/... .
حيـــدد الصــــانع/املورد أو الســـلطة املختصــــة املصــــدر ... 

 . لعاجلةاملناسب للمشورة الطبية ا
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).
 إذا لزم إعطاء ترياق فوراً.  •

... إشــــــارة حتيــــــل إىل إرشــــــادات تكميليــــــة لإلســــــعاف 
 األويل.
P330 

 يشطف الفم.

P405 
 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

ـــــة/ الدوليـــــة ... وفقـــــاً للـــــوائح  احمللية/اإلقليمية/الوطني
 (جيب حتديدها).

حيـــــــدد الصـــــــانع/املورد أو الســـــــلطة املختصـــــــة مـــــــا إذا  
كانــــــــت متطلبــــــــات الــــــــتخلص منهــــــــا تنطبــــــــق علــــــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 فموي -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 مججمة فوق عظمني متقاطعني

 بيان الخطورة التنبيهكلمة  فئة الخطورة

 
 مسي إذا ابتلع H301 خطر 3

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
 تغسل ... جيداً بعد المناولة.

... حيــــــــــدد الصــــــــــانع/املورد أو الســــــــــلطة 
املختصة أجزاء اجلسم اليت جيـب غسـلها 

 بعد املناولة.
P270 

 ممنــــوع تنــــاول الطعــــام أو الشــــرب أو
  التدخين أثناء استخدام هذا المنَتج.

P301 + P310 
فــي حالــة االبــتالع: االتصــال فــوراً بمركــز مكافحــة 

 السموم/الطبيب/... .
حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة املصـــدر ... 

 .املناسب للمشورة الطبية العاجلة
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).
 إذا لزم إعطاء ترياق فوراً.  •

... إشــــــارة حتيــــــل إىل إرشــــــادات تكميليــــــة لإلســــــعاف 
 األويل.
P330 

 يشطف الفم.

P405 
 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

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

الســلطة املختصـــة مــا إذا كانـــت حيــدد الصـــانع/املورد أو 
متطلبات التخلص منهـا تنطبـق علـى احملتويـات أم علـى 

 .الوعاء أم على كليهما
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 فموي -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 عالمة تعجب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 ضار إذا ابتلع H302 حتذير 4 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
 تغسل ... جيداً بعد المناولة.

... حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة 
 أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.

P270 
ممنــوع تنــاول الطعــام أو الشــرب أو التــدخين 

 .أثناء استخدام هذا المنَتج

P301 + P312 
بمركـز مكافحـة  في حالة االبتالع: االتصال فـوراً 

 السموم/الطبيب/... في حالة الشعور بتوعك.
حيدد الصانع/املورد أو السـلطة املختصـة املصـدر ... 

 . املناسب للمشورة الطبية العاجلة
P330 

 يشطف الفم.

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

ـــــة/ الدوليـــــة  ... وفقـــــاً للـــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطني
 (جيب حتديدها).

حيـــــــدد الصـــــــانع/املورد أو الســـــــلطة املختصـــــــة مـــــــا إذا  
كانــــــــت متطلبــــــــات الــــــــتخلص منهــــــــا تنطبــــــــق علــــــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 فموي -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 بدون رمز

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 قد يضر إذا ابتلع H303 حتذير 5
 التحذيريةالبيانات 

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P312 
االتصــال فــوراً بمركــز مكافحــة الســموم/ الطبيــب/... فــي 

 حالة الشعور بتوعك.
حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املصدر املناسـب ... 

 .للمشورة الطبية العاجلة
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 جلدي -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 عظمني متقاطعنيمججمة فوق 

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 مميت إذا تالمس مع اجللد H310 خطر 1
 مميت إذا تالمس مع اجللد H310 خطر 2

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P262 
يلزم تجنـب مالمسـة المنـَتج للعـين أو الجلـد 

 أو المالبس.
P264 

 جيداً بعد المناولة.تغسل ... 
... حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة 

 أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.
P270 

ممنــوع تنــاول الطعــام أو الشــرب أو التــدخين 
 .أثناء استخدام هذا المنتج

P280 
 تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية.

جيــوز كــذلك للصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة 
 حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء. أن

P302 + P352 
 في حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء/... 

للصانع/املورد أو السلطة املختصـة أن حتـدد مـادة التنظيـف حسـب ... 
االقتضاء، أو هلا أن توصي مبادة بديلـة يف احلـاالت االسـتثنائية إذا كـان 

 . املاء غري مناسب بشكل واضح
P310 

 االتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... .
... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصـة املصـدر املالئـم لالستشـارة 

 الطبية الطارئة. 
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).
 إذا كان ينصح بتدابري فورية كاستخدام منظف خاص.  •

 تكميلية لإلسعاف األويل.... إشارة حتيل إىل إرشادات 
P364  +P361 

 قبل إعادة استخدامها. تخلع جميع المالبس الملوثة فوراً وتغسل

P405 
 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

ـــــة/ الدوليـــــة  ... وفقـــــاً للـــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطني
 (جيب حتديدها).

الســـــــلطة املختصـــــــة مـــــــا إذا  حيـــــــدد الصـــــــانع/املورد أو 
كانــــــــت متطلبــــــــات الــــــــتخلص منهــــــــا تنطبــــــــق علــــــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 جلدي -السمية الحادة 

 )1-3(الفصل 
 الرمز   

 مججمة فوق عظمني متقاطعني
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 مسي إذا تالمس مع اجللد H311 خطر 3

 التحذيريةالبيانات 
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P280 
 تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية.

جيــوز كــذلك للصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة 
 أن حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء.

P302 + P352 
 في حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء/... .

املختصـــــــة أن حتـــــــدد مـــــــادة التنظيـــــــف حســـــــب للصـــــــانع/املورد أو الســـــــلطة ... 
االقتضـــاء، أو هلـــا أن توصـــي مبـــادة بديلـــة يف احلـــاالت االســـتثنائية إذا كـــان املـــاء 

 . غري مناسب بشكل واضح
P312 

 ./الطبيب/.. في حالة الشعور بتوعكاالتصال فوراً بمركز مكافحة السموم
للمشــورة الطبيــة حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة املصــدر املناســب ... 

 . العاجلة
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).
 إذا كان ينصح بتدابري فورية كاستخدام منظف خاص.  •

 ... إشارة حتيل إىل إرشادات اإلسعاف األويل التكميلية.
P364  +P361 

 قبل إعادة استخدامها. تخلع جميع المالبس الملوثة فوراً وتغسل

P405 
مكـــــــان مغلـــــــق يخـــــــزن فـــــــي 

 بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

ــــــــــــة/  ... وفقــــــــــــاً للــــــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطني
 الدولية (جيب حتديدها).

حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة مــا إذا  
كانــــت متطلبــــات الــــتخلص منهــــا تنطبــــق علــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 جلدي - السمية الحادة
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 عالمة تعجب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 يسبب ضرراً إذا تالمس مع اجللد H312 حتذير 4

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P280 
تلـــــــــــبس قفـــــــــــازات للحمايـــــــــــة/مالبس 

 للحماية.
جيــــــوز كــــــذلك للصــــــانع/املورد أو الســــــلطة 
املختصـــة أن حتـــدد نـــوع املعـــدات حســـب 

 االقتضاء.

P302 + P352 
 في حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء/... 

للصــــــانع/املورد أو الســـــــلطة املختصـــــــة أن حتــــــدد مـــــــادة التنظيـــــــف حســـــــب ... 
االقتضــاء، أو هلــا أن توصــي مبــادة بديلـــة يف احلــاالت االســتثنائية إذا كــان املـــاء 

 . واضحغري مناسب بشكل 
P312 

 االتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... في حالة الشعور بتوعك.
حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة املصــدر املناســب للمشــورة الطبيــة ... 

 . العاجلة
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).
 إذا كان ينصح بتدابري فورية كاستخدام منظف خاص.  •

 ... إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل.
P364  +P362 

 قبل إعادة استخدامها. تخلع المالبس الملوثة وتغسل

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــاً للــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــة/ الدوليــة 
 (جيب حتديدها).

إذا  حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة مــــا 
ـــــتخلص منهـــــا تنطبـــــق علـــــى  كانـــــت متطلبـــــات ال

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 جلدي -السمية الحادة 

 )1-3(الفصل 
 الرمز   

 بدون رمز
  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 قد يسبب ضرراً إذا تالمس مع اجللد H313 حتذير 5
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P312 
االتصــال بمركــز مكافحــة الســموم/الطبيب/... فــي حالــة 

 الشعور بتوعك.
حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املصـدر املناسـب ... 

 . للمشورة الطبية العاجلة

  

  

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

 

393 

 استنشاق -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 مججمة فوق عظمني متقاطعني

 بيان الخطورة كلمة التنبيه الخطورةفئة 

 
 مميت إذا استنشق H330 خطر 1
 مميت إذا استنشق H330 خطر 2

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260 
 الرذاذ. الضباب/األبخرة/تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/

 املنطبقة.حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة الشروط 
P271 

 .ال تستخدم إال في مكان مكشوف أو جيد التهوية
P284 

 [في حالة عدم كفاية التهوية] توضع حماية للتنفس.
جيــــــوز اســــــتخدام الــــــنص بــــــني القوســــــني املعقــــــوفني إذا قــــــدمت  •

معلومــات إضــافية مــع املـــادة الكيميائيــة عنــد نقطــة االســـتخدام 
   .املأمونتوضح نوع التهوية املناسب لالستخدام 

 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املعدات.

P304 + P340 
ينقــل الشــخص إلــى الهــواء : فــي حالــة االستنشــاق

 الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس.
P310 

 ... . االتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب/
حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة املصـــدر ... 

 . الطبية العاجلة املناسب للمشورة
P320 

ـــــة (انظـــــر ـــــى بطاقـــــة  معالجـــــة خاصـــــة عاجل ... عل
 الوسم).

 إذا لزم إعطاء ترياق فوراً.  •
 ... إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل.

P403 + P233 
ــــة.  ــــد التهوي ــــي مكــــان جي تخــــزن ف

 يحفظ الوعاء محكم اإلغالق.
إذا كانــــــــــــت املــــــــــــادة الكيميائيــــــــــــة  •

 .تولد جواً خطراً تتطاير وقد 
P405 

 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.
 

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــاً للـــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــة/ الدوليـــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصــــة مـــــا إذا  
كانــــــت متطلبــــــات الــــــتخلص منهــــــا تنطبــــــق علــــــى 

 .أم على كليهمااحملتويات أم على الوعاء 
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 استنشاق -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 مججمة فوق عظمني متقاطعني

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 مسي إذا استنشق H331 خطر 3

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261 
ـــــــنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضـــــــباب/  ـــــــب ت تجن

 األبخرة/الرذاذ.
 . على بطاقة الوسم P260جيوز إغفاله إذا ذُكر  •

حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة الشـــــروط 
 املنطبقة.

P271 
ســـــتخدم إال فـــــي مكـــــان مكشـــــوف أو جيـــــد يال 

 .التهوية

P304 + P340 
فــي حالــة االستنشــاق: ينقــل الشــخص إلــى الهــواء 

 الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس.
P311 

 االتصال بمركز مكافحة السموم/ الطبيب/... 
حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة املصـــدر ... 

 . املناسب للمشورة الطبية العاجلة
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).
 إذا لزمت تدابري فورية خاصة.  •

... إشـــــارة حتيـــــل إىل إرشــــــادات تكميليـــــة لإلســــــعاف 
 األويل.

P403 + P233 
تخزن في مكان جيد التهوية. يحفظ الوعاء محكم 

 اإلغالق.
إذا كانــت املــادة الكيميائيــة تتطــاير وقــد تولــد جـــواً  •

 .خطراً 
P 405 

 تخزن في مكان مغلق بمفتاح.
 

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

ـــــــــــــــــــة/  ... وفقـــــــــــــــــــاً للـــــــــــــــــــوائح احمللية/اإلقليمي
 الوطنية/الدولية (جيب حتديدها).

الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة مــا حيــدد 
إذا كانـــت متطلبـــات الـــتخلص منهـــا تنطبــــق 
علـــــــى احملتويـــــــات أم علـــــــى الوعـــــــاء أم علـــــــى  

 .كليهما
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 االستنشاق -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 عالمة تعجب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 ضار إذا استنشق H332 حتذير 4 

 التحذيريةالبيانات 
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261 
تجنــــــــــــــــــب تــــــــــــــــــنفس الغبار/الــــــــــــــــــدخان/الغاز/ 

 الضباب/األبخرة/الرذاذ.
  .على بطاقة الوسم P260جيوز إغفاله إذا ذُكر  •

حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة الشــــروط 
 املنطبقة.

P271 
ال تســــتخدم إال فــــي مكــــان مكشــــوف أو جيـــــد 

 .التهوية

P304 + P340 
في حالة االستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء 

 الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس.
P312 

 // الطبيـب/...االتصال بمركز مكافحة السموم
 .في حالة الشعور بتوعك

حيـــــــــدد الصـــــــــانع/املورد أو الســـــــــلطة املختصـــــــــة ... 
 . املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة
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 االستنشاق -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 بدون رمز

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 قد يسبب ضرراً إذا استنشق H333 حتذير 5

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P304 + P312 
 في حالة االستنشاق:

االتصال بمركـز مكافحـة السـموم/ الطبيـب/... فـي 
 .الشعور بتوعكحالة 
حيـــدد الصــــانع/املورد أو الســـلطة املختصــــة املصــــدر ... 

 .املناسب للمشورة الطبية العاجلة
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 تأّكل/تهّيج الجلد
 )2-3(الفصل 

 الرمز   
 تأّكل

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعني H314 خطر جيم1ألف إىل 1

 التحذيرية البيانات
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260 
 تجنب تنفس الغبار أو الضباب.

عنــد احتمــال وجــود جســيمات مــن  •
الغبـــــار أو الضـــــباب تستنشـــــق أثنـــــاء 

 االستخدام.
P264 

 تغسل ... جيداً بعد المناولة.
... حيـــــــــدد الصــــــــــانع/املورد أو الســــــــــلطة 
املختصـــــة أجـــــزاء اجلســـــم الـــــيت جيـــــب أن 

 املناولة.تغسل بعد 
P280 

ـــــــــة/مالبس  ـــــــــازات للحماي ـــــــــبس قف تل
 للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه.

جيــــوز كــــذلك للصــــانع/املورد أو الســــلطة 
املختصــة أن حتــدد نــوع املعــدات حســب 

 االقتضاء.

P301 + P330 + P331 
 في حالة االبتالع: يشطف الفم. ال يستحث القيء.

P303 + P361 + P353 
الجلـد (أو الشــعر): تخلـع جميــع المالبـس الملوثــة فـورًا. يشــطف فـي حالــة السـقوط علــى 

 الجلد بالماء [أو الدش].
يــــدرج الــــنص بــــني القوســــني املعقــــوفني حيثمــــا اعتــــرب الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة أنــــه  •

 مناسب للمادة الكيميائية احملددة.
P363 

 تغسل المالبس الملوثة قبل إعادة استخدامها.
P304 + P340 

 حالة االستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس. في
P310 

 االتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... 
 .حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة... 

P321 
 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).

 حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل.... إشارة 
 .حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة مادة التنظيف إذا اقتضى األمر •

P305 + P351 + P338 
تنـزع العدســات الالصــقة إن  فـي حالــة دخــول العـين: يشــطف بــاحتراس بالمـاء لعــدة دقــائق

 وجدت وكان ذلك أمراً سهًال. يستمر الشطف.

P405 
مكــان مغلــق  يخــزن فــي

 بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــاً للــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــة/ 
 الدولية (جيب حتديدها).

حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة مـا 
إذا كانــت متطلبــات الــتخلص منهــا تنطبــق 
علـــــى احملتويـــــات أم علـــــى الوعـــــاء أم علـــــى  

 .كليهما
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 الجلدتأّكل/تهّيج 

 )2-3(الفصل 
 الرمز   

 عالمة تعجب
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 يسبب هتيج اجللد H315 حتذير 2

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
 تغسل ... جيداً بعد المناولة.

... حيدد الصانع/املورد أو السـلطة املختصـة أجـزاء 
 جيب غسلها بعد املناولة. اجلسم اليت

P280 
 تلبس قفازات للحماية.

جيوز كـذلك للصـانع/املورد أو السـلطة املختصـة أن 
 .حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء

P302 + P352 
 في حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء/... .

للصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة أن حتــــــدد مــــــادة التنظيــــــف حســــــب ... 
االقتضــاء، أو هلــا أن توصــي مبــادة بديلــة يف احلــاالت االســتثنائية إذا كــان املــاء 

 .غري مناسب بشكل واضح
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم)
 ... إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل.

 .األمرحيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة مادة التنظيف إذا اقتضى  •
P332 + P313 

 في حالة تهيج الجلد: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية.
 .على بطاقة الوسم P333+P313جيوز إغفاله عندما يظهر ... 

خيتــــار الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة املشــــورة أو الرعايــــة الطبيــــة حســــب 
 االقتضاء.

P364  +P362  
 استخدامها.وتغسل قبل إعادة تخلع المالبس الملوثة 
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 تأّكل/تهّيج الجلد

 )2-3(الفصل 
 الرمز   

 بدون رمز
  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 يسبب هتيجاً جلدياً خفيفاً  H316 حتذير 3

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P332 + P313 
ـــة/  إذا حـــدث تهـــيج جلـــدي: تطلـــب استشـــارة طبي

 طبية. رعاية
علـــــى  P333+P313جيـــــوز إغفالـــــه عنـــــدما يظهـــــر  •

 .بطاقة الوسم
خيتـــــار الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة املشـــــورة أو 

 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.
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 تلف/تهيج العين
 )3-3(الفصل 

 الرمز   
 تأّكـل

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 للعني يسبب تلفاً شديداً  H318 خطر 1 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P280 
 يلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

جيـــــوز كـــــذلك للصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة  
 .كذلك أن حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء

P305 + P351 + P338 
في حالة دخول العين: يشطف باحتراس بالماء لعـدة 

العدســات الالصــقة، إن وجــدت وكـــان دقــائق. تنــزع 
 ذلك أمراً سهًال. يستمر الشطف.

P310 
 االتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/ الطبيب/... 

حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة املصـــــدر ... 
 .املناسب للمشورة الطبية العاجلة
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 تلف/تهيج العين
 )3-3(الفصل 

 الرمز   
 عالمة تعجب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 يسبب هتيجاً شديداً للعني H319 حتذير ألف2

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
 تغسل ... جيداً بعد المناولة.

... حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة أجــزاء 
 اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.

P280 
 وقاء للعينين/وقاء للوجه.يلبس 

جيــوز كــذلك للصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة أن 
 .حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء

P305 + P351 + P338 
في حالة دخول العين: يشطف باحتراس بالماء لعدة 
دقـــائق. تنـــزع العدســـات الالصـــقة إن وجـــدت وكـــان 

 ذلك أمراً سهًال. يستمر الشطف.
P337 + P313 

اسـتمر تهــيج العــين: تطلـب استشــارة طبية/رعايــة إذا 
 طبية.

خيتــــــار الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة املشــــــورة أو 
 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.
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 تلف/تهيج العين
 )3-3(الفصل 

 الرمز   
 بدون رمز

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 يسبب هتيجاً للعني H320 حتذير باء2
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
 تغسل ... جيداً بعد المناولة.

... حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة 
 أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.

P305 + P351 + P338 
في حالة دخول العين: يشطف باحتراس بالمـاء لعـدة دقـائق. 

الالصــقة إن وجــدت وكــان ذلــك أمــراً ســهًال. تنــزع العدســات 
 .يستمر شطف العين

P337 + P313 
 إذا استمر تهيج العين، تطلب استشارة طبية/رعاية طبية.

خيتار الصانع/املورد أو السلطة املختصة املشـورة أو الرعايـة الطبيـة 
 حسب االقتضاء.

  

  

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

 

403 

 التنفسي -التحسس 
 )4-3(الفصل 

 الرمز   
 خطر صحي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه الخطورةفئة 

 
 قد يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات يف التنفس إذا استنشق H334 خطر باء1ألف، 1، 1

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261 
 تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/ األبخرة/الرذاذ.

   .على بطاقة الوسم P260جيوز إغفاله إذا ذُكر   •
 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة الشروط املنطبقة.

P284 
 [في حالة عدم كفاية التهوية] توضع حماية للتنفس.

جيـــــوز اســـــتخدام الـــــنص بـــــني القوســـــني املعقـــــوفني إذا قـــــدمت  •
 معلومات إضافية مع املادة الكيميائية عنـد نقطـة االسـتخدام

  .توضح نوع التهوية املناسب لالستخدام املأمون
 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املعدات.

P304 + P340 
في حالة االستنشاق: ينقل الشخص إلـى الهـواء 

 الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس.
P342 + P311 

إذا ظهــــرت أعــــراض تنفســــية: االتصــــال بمركــــز 
 مكافحة السموم/الطبيب/... .

حيــــــــــدد الصــــــــــانع/املورد أو الســــــــــلطة املختصــــــــــة ... 
 .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

ــــــة  ... وفقــــــاً للــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــــة/ الدولي
 (جيب حتديدها).

حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة ما إذا كانـت 
علــــى احملتويــــات أم متطلبــــات الــــتخلص منهــــا تنطبــــق 

 .على الوعاء أم على كليهما
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 الجلدي -التحسس 
 )4-3(الفصل 

 الرمز   
 عالمة تعجب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 قد يسبب تفاعال للحساسية يف اجللد H317 حتذير باء1ألف، 1، 1 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261 
ـــــــــــــــــدخان/الغاز/  ـــــــــــــــــنفس الغبار/ال ـــــــــــــــــب ت تجن

 الضباب/األبخرة/الرذاذ.
 .على بطاقة الوسم P260جيوز إغفاله إذا ذُكر • 

حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة الشــــروط 
 املنطبقة.

P272 
ال يســمح بارتــداء مالبــس العمــل الملوثــة خــارج 

 مكان العمل.
P280 

 تلبس قفازات للحماية.
للصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة أن جيــوز كــذلك 

 حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء.

P302 + P352 
 في حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء/... 

للصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة أن حتــــدد مــــادة التنظيــــف حســــب ... 
كان املـاء االقتضاء، أو هلا أن توصي مبادة بديلة يف احلاالت االستثنائية إذا  

 .غري مناسب بشكل واضح
P333 + P313 

 طبية.إذا حدث تهيج أو طفح جلدي: تطلب استشارة طبية/رعاية 
خيتــار الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة املشــورة أو الرعايــة الطبيــة حســب 

 االقتضاء.
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).
 لإلسعاف األويل. ... إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية

 .حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة مادة التنظيف إذا اقتضى األمر •
P364  +P362 

 تخلع المالبس الملوثة وتغسل قبل إعادة استخدامها.

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــاً للـــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــة/ الدوليـــة 
 (جيب حتديدها).

الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة مـــــا إذا  حيـــــدد 
ــــــق علــــــى  ــــــات الــــــتخلص منهــــــا تنطب ــــــت متطلب كان

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 إطفار الخاليا الجنسية

 )5-3(الفصل 
 الرمز   

 خطر صحي
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 <...>قد يسبب عيوباً جينية  H340 خطر 1
  <...>يشتبه بأنه يسبب عيوباً جينية H341 حتذير 2
(يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنـه ال توجـد سـبل تعـرض أخـرى تسـبب  <...>  

 اخلطر)

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P201 
يلــــــزم الحصــــــول علــــــى تعليمــــــات خاصــــــة قبــــــل 

 االستخدام.
P202 

بعـــــد قـــــراءة وفهـــــم جميـــــع ممنـــــوع المناولـــــة إال 
 األمان. تاحتياطا
P280 

تلــــبس قفــــازات للحمايــــة/مالبس للحمايــــة/وقاء 
 للعينين/وقاء للوجه.

ــــــــوع  حيــــــــدد الصــــــــانع/املورد أو الســــــــلطة املختصــــــــة ن
 املعدات املناسب.

P308 + P313 
ـــــب استشـــــارة  ـــــق: تطل إذا حـــــدث تعـــــرض أو قل

 طبية/رعاية طبية.
املختصــة املشــورة أو خيتـار الصــانع/املورد أو الســلطة 
 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.

P405 
 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــاً للــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــة/ الدوليــــة 
 (جيب حتديدها).

حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة مـــــا إذا  
تنطبـــــــق علـــــــى كانـــــــت متطلبـــــــات الـــــــتخلص منهـــــــا 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 السرطنة
 )6-3(الفصل 

 الرمز   
 خطر صحي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 <...>ب السرطان قد يسب H350 خطر 1
  <...>بأنه يسبب السرطان يشتبه  H351 حتذير 2
قاطعـــة أنـــه ال توجـــد ســـبل تعـــرض أخـــرى (يـــذكر ســـبيل التعـــرض إذا ثبـــت بصـــورة  <...>  

 تسبب اخلطر)
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P201 
يلــــــزم الحصــــــول علــــــى تعليمــــــات خاصــــــة قبــــــل 

 االستخدام.
P202 

ممنـــــوع المناولـــــة إال بعـــــد قـــــراءة وفهـــــم جميـــــع 
 احتياطات األمان.

P280 
تلــــبس قفــــازات للحمايــــة/مالبس للحمايــــة/وقاء 

 للعينين/وقاء للوجه.
ــــــــوع  حيــــــــدد الصــــــــانع/املورد أو الســــــــلطة املختصــــــــة ن

 املعدات املناسب.

P308 + P313 
ـــــب استشـــــارة  ـــــق: تطل إذا حـــــدث تعـــــرض أو قل

 طبية/رعاية طبية.
خيتـار الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة املشــورة أو 

 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.

P405 
 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــاً للـــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــة/ الدوليـــة 
 (جيب حتديدها).

حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة مـــــا إذا  
كانــــــت متطلبــــــات الــــــتخلص منهــــــا تنطبــــــق علــــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 السمية التناسلية
 )7-3(الفصل 

 الرمز   
 خطر صحي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 <<...>> <...>ة أو اجلنني قد يضر اخلصوب H360 خطر 1
 <<...>> <...>ة أو اجلنني يشتبه بأنه يضر اخلصوب H361 حتذير 2
 )(يذكر التأثري احملدد إذا كان معروفاً  <...>  
بصــورة قاطعــة أنــه ال توجــد ســبل تعــرض أخــرى تســبب (يــذكر ســبيل التعــرض إذا ثبــت  <<...>>  

 اخلطر)

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P201 
يلــــــزم الحصــــــول علــــــى تعليمــــــات خاصــــــة قبــــــل 

 االستخدام.
P202 

ممنـــــوع المناولـــــة إال بعـــــد قـــــراءة وفهـــــم جميـــــع 
 احتياطات األمان.

P280 
للحمايــــة/وقاء تلــــبس قفــــازات للحمايــــة/مالبس 

 للعينين/وقاء للوجه.
ــــــــوع  حيــــــــدد الصــــــــانع/املورد أو الســــــــلطة املختصــــــــة ن

 املعدات املناسب.

P308 + P313 
ـــــب استشـــــارة  ـــــق: تطل إذا حـــــدث تعـــــرض أو قل

 طبية/رعاية طبية.
خيتـار الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة املشــورة أو 

 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.

P405 
 بمفتاح.يخزن في مكان مغلق 

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــاً للــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــة/ الدوليــــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة مــــــا إذا  
كانـــــــت متطلبـــــــات الـــــــتخلص منهـــــــا تنطبـــــــق علـــــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 السمية التناسلية

 )7-3(الفصل 

 (التأثيرات في اإلرضاع أو من خالله)
 الرمز   

 بدون رمز
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 قد يسبب ضرراً ألطفال الرضاعة الطبيعية H362 بدون كلمة تنبيه (إضافية)

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P201 
 قبل االستخدام. يلزم الحصول على تعليمات خاصة

P260 
 تجنب تنفس غبار أو ضباب.

عند احتمال وجـود جسـيمات مـن الغبـار أو الضـباب تستنشـق  •
 .أثناء االستخدام

P263 
 .يلزم تجنب لمس المادة أثناء الحمل وعند اإلرضاع

P264 
 تغسل ... جيداً بعد المناولة.

اليت جيب ... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة أجزاء اجلسم 
 غسلها بعد املناولة.

P270 
ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هـذا 

 المنتج.

P308 + P313 
ـــــب استشـــــارة  ـــــق: تطل إذا حـــــدث تعـــــرض أو قل

 طبية/رعاية طبية.
خيتـار الصــانع/املورد أو السـلطة املختصــة املشــورة أو 

 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.
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 الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد)السمية 

 )8-3(الفصل 
 الرمز   

 خطر صحي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 <<...>> <...> لألعضاءيسبب تلفاً  H370 خطر 1
 (أو تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة) <...>  
(يـــذكر ســـبيل التعـــرض إذا ثبـــت بصـــورة قاطعـــة أنـــه ال توجـــد ســـبل تعـــرض أخـــرى   <<...>>  

 تسبب اخلطر)

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260 
ــــــــــــــــــدخان/الغاز/  ــــــــــــــــــنفس الغبار/ال ــــــــــــــــــب ت تجن

 الضباب/األبخرة/الرذاذ.
حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة الشــــروط 

 املنطبقة.
P264 
 ... جيداً بعد المناولة.تغسل 

... حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة أجــزاء 
 اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.

P270 
ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء 

 استخدام هذا المنتج.

P308 + P311 
إذا حــــــدث تعــــــرض أو قلــــــق: االتصــــــال بمركــــــز 

 مكافحة السموم/الطبيب/... 
حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املصدر ... 

 . املناسب للمشورة الطبية العاجلة
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).
 إذا لزمت تدابري فورية.  •

... إشـــارة حتيـــل إىل إرشـــادات تكميليـــة لإلســـعاف 
 األويل.

 

P405 
 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 المحتويات/الوعاء في ...تخلص من 

... وفقــــاً للــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــة/ الدوليــــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة مــــــا إذا  
كانـــــــت متطلبـــــــات الـــــــتخلص منهـــــــا تنطبـــــــق علـــــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 المفرد)السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة (التعرض 

 )8-3(الفصل 
 الرمز   

 خطر صحي
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 <<...>> <...>قد يسبب تلفاً لألعضاء  H371 حتذير 2
 (أو تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة) <...>  
تعــرض أخــرى تســبب (يــذكر ســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة قاطعــة أنــه ال توجــد ســبل  <<...>>  

 اخلطر)

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260 
ــــــــــــــــــدخان/الغاز/  ــــــــــــــــــنفس الغبار/ال ــــــــــــــــــب ت تجن

 الضباب/األبخرة/الرذاذ.
حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة الشــــروط 

 املنطبقة.
P264 

 تغسل ... جيداً بعد المناولة.
الســلطة املختصــة أجــزاء ... حيــدد الصــانع/املورد أو 

 اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.
P270 

ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء 
 استخدام هذا المنتج.

P308 + P311 
إذا حــــــدث تعــــــرض أو قلــــــق: االتصــــــال بمركــــــز 

 مكافحة السموم/الطبيب/... .
حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املصدر ... 

 .للمشورة الطبية العاجلةاملناسب 

P405 
 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... .

... وفقــــاً للــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــة/ الدوليــــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة مــــــا إذا  
كانـــــــت متطلبـــــــات الـــــــتخلص منهـــــــا تنطبـــــــق علـــــــى 

 .الوعاء أم على كليهما احملتويات أم على
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 السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد)

 )8-3(الفصل 
 الرمز   

 عالمة تعجب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 قد يسبب هتيجاً تنفسياً؛ أو H335 حتذير 3
  H336 قد يسبب الدوار أو الرتنـّح 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261 
ــــــــــــــــــدخان/الغاز/  ــــــــــــــــــنفس الغبار/ال ــــــــــــــــــب ت تجن

 الضباب/األبخرة/الرذاذ.
  .على بطاقة الوسم P260جيوز إغفاله إذا ذُكر   •

حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصــــة الشـــــروط 
 املنطبقة.

P271 
ال تســـــتخدم إال فـــــي مكـــــان مكشـــــوف أو جيـــــد 

 .التهوية

P304 + P340 
االستنشاق: ينقل الشخص إلى الهـواء في حالة 

 الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس.
P312 

االتصــال بمركــز مكافحــة الســموم/ الطبيــب/... 
 في حالة الشعور بتوعك.

حيــــــــــدد الصــــــــــانع/املورد أو الســــــــــلطة املختصــــــــــة ... 
 .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P403 + P233 
الوعــاء يخــزن فــي مكــان جيــد التهويــة. يحفــظ 

 محكم اإلغالق.
إذا كانــت املـــادة الكيميائيـــة تتطــاير وقـــد تولـــد  •

 .جواً خطراً 
P405 

 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــاً للــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــة/ الدوليــــة 
 (جيب حتديدها).

  حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة مــــــا إذا
كانـــــــت متطلبـــــــات الـــــــتخلص منهـــــــا تنطبـــــــق علـــــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة (التعرض المتكرر)
 )9-3(الفصل 

 الرمز   
 خطر صحي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 <<...>>من خالل التعرض املمتد أو املتكرر  <...>يسبب تلفاً لألعضاء  H372 خطر 1
 (تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة) <...>  
(يــذكر ســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة قاطعــة أنــه ال توجــد ســبل تعــرض أخــرى تســبب <<...>>  

 اخلطر)

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260 
ــــــــــــــــــنفس ــــــــــــــــــب ت ــــــــــــــــــدخان/الغاز/  تجن الغبار/ال

 الضباب/األبخرة/الرذاذ.
حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصــــة الشـــــروط 

 املنطبقة.
P264 

 تغسل ... جيداً بعد المناولة.
... حيــدد الصــانع/املورد أو الســـلطة املختصــة أجـــزاء 

 اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.
P270 

التدخين أثنـاء ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو 
 استخدام هذا المنتج.

P314 
تطلـــــب استشـــــارة طبية/رعايـــــة طبيـــــة فـــــي حالـــــة 

 .الشعور بتوعك
خيتـار الصـانع/املورد أو السـلطة املختصـة املشـورة أو 

 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

الدوليــــة ... وفقــــاً للــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــة/ 
 (جيب حتديدها).

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة مــــــا إذا  
كانـــــــت متطلبـــــــات الـــــــتخلص منهـــــــا تنطبـــــــق علـــــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة (التعرض المتكرر)

 )9-3(الفصل 
 الرمز   

 خطر صحي
 الخطورةبيان  كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 <<...>>من خالل التعرض املمتد أو املتكرر  <...>قد يسبب تلفاً لألعضاء  H373 حتذير 2
 (تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة) <...>  
(يــذكر ســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة قاطعــة أنــه ال توجــد ســبل تعــرض أخــرى تســبب  <<...>>  

 اخلطر)
 التحذيريةالبيانات 

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260 
ــــدخان/الغاز/ الضــــباب/ ــــنفس الغبار/ال ــــب ت  تجن

 األبخرة/الرذاذ.
حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصــــة الشـــــروط 

 املنطبقة.

P314 
تطلـــــب استشـــــارة طبية/رعايـــــة طبيـــــة فـــــي حالـــــة 

 الشعور بتوعك.
املشـورة أو خيتـار الصـانع/املورد أو السـلطة املختصـة 

 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــاً للــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــة/ الدوليــــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة مــــــا إذا  
كانـــــــت متطلبـــــــات الـــــــتخلص منهـــــــا تنطبـــــــق علـــــــى 

   .ليهمااحملتويات أم على الوعاء أم على ك
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 خطر السمية بالشفط
 )10-3(الفصل 

 الرمز   
 خطر صحي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 قد يكون مميتاً إذا ابتُلع ودخل املسالك اهلوائية H304 خطر 1

 قد يضر إذا ابتُلع ودخل املسالك اهلوائية H305 حتذير 2
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P301 + P310 
في حالة االبتالع: االتصال فوراً بمركـز مكافحـة 

 السموم/الطبيب/... .
حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املصـدر ... 

 . املناسب للمشورة الطبية العاجلة
P331 

 ال ُيستحث القيء.

P405 
 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 المحتويات/الوعاء في ...تخلص من 

... وفقـــــاً للـــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــــة/ الدوليـــــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة مــــــا إذا  
ـــــــت متطلبـــــــات الـــــــتخلص منهـــــــا تنطبـــــــق علـــــــى  كان

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 الخطورة القصيرة األمد (الحادة) -الخطورة على البيئة المائية 
 )1-4(الفصل 

 الرمز   
 البيئة

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 مسي جداً للحياة املائية H400 حتذير 1

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P273 
 تجنب انطالق المادة في البيئة.

 إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املقصود.  •

P391 
 تجمع المادة المنسكبة.

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

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

حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة مـــا إذا كانـــت 
احملتويـات أم علـى متطلبـات الـتخلص منهـا تنطبـق علـى 

   .الوعاء أم على كليهما
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 الخطورة القصيرة األمد (الحادة) -الخطورة على البيئة المائية 
 )1-4(الفصل 

 الرمز   
 بدون رمز

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة
 مسي للحياة املائية H401 بدون كلمة تنبيه 2 

 املائيةضار للحياة  H402 بدون كلمة تنبيه 3
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P273 
 تجنب انطالق المادة في البيئة.

 إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املقصود.  •

  P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــــاً للــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــــة/ الدوليــــــة 
 (جيب حتديدها).

الصانع/املورد أو السلطة املختصة ما إذا كانت حيدد 
متطلبـــات الــــتخلص منهــــا تنطبـــق علــــى احملتويــــات أم 

   .على الوعاء أم على كليهما
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 الخطورة الطويلة األمد (المزمنة) -الخطورة على البيئة المائية 
 )1-4(الفصل 

 الرمز   
 البيئة

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 مسي جداً للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد H410 حتذير 1
 مسي للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد H411 بدون كلمة تنبيه 2

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P273 
 تجنب انطالق المادة في البيئة.

 .إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املقصود  •

P391 
 تجمع المادة المنسكبة.

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــــــاً للـــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــــــة/ الدوليـــــــة 
 (جيب حتديدها).

حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصـة مـا إذا كانـت 
متطلبــــات الــــتخلص منهــــا تنطبــــق علــــى احملتويــــات أم 

 .على الوعاء أم على كليهما
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 الخطورة الطويلة األمد (المزمنة) -على البيئة المائية  الخطورة
 )1-4(الفصل 

 الرمز   
 بدون رمز

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 ضار للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد H412 بدون كلمة تنبيه 3 
 املائيةقد يسبب تأثريات ضارة طويلة األمد للحياة  H413 بدون كلمة تنبيه 4

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P273 
 تجنب انطالق المادة في البيئة.

 .إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املقصود  •

  P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــــــاً للـــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــــــة/ الدوليـــــــة 
 (جيب حتديدها).

الصانع/املورد أو السـلطة املختصـة مـا إذا كانـت حيدد 
متطلبــــات الــــتخلص منهــــا تنطبــــق علــــى احملتويــــات أم 

   .على الوعاء أم على كليهما
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 الخطورة على طبقة األوزون
 )2-4(الفصل 

 الرمز   
 عالمة تعجب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 ضر بالصحة العامة والبيئة عن طريق ي H420 حتذير 1
 تدمري األوزون يف طبقة اجلو العليا   

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

   P502 
الرجـــــــوع للصـــــــانع أو المـــــــورد للحصـــــــول علـــــــى 

 معلومات بشأن االسترداد أو إعادة التدوير.
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 3المرفق 
 4القسم 

 تدوين رموز الرسوم التخطيطية
 مقدمة 1-4-3م 
بأنه تكوين ختطيطي قد يتضمن رمزاً وعناصر ختطيطية أخرى، كاألطر وشكل أو لون األرضية،  الرسم التخطيطييُعرَّف  1-1-4-3م 

 حمددة.   اهلدف منها تبليغ معلومات
 الـــيت حيـــددها النظـــام املنســـق عامليـــاً يتضـــمن هـــذا القســـم الرمـــوز املوصـــى هبـــا واملخصصـــة لكـــل مـــن الرســـوم التخطيطيـــة  2-1-4-3م 

 للقطاعات األخرى غري النقل.
ينبغي أن  من الرسم التخطيطي، وال جزءاً ليس هو والغرض من رمز الرسم التخطيطي هو استخدامه ألغراض مرجعية. و  3-1-4-3 م

 لصحيفة بيانات السالمة. 2يظهر على بطاقات الوسم أو يف القسم 
 تدوين رموز الرسوم التخطيطية 2-4-3م 
للقطاعات األخرى غري النقل رمٌز ألفبائي رقمي وحيد   ها النظام املنسق عاملياً اليت حيدديعنيَّ لكل من الرسوم التخطيطية  1-2-4-3م 

 كما يلي:
 ؛ "GHS"احلروف  (أ)  
 أدناه. 1-4-3 ، إخل. تُعنيَّ وفقاً للجدول م"03"، "02"، "01"أرقام متتالية و  (ب)  

 1-4-3الجدول م 
 الرمز الرسم التخطيطي للخطورة الرمز

GHS01 
 

 قنبلة منفجرة

GHS02 
 

 هلب

GHS03 
 

 هلب فوق دائرة

GHS04 
 

 غازأسطوانة 

GHS05 
 

 تأكل

GHS06 
 

 مججمة فوق عظمني متقاطعني

GHS07 
 

 عالمة تعجب

GHS08 
 

 خطر صحي

GHS09 
 

 البيئة
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 3المرفق 
 5القسم 

 أمثلة للرسوم التخطيطية التحذيرية

 ة التحذيريةيالرسوم التخطيط 1-5-3م 

 ) 1992حزيران/يونيه  24املؤرخ  EEC/92/58يب (توجيه اجمللس و من االحتاد األور  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 (SABS 0265:1999)من مكتب جنوب أفريقيا للمعايري  
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 4المرفق 
 توجيهات إلعداد صحائف

بيانات السالمة
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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)
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 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(
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 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'

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

436 

 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.
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 : 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 
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 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 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

444 

 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  -
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 : 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 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

 

 5المرفق 
 وسم المنتجات االستهالكية

 احتمال الضررعلى أساس 
 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

457 

 
 5المرفق 

 وسم المنتجات االستهالكية
 احتمال الضررعلى أساس 

 مقدمة 1-5م 
اخلطرة املتأصلة يف املواد الكيميائية املعنية. غري أنـه مـن املسـلم بـه أن  اخلواصيقوم النظام املنسق عاملياً على أساس تقدير  1-1-5م 

 تعــرض حــاالت بعــض الــنظم ال تــوفر معلومــات عــن اخلطــورة الصــحية املزمنــة يف املنتجــات االســتهالكية إال بعــد دراســة بيانــات إضــافية عــن
ظـروف االســتخدام العاديـة أو سـوء االســتخدام الـذي ميكـن توقعـه. وهكــذا تـوفر هـذه الــنظم معلومـات علـى أســاس  يف املسـتهلكني احملتملـة

التعرض هلذه املنتجات. وحيثما يكشف تقدير التعـرض وتعيـني احتمـال الضـرر  حاالتأو تعيني احتمال حدوث ضرر من األخطار تقييم 
، فإن اخلطورة الصحيـة املزمنة قد ال تدرج يف بطاقة وسـم ال يذكر الت التعرض املتوقعةاحتمال حدوث ضرر نتيجة حلا أنعلى هذا النحو 

توضــح نطــاق النظــام املنســق  1998ذا النــوع مــن النظــام يف وثيقــة صــدرت يف هبــ املنــَتج املخصــص لالســتخدام االســتهالكي. وقــد اعــُرتف
 كما يلي:  )1(عاملياً 

املنــتج أو مرحلــة دورة حياتــه. ومــىت صــنفت مــادة كيميائيــة، فإنــه ميكــن حبــث احتمــال حــدوث  "قــد خيتلــف تطبيــق مكونــات النظــام تبعــاً لنــوع
 أو اخلطوات األخرى اليت ينبغي اختاذها بالنسبة ملنتج معني أو ظروف استخدام معينة".تبليغ املعلومات  خطوات تأثريات ضارة عند البت يف

مـن هنــا يتطلـب األمــر أن تتـوىل الســلطات و هـذا الــنهج.  تنســيقعامليــاً مسـألة ومل يتنـاول العمـل أثنــاء وضـع النظــام املنسـق  2-1-5م 
يف املاضـي وسيسـتمر اتباعـه يف املسـتقبل، فـإن هـذا  اً تبعـمكـان   خطـارمبـا أن �ـج تعيـني األ لكـناملختصة وضع األسـاليب اخلاصـة لتطبيقـه. 

 يف الواقع العملي.  طبيقهاملرفق قد أعد ليعطي توجيهات تكميلية عن كيفية ت
وتستخدم تقديرات التعرض لبعض املنتجـات االسـتهالكية لتعيـني املعلومـات الـيت ينبغـي إدراجهـا يف بطاقـة وسـم يف �ـج مـن  3-1-5م 

تـاد هذا النوع. وحتصل اجلهات التنظيمية أو الصـانعون علـى بيانـات التعـرض أو يسـتنبطون بيانـات تعـرض افرتاضـية علـى أسـاس االسـتخدام املع
أو سوء االستخدام الذي ميكن توقعه. ومن مث، تستخدم تلك االفرتاضـات لتعيـني مـا إذا كـان ينبغـي إدراج خطـر صـحي مـزمن يف بطاقـة وسـم 

. وهكـذا تتخـذ هـذه القـرارات علـى أسـاس اعتبـارات خطـاراالحتياطات اليت تتخذ، مبوجب �ـج يقـوم علـى تعيـني األ ونوعاملنتج االستهالكي، 
 تعرض املستهلكني اليت يتم حتديدها. حاالتمال حدوث ضرر يف تتعلق باحت

وتقــوم بطاقــة وســم املنتجــات االســتهالكية يف بعــض الــنظم علــى أســاس اجلمــع بــني اخلطــورة واخلطــر غــري أنــه ميكــن تبيــان  4-1-5م 
. وقـد يرجـع ذلـك خطـارزمنـة القائمـة علـى األعلـى بطاقـة الوسـم، بينمـا ال تبـني علـى البطاقـة التـأثريات الصـحية امل ةوالفيزيائياخلطورة احلادة 

التعرض لبعض املنتجات االستهالكية، ولذلك قد ال تكون كافية إلحداث تأثريات صحية مزمنة كنتيجة حاالت جزئياً إىل توقع ِقصر مدة 
مل، على سـبيل املثـال أنـواع تلك. وقد ال تكون هذه التوقعات دقيقة عندما تستخدم املنتجات االستهالكية يف مكان الع االت التعرضحل

 الطالء أو املواد الالصقة اليت يستخدمها عمال البناء بصورة منتظمة.
وبينمـــا ميكـــن تقـــدير اخلطـــورة املتأصـــلة ملـــادة كيميائيـــة بالنســـبة جلميـــع القطاعـــات، فـــإن املعلومـــات عـــن التعـــرض، وبالتـــايل  5-1-5م 
يغطيها النظام املنسق عاملياً. كما ختتلف الوسيلة اليت تنقـل هبـا هـذه املعلومـات إىل  بني القطاعات اليت إىل حد بعيد فيما، ختتلف ألخطارا

. ويف بعض احلاالت، وخباصة يف ظروف االسـتهالك، تكـون بطاقـة الوسـم املصـدر الوحيـد للمعلومـات، بينمـا يف حـاالت أخـرى، عملاملست
ل تكملــه صــحائف بيانــات الســالمة وتــدريب العــاملني. ويف قطــاع وال ســيما يف أمــاكن العمــل، تكــون بطاقــة الوســم واحــدة مــن نظــام شــام

 النقل، تنقل بطاقة الوسم املعلومات األساسية، لكن تقدم معلومات إضافية من خالل مستندات النقل.

____________________ 

 ,IOMC Description and Further Clarification of the Anticipated Application of the Globally Harmonized System (GHS)انظـر الوثيقـة )1(
IFCS/ISG3/98.32B. 
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 المبادئ العامة 2-5م 
 احملددة، ترد فيما يلي مبادئ عامة هبذا الشأن: خطار�ج تقدير األ نسقبينما مل يتناول النظام املنسق عاملياً أو ي 1-2-5م 

 ينبغي تصنيف مجيع املواد الكيميائية على أساس معايري التصنيف يف النظام املنسق عاملياً  (أ)
ينبغــي أن تكــون اخلطــوة األوىل يف عمليــة تصــنيف اخلطـــورة ونقــل املعلومــات عنهــا هــي تصــنيف اخلطـــورة و 

 املنسق عاملياً املتعلقة باملواد واملخاليط؛املتأصلة على أساس معايري النظام 
علــى اخلطــورة الصــحية املزمنــة للمــواد الكيميائيــة يف ســياق املنتجــات  ألخطــارال يطبــق الوســم علــى أســاس ا (ب)

االســـتهالكية إال بواســـطة الســـلطات املختصـــة. وينبغـــي وســـم مجيـــع أوجـــه اخلطـــورة الصـــحية احلـــادة والبيئيـــة 
 طورة املتأصلةوالفيزيائية على أساس اخل

. فيزيائيــةينبغــي أن يــؤدي تصــنيف اخلطــورة مباشــرة إىل وســم التــأثريات الصــحية احلــادة واخلطــورة البيئيــة والو 
، مثــل زمنــةإال علــى اخلطــورة الصــحية امل خطــاروينبغــي أال يطبــق �ــج الوســم الــذي ينطــوي علــى تقــدير األ

عضــاء حمــددة علــى أســاس التعــرض املتكــرر. واملــواد املســتهدفة أل الســرطنة، أو الســمية التناســلية، أو الســمية
الكيميائية الوحيدة اليت قد يطبق عليها هي املواد اليت تتداول يف سياق املنتجات االستهالكية حيث تكون 

 لمستهلكني حمدودة بصفة عامة من حيث الكمية واملدة؛ل حاالت التعرض
أســاس خطــار الــيت يتعــرض هلــا املســتهلكون علــى ينبغــي أن توضــع تقــديرات حــاالت التعــرض املمكنــة واأل (ج)

 طراحتمال التعرض أو اخل بغية عدم التهوين منافرتاضات وقائية متحفظة 
 بيانات و/أو افرتاضات متحفظة. أساس وينبغي أن توضع تقديرات التعرض أو تقييمه على 
انــــات التجــــارب يف اســــتخدام بيانــــات االختبــــارات يف حيو و�ــــج  ألخطــــاركمــــا ينبغــــي أن يتضــــمن تقيــــيم ا 

 عدم التيقن. بيانات بشرية هامشاً متحفظاً للسالمة من خالل استخدام معامالت استنباط
 لجنة سالمة المنتجات االستهالكية بالواليات المتحدةاألخطار المستخدم في مثال للوسم على أساس  2-2-5م 
يعتمد املستهلك عموماً على بطاقات وسم املنتجات ملعرفة املعلومات املتعلقة بتأثريات املادة الكيميائية. وبينما تتوفر  1-2-2-5م 

يف القطاعات األخرى مصادر إضافية للمعلومات (مثل صحائف بيانات السالمة، ومسـتندات النقـل) لتوسـيع أو حتسـني املعلومـات وربـط 
 اخلطورة، ال تتوفر مثل هذه املصادر للقطاع االستهالكي. باملعلومات املتاحة عن اخلطر

 أساس اخلواصوكما ذكر آنفا، فإن القاعدة العامة يف النظام املنسق عاملياً هي أن توضع معلومات بطاقة الوسم على  2-2-2-5م 
بادئ األساسية للوسم على أساس األخطار يف املتأصلة (أوجه اخلطورة) اليت تتسم هبا املادة الكيميائية يف مجيع القطاعات. وقد وصفت امل

النظام املنسق عاملياً من قبل يف هذه الوثيقة، وميكن تطبيق هذه املبـادئ علـى املنتجـات االسـتهالكية وكـذلك علـى املنتجـات يف القطاعـات 
 األخرى.

لة يف املــواد الكيميائيــة أمهيــة كبــرية. يف املعرفــة" املتعلقــة بــاخلطورة املتأصــ عِملوبصــفة خاصــة، يكتســي مبــدأ "حــق املســت 3-2-2-5م 
. عمالالختيـار املـواد الكيميائيـة األقـل خطـراً لغـرض االسـت اً املعلومات عـن اخلطـورة حـافز متثل ويدعمه كثري من املهتمني على نطاق واسع. و 

املستهلك مؤكدة بالقدر الذي يتاح  وقد ال يكون من املمكن التنبؤ بدقة حباالت التعرض عندما تستخدم املنتجات، وال تكون تدابري محاية
 يف القطاعات األخرى املنظمة بشكل أفضل.

بــاإلفراط يف املعلومــات الــيت تبينهــا قــد يتشــتت أن ذهــن املســتهلك  )7)(2(ومــن ناحيــة أخــرى، أظهــرت بعــض البحــوث 4-2-2-5م 
 حمتملـةني أن التحـذيرات الـيت تركـز علـى خطـورة حمـددة بطاقة الوسم بشأن مجيع أوجه اخلطورة احملتملة. ويبدو أن هناك بعض األدلة اليت تب

 تعزز محاية املستهلك. ضررال
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الــذي يوضــع يبحــث �ــج الوســم  الكافيــة، مســتهلكني املعلومــات الالزمــة الختــاذ التــدابري الوقائيــةلل تتــوفر أنضــمان ول 5-2-2-5م 
 مــدى تعــرضالتعــرض الفعليــة. وميكــن تقــدير  بأخطــارأو املمكنــة وينقــل املعلومــات املتصــلة  احملتملــةحــاالت التعــرض  خطــاراأل أســاس علــى

ـــــدما تكـــــون املنتجـــــات مصـــــممة عمالاالســـــت نتيجـــــةاملســـــتهلكني  ـــــيت ميكـــــن توقعهـــــا، عن الســـــتخدام حمـــــدد ، واالســـــتخدامات واحلـــــوادث ال
 .)الستخدامات حمددة(

النظام املنسق عاملياً. وهي متسقة مع توجيهـات جلنـة سـالمة املنتجـات االسـتهالكية والعملية املبينة أدناه مل تنسق يف  6-2-2-5م 
. ويف الواليـات املتحـدة، يتعـني أن تسـتويف )11)(9(ومع توجيهات وطنيـة ودوليـة أخـرى بشـأن إجـراء تقييمـات األخطـار )8(بالواليات املتحدة

ســياق االســتخدام االسـتهالكي شــروط اختبــار ذي شــقني. أوًال،  ادة يفأي مـادة أو منــَتج موضــع تقيــيم مـن أجــل وســم يتعلــق بـاخلطورة احلــ
جيـب إجـراء تقيـيم  جيب أن ميثل املنتج أحد أوجه اخلطورة املزمنة املشمولة، أي أن يصنف كخطورة مزمنة علـى أسـاس معـايري حمـددة. ثانيـاً،

ثناء أو بعد "مناولة أو استخدام ميكن توقعه بدرجة معقولة لألخطار للبت فيما إذا كانت للمنتج قدرة على إحداث اعتالل أو ضرر كبري أ
يقتضـي وســم املنـتج أو املــادة  أو تنـاول األطفــال لـه". فــإذا دلـت نتيجــة تقيـيم األخطــار علـى أن األخطــار شـديدة االخنفــاض، فـإن األمــر ال

التعرض مدى ملادة خطرة وحسب، ولكن أيضاً على ، ال يعتمد وسم مادة ما بتأثري مزمن على ما إذا كانت اىآخر  وبعبارةباخلطر املزمن. 
 هلا وعلى اخلطر.

ويتوقف نطاق تقييم التعرض على اخلطورة. وعلى سبيل املثـال، فيمـا يتعلـق بـنقط مالحظـة التـأثري يف حالـة التـأثريات  7-2-2-5م 
. وميكـن لوضـع (NOAEL)ر ملحـوظ" مـن "مسـتوى عـدم وجـود تـأثري ضـا (ADI)يـومي مقبـول"  اسـتهالكغري السرطانية املزمنـة، حيسـب "

تقدير متحفظ للتعرض افرتاض أن املستهلك سيسـتخدم املنـتج االسـتهالكي بأكملـه يف يـوم و/أو افـرتاض أن كـل املـادة/املنتج اخلطـر الـذي 
 تبليـــغاحلالـــة  يلـــزم يف هـــذه اليـــومي املقبـــول"، فإنـــه ال االســـتهالكيتعـــرض لــــه املســـتهلك ســـوف ميـــتص. فـــإذا كـــان التعـــرض النـــاتج أقـــل مـــن "

اليومي املقبول"، فإنه ميكن إجراء تقدير كمي أدق قبل اختاذ قرار  االستهالكمعلومات عن اخلطر. أما إذا كان مستوى التعرض أعلى من "
 وسم.�ائي بشأن الوسم. ويف حالة عدم توفر بيانات دقيقة، أو يف حالة عدم إجراء حتليل دقيق، فإنه يلزم بيان اخلطورة على بطاقة ال

وفيمـا يتعلـق باملسـرطنات، حتســب وحـدة اخلطـر نتيجــة التعـرض للمـادة املسـرطنة علــى أسـاس االسـتكمال اإلحصــائي  8-2-2-5م 
التعـــرض طـــوال العمـــر إمـــا بـــافرتاض ســـيناريوهات أســـوأ مـــدى اخلطـــي باســـتخدام النمـــوذج املتعـــدد املراحـــل كنمـــوذج أويل. وميكـــن حســـاب 

ادة املوجودة يف املنتج إىل العضو املستهدف يف كل استعمال، والتعرض اليومي/األسبوعي/ الشهري)، االحتماالت (من قبيل وصول كل امل
 أو بتعيني التعرضات الفعلية أثناء االستعمال، أو اجلمع على حنو ما بني هذين النهجني.

ملنتجـات االسـتهالكية فيمـا يتعلـق وجيب أن حتدد السلطة املختصة مستوى اخلطر املقبول لتنفيذ هذا النهج يف وسم ا 9-2-2-5م 
إذا كانــت املخــاطر  يف بطاقــة الوســم خطــر الســرطنة بــأدراج (CPSC)بالتــأثريات املزمنــة. فمــثًال، توصــي جلنــة ســالمة املنتجــات االســتهالكية 

 الزائدة طوال العمر تتجاوز واحداً يف املليون نتيجة للتعرض أثناء "املناولة واالستخدام اللذين ميكن توقعهما بدرجة معقولة".
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 6المرفق 

 )1(منهجية اختبار إمكانية فهم معلومات الخطورة
املتعلقـــة  (SDS)تســـتهدف هـــذه األداة تقـــدمي منهجيـــة لتقيـــيم إمكانيـــة فهـــم بطاقـــات الوســـم وصـــحائف بيانـــات الســـالمة  1-6م 

د أثنـاء و  ضـع باخلطورة الكيميائية. وقد وضعت األداة مع تركيز خاص على تلبية احتياجات العاملني واملسـتهلكني يف البلـدان الناميـة. وُشـدِّ
بقــدر اإلمكــان علــى النطــاق العــاملي مــع مراعــاة خمتلــف مســتويات اإلملــام بــالقراءة والكتابــة واالختالفــات يف  األداة علــى تــوفري وســيلة تنطبــق

 اخللفية الثقافية.

 الخطوط العريضة ألداة التقييم 2-6م 

التقيـيم نظمت أداة التقييم يف عدد من الوحدات يغطـي هـذا املرفـق توجيهـات بشـأن كـل منهـا. وبصـفة عامـة، تتكـون أداة  1-2-6م 
 من مخسة أجزاء.

إىل  2تتــوخى بصــورة رئيســية ضــمان أن تكــون الوســائل املتاحــة يف الوحــدات  أساســية: تتعلــق مبجموعــة 1الوحــدة  (أ)
أدناه مالئمة لشىت الثقافات واخللفيات. ويوصى باستخدامها جلميع فئات السكان املستهدفني (انظر اجلدول  11
وأفــراد اجملتمعــات احملليــة الــذين ينتمــون إىل  بيقهــا علــى جمموعــات العمــاليبــدأ تط جيــب أن أدنــاه)، ولكــن 2-6م 

 ثقافات ختتلف عن اخللفيات الثقافية اليت وضعت فيها بطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة؛

) إىل جانـب سلســلة مـن األســئلة والتمــارين 2: تتضــمن هـذه الوحــدات اسـتبياناً عامــاً (الوحــدة 8إىل  2الوحـدات  (ب)
). وقد ال تنطبق بعض عناصر هذه الوحدات 8-3علق ببطاقات الوسم وبصحائف بيانات السالمة (الوحدات تت

 ، وما إذا كانوا ممن يستخدمون صحائف بيانات السالمة؛املستهدف هم عمالتبعاً ملا إذا كان 

: تتعلق بتمرين حماكاة. وقد صممت نسخة من هذه الوحدة للعمال. وتنطبق على معظـم مـن يشـاركون 9الوحدة  (ج)
 حبيث تناسب املستهلكني؛من هذه الوحدات أ) 9يف اإلنتاج، بينما عدلت النسخة الثانية (

 اســـتبيانات ملـــا بعـــد االختبـــار. وتنطبـــق علـــى مجيـــع الـــذين شـــاركوا يف اً اســـتبيان 10: تتضـــمن الوحـــدة 10الوحـــدة  (د)
). وتقدَّم الوحدة أيضاً إىل األشخاص الذين يشاركون يف التمرين 9) ومتارين احملاكاة يف (الوحدة 8-2(الوحدات 

). ويتــيح هــذا االســتبيان، الــذي يعتمــد أساســاً علــى التــدريب واخلــربة املكتســبة، للمشــاركني 11اجلمــاعي (للوحــدة 
 ة االختبار؛فرصة إبداء رأيهم حبرية والتعليق على عملي

: تتعلــق بتمــرين مجــاعي يســتهدف العمــال ويســتخدم مجيــع عناصــر الوحــدات الســابقة مــن أجــل تقيــيم 11الوحــدة  )ه(
ولكنها جترى على أشخاص  10-2إمكانية الفهم يف سياق التعليم اجلماعي. والوحدة مصممة لتكملة الوحدات 

 .9و 8إىل  2و 1خيتلفون عن األشخاص املستهدفني يف الوحدات 

شـهراً مـن تقيـيم إمكانيـة الفهـم. وينبغـي تكـرار هـذا االختبـار علـى  12ويقرتح أيضـاً أن جيـرى اختبـار متابعـة بعـد مـرور شـهر و 3-2-6م 
ت األشخاص أنفسهم الذين اجتازوا االختبار األول. وميكـن، تبعـاً للمـوارد واإلمكانيـات اللوجسـتية، حتاشـي إعـادة االختبـار علـى مجيـع الوحـدا

 توى القاعدة. وتكرار االختبار مهم ألنه يتيح التحقق من أن رسائل التحذير من اخلطورة قد استوعبت واستفيد منها بصورة حقيقية.على مس

____________________ 

، املعين بتبليغ (ILO)بناء على طلب الفريق العامل التابع ملنظمة العمل الدولية  بصياغتها فريق متعدد االختصاصات من جامعة كيب تاون اضطلع )1(
 وذلك كجزء من اجلهود الدولية لتشجيع وضع نظام منسق عاملياً فيما يتعلق بتبليغ معلومات األخطار.معلومات األخطار، 
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موجز لوحدات األداة، واألنشطة الرئيسية اليت تتألف منها كل وحدة، وكذلك األهـداف والنتـائج  1-6ويرد يف اجلدول م  4-2-6م 
 املطلوب حتقيقها منها.

وبينمــا صـــممت أداة التقيــيم كمجموعـــة واحـــدة، فإنــه ميكـــن، إذا اقتضــت األولويـــات والضـــرورات احملليــة، اســـتخدام بعـــض  5-2-6م 
 وحدات اجملموعة فقط. وباإلضافة إىل ذلك فإنه من املعرتف به أنه مع تطور التنسيق العاملي لتبليغ معلومات اخلطورة، قد تنشأ احتياجات

وميكــن تعــديل أداة التقيــيم ملراعـــاة أولويــات االختبــار اجلديــدة مبــرور الــزمن عـــن طريــق اســتخدام مــواد اختبــار معدلـــة جديــدة إىل االختبــار. 
(بطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة) مع استخدام مناذج االختبارات ذاهتا. فمثًال، إذا كانت تدرس أشـكال جديـدة لرمـوز اخلطـر، 

 رموز اجلديدة.إلدراج هذه ال 4أمكن تعديل الوحدة 

 وأداة االختبار 6استخدام المرفق  3-6م 

تقييم إمكانيـة الفهـم. وقـد رتبـت عناصـر الوحـدات حبيـث أهداف متثل وحدة االستبيان الفعلي الختبار جمموعة حمددة من  1-3-6م 
وحدة، ولكن بصورة منفصلة، جمموعة من مت متييز التعليمات بوضوح يف االستبيانات ملساعدة الذين يتولون إدارة اختباراهتا. وتصاحب كل 

التوجيهات التفصيلية، مبا يف ذلك دليل استخدام الوحدة املعنية. وتبني األدلة أيضاً خمتلف بطاقات الوسم و/أو صحائف بيانات السالمة 
 اليت تستخدم يف كل وحدة ونتائج كل وحدة، ومتطلباهتا الزمنية.

، قدمت التعليمات اليت تتضمنها يف صورة موجزة بقدر اإلمكان ولكنها ترد بشكل أكثر عدم إطالة وحدات التقييم وبغية 2-3-6م 
األســـود الغـــامق يف أطـــر مظللـــة لتيســـري بـــاحلرف تظهـــر فإ�ـــا ، 11-3يف الوحـــدات حيثمـــا تـــرد التعليمـــات الرئيســـية تفصـــيًال يف األدلـــة. و 

 ع االختبار باخلط املائل يف كل وحدة اختبار.استخدامها. ويظهر اجلزء من النص الذي جيب أن يقرأه األشخاص موض

)، جيرى اختيـار بطاقـات الوسـم وصـحائف بيانـات السـالمة 9و 8و 7و 6و 4و 3ويف وحدات اختبار معينة (الوحدات  3-3-6م 
ف هبـا بطاقـات متثـل بطاقـات الوسـم وصـحائ خاصـة علبـة ،بالنسـبة لكـل وحـدة ،كـل ممـتحن  يعطـيكسـب الوقـت،   وبغيـةبشكل عشـوائي. 
 بيانات السالمة.

وجيب أن تكون بطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة مطابقة ملا يستخدم منها يف البلد الذي ستطبق فيه أداة االختبار.  4-3-6م 
يـزال هنـاك  الوسيتيح النظام املنسق عاملياً قدراً من التوحيد يف أسـاليب نقـل املعلومـات املتعلقـة بـاخلطورة، مـن حيـث حمتواهـا وعرضـها، غـري أنـه 

احتمــال ألن ينشــأ قــدر كبــري مــن االختالفــات نتيجــة للتقاليــد، واألســاليب، واحلجــم، واألفضــليات احملليــة. وجيــب بقــدر اإلمكــان أن تعكـــس 
بطاقــات الوســم وصــحائف بيانــات الســالمة املســتخدمة يف االختبــار أمنــاط االســتخدام احمللــي املعتــادة. مــن هنــا، فإنــه علــى الــرغم مــن أن هــذا 
الــدليل يقــدم عينــات مــن بطاقــات الوســم وصــحائف بيانــات الســالمة، فإنــه يرجــى مــن مســتعمليها تعــديل مــواد االختبــار يف حــدود متطلبــات 

 التصميم العملي حبيث تبدو مواد االختبار لألشخاص احملليني موضع االختبار جديرة بالثقة بقدر اإلمكان.

االختبار، املعقدة نسبياً، املطلوبة لقياس إمكانية فهم املعلومات عن اخلطورة،  حماوالت تبسيط إجراءات وعلى الرغم من 5-3-6م 
 1فإن أداة االختبار تتطلب إدارة دقيقة ومراقبة للجودة. لذلك يكتسـب تـدريب املمتحنـني أمهيـة حامسـة. ويتنـاول دليـل كـل مـن الوحـدتني 

 هذه املسألة مبزيد من التفصيل. 2و
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 لوحدةتبعاً لاختبار إمكانية الفهم: األهداف والنتائج  :1-6الجدول م 
 النتائج األهداف المحتويات الوحدة
تشــكيل أداة البحــث تبعــاً للســياق، واللغــة، والتفســريات الثقافيــة لــدى اجملموعــة  األساسيةمجموعات ال 1الوحدة 

 املستهدفة.
 الثقافية احملددة للكلمات.تعيني التعاريف 

اختبـار مـا إذا كـان ميكـن، مـن الناحيــة الثقافيـة، نقـل ترتيـب اخلطـورة واســتخدام 
 لون لوصفها، والتقدير الكمي للعوامل الغامضة.

اختبـار أن تكــون االسـرتاتيجيات املســتخدمة يف الوحــدات الالحقـة مصــممة بطريقــة 
 البدائل.وتعيني  صالحية هذه الوحدات بصورة واضحةحتقق 

االســتخدام الثقــايف  عــناالختبــارات، الناشــئ أوضــاع تعيــني التحيــز احملتمــل يف 
 .للعناصر

 شرح متسق ثقافياً للكلمات الصعبة. 
 استخدام مالئم للون يف السياق احمللي.

 مراعاة العوامل الثقافية اليت تؤثر يف اختبارات الفهم.
 التأكد من صالحية طرائق اختبار عمى األلوان.

 إمكانية تفسري املقاييس النفسية لدى اجلماعات غرب الغريبة.
 تقييم السياق.

 التأكد من أن أدوات االختبار تراعي خربة العمال.
 الرموز "الصورية".

 .الفهمإمكانية مراجعة البيانات الدميغرافية والبيانات األخرى كأساس لتحليل  المقابلة العامة 2الوحدة 
 األلوان وِحّدة البصر الالزمة لبعض االختبارات الالحقة. التأكد من سالمة إدراك

 الفهم.أمكانية مجع بيانات عن خربة العمل، املهمة لتفسري تقديرات 

 نتائج الدراسة والتحليل.ب هابيانات دميغرافية وبيانات أخرى مناسبة لربط
 تقييم إدراك األلوان وِحّدة البصر.
 إمكانية الفهم.الدور الذي تلعبه خربة العمل يف 

وفهـــــــــــم  وقــــــــــراءةتــــــــــذّكر  3الوحدة 
الوسم وصحائــف  بطاقات

 بيانات السالمة

 .تقييم اإلملام ببطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة
 اختبار مستوى تذّكر عناصر الوسم.

 تقييم الرتتيب الذي يتبع يف النظر إىل عناصر بطاقة الوسم.
 والرموز وبيانات اخلطورة.اختبار فهم كلمات التنبيه واأللوان 

 اختبار تأثري بطاقة الوسم على:
 الزوج أو الطفل،و ترتيب اخلطورة بالنسبة للشخص  •
 استخـدام املادة الكيميائية وختزينها والتخلص منها. القصد من •

 هل يغري الرتتيب والتبليغ األسئلة املتعلقة بإمكانية الفهم؟
 الصحيحة لبيانات السالمة؟هل بوسع املشاركني حتديد الصحيفة 

هــــل حيــــدد الشــــخص املعلومــــات الصــــحيحة عــــن اســــم املــــادة واخلطــــر الصــــحي 
 والفيزيائي واستخدام املالبس الواقية؟

 تعيني اإلملام السابق ببطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة.
 تقييم تأثري خمتلف اخلطوط املستخدمة لكتابة بطاقة الوسم.

 الفهم يف عناصر الوسم. تعيني املصطلحات الصعبة
 تعيني أيسر البيانات فهماً.

 بعد معرفة عناصر الوسم. واالجتاه السلوكيترتيب اخلطورة، 
الفهم يف إدراك الشـخص للخطـورة إمكانية تأثري األسئلة التفصيلية عن 

 .كبديل للتدريب
 قياس تأثري التمثيل الرمزي.

تصـــويره لشـــخص ذي مقارنـــة كيفيـــة تصـــوير اخلطـــر للـــنفس مـــع كيفيـــة 
 .قرابة وثيقة

تعيـــني قـــدرة الشـــخص علـــى الـــربط بـــني املعلومـــات املبينـــة علـــى بطاقـــة 
 الوسم وصحيفـة بيانات السالمة املناظرة.
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 اختبار إمكانية الفهم: األهداف والنتائج تبعاً للوحدة :1-6الجدول م 
 النتائج األهداف المحتويات الوحدة
  ترتيــــــب وفهــــــم الخطــــــورة: 4الوحدة 

ــات التنبيـــــه واأللـــــوان  كلمــــ
 والرموز

 اختبار ترتيب األشخاص النسيب خلطورة:
 كلمات التنبيه واأللوان والرموز؛ •
 جمموعات الرموز والرموز املتعددة؛ •
 جمموعات خمتارة مـن الرموز واأللوان وكلمات التنبيه. •

 اختبار فهم كلمات التنبيه واأللوان والرموز.
 ة كلمات التنبيه واأللوان والرموز على جذب االنتباه.اختبار اآلراء بشأن قدر 

الســتخدام  القصــد املبلــغ عنــهاختبــار مــا إذا كــان فهــم بطاقــة الوســم ســيؤثر يف 
 .نفاياهتا وختزين املادة الكيميائيـة والتخلص من

 استكشاف اآلراء بشأن سبب عرض عناصر اخلطورة على بطاقة الوسم.

واأللـــوان والرمـــوز علـــى متثيـــل مســـتوى اخلطـــورة تقيـــيم قـــدرة كلمـــات التنبيـــه 
 وعلى فهمها، كل على حدة، وجملموعات خمتارة من عناصر الوسم.

مراقبــــة اجلــــودة يف حالــــة ترتيــــب اخلطــــورة علــــى أســــاس املقارنــــات مـــــع 
 حاالت مشاهبة.

 قدرة عناصر الوسم على جذب االنتباه.
 ىل:إجذب االنتباه وسم قدرة على  استكشاف أفضل بطاقة

عـــن اخلطـــورة  تقــــصي مزيـــد مـــن املعلومـــات، وال ســـيماعلـــى حفــز الشـــخص 
 الصحية.
 للتصرف بأساليب مأمونة. القصد املبلغ عنهالتأثري يف 

فهــــم رمــــوز الخطــــورة مــــع  5الوحدة 
 النص أو بدون نص

 اختبار فهم املشاركني للرموز اليت متثل رتب اخلطورة.
 اختبار فهم املشاركني ملفاهيم رتب اخلطورة.

تعيني ما إذا كانت إضافة كلمـات يف الـنص حتسـن فهـم رمـوز خمتـارة متثـل رتـب 
 اخلطورة: التناسلية، السرطنة، اإلطفار.

تعيـــني مـــا إذا كانـــت إضـــافة كلمـــات تنبيـــه حتســـن فهـــم الرمـــوز الـــيت متثـــل رتـــب 
 اخلطورة.

 القدرة على تعيني الرمز الصحيح لرتبة خطورة ما.
الرمـوز يف متثيلهـا؛ والرمـوز الـيت ختفــق يف تعيـني رتـب اخلطـورة الـيت ختفــق 

 متثيل رتبة خطورة ما.
 تعيني الرموز اليت يكون تفسريها غامضاً.

 فعالية إضافة نص إىل رموز اخلطورة التناسلية وخطورة السرطنة واإلطفار.
 فعالية إضافة كلمات تنبيه إىل رموز رتب اخلطورة.

ــم الرمز/الرســــــــــــــــم  6الوحدة  حجـــــــــــــــ
وموضـــــــــــعه، التخطيطـــــــــــي، 
 وأرضيته، وإطاره

 .اختبار تأثري تغيري حجم الرمز وإطاره وموضعه
اختبــار تــأثري تغيــري لــون األرضــية وحجــم األيقونــة يف الرســم التخطيطــي بالنســبة 

 لإلطار.

 تأثري تغيري حجم الرمز وإطاره وموضعه على:
 القدرة على تعيني االسم الكيميائي؛ •
 إدراك اخلطر؛ •
 بفضل جذب االنتباه إىل الرمز؛تذّكـر الرمز  •
 تذّكـر بيان اخلطورة بفضل جذب االنتباه إىل بيان اخلطورة؛ •
 ؛القصد املبلغ عنه لكيفية التصرف •
 الرتتيب املتبع يف القراءة؛ •

 علـىمقارنة ما إذا كانت درجة اخلطر على النفس ختتلـف عـن درجتهـا 
   شخص ذي قرابة وثيقة.
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 إمكانية الفهم: األهداف والنتائج تبعاً للوحدةاختبار  :1-6الجدول م 
 النتائج األهداف المحتويات الوحدة
 -م التخطيطــــــي ـفهـــــم الرســــــ 7الوحدة 

ـار اإلضـــافي (مبيـــدات  ــ االختب
 اآلفات)

 اختبار قدرة املشاركني على حتديد معلومات:
 االسم الكيميائي؛ •
 اخلطورة الصحية؛ •

 تقييم تقدير املشاركني للخطورة.
 اختبار فهم املشاركني للرسوم التخطيطية.

 تقييم الرتتيب الذي يتبعه املشاركون يف قراءة عناصر الوسم.

إمكانيـــــة فهـــــم الرســـــوم التخطيطيـــــة: اإلدراك، تقـــــدير اخلطـــــر، االنتبـــــاه، 
 الوصول إىل املعلومات األساسية.

 علـىمقارنة ما إذا كانت درجة اخلطر علـى الـنفس ختتلـف عـن درجتهـا 
 قرابة وثيقة.شخص ذي 

ـــــــة  8الوحدة  فهـــــــم صـــــــحائف إمكاني
ــــــات الســـــالمة حســـــب  بيان

 تنظيم البيانات

اختبــــار قــــدرة املشــــاركني علــــى اســــتخالص معلومــــات األمــــان مــــن صــــحيفة 
 بيانات السالمة.

 اختبار فهم املعلومات عن اخلطورة يف صحيفة بيانات السالمة.
املتبـــع املعلـــن يف قـــراءة تقيـــيم مـــا يقـــرأ يف صـــحيفة بيانـــات الســـالمة والرتتيـــب 

 عناصر معلومات الصحيفة.
 تعيني املعلومات املفيدة واملناسبة واملفهومة.

للتصــرف  بالقصــد املبلــغ عنــهتقيــيم مــا إذا كانــت معلومــات الصــحيفة تتصــل 
 بأساليب مأمونة.

 تقييم تأثري تغيري تنظيم معلومات الصحيفة يف ما ذكر أعاله.

 واردة يف الصحيفة من جوانب خمتلفة:تقييم فهم معلومات اخلطورة ال
 تفسري املعلومات عن اخلطورة الصحية؛ (أ)

 التقييم الذايت إلمكانية الفهم لدى اآلخرين؛ (ب)
 تقييم أسلوب املشارك يف شرح بيان اخلطورة لآلخرين؛ (ج)
الشخصي. التوفيق بني هـذه  القصد املبلغ عنه لكيفية التصرف (د)

 اجلوانب األربعة.
 أثري االختالفات يف تنظيم معلومات الصحيفة.تقييم ت

تقيـــيم شخصـــي لفائـــدة ومالءمـــة العناصـــر الفرعيـــة يف الصـــحيفة لتعيـــني 
 اجملاالت املمكن حتسينها.

ــــــــأثير  9الوحدة  ــاة: ت تمــــــــرين المحاكـــــــ
ــات  اســـــــــــــــــتخدام البطاقــــــــــــــــ
ــف والرمــــــــــــــــوز  والصحائـــــــــــــــ
وكلمــــات التنبيــــه بالبطاقــــات 
علــى الممارســات الكيميائيــة 

 اآلمنة

 تقييم ممارسات األمان فيما يتصل بتمرين حماكاة ملناولة مادة كيميائية.
تقيـــيم مـــا إذا كانـــت ممارســـات األمـــان تتحســـن بوجـــود كلمـــة التنبيـــه "خطـــر" 

 ).فوق عظمني متقاطعنيو/أو بتغيري حجم رمز اخلطر (مججمة 
 تعيــني مــا إذا كــان للخــربة الســابقة بــاملواد الكيميائيــة دور حاســم فيمــا بتعلــق
مبمارســـــات األمـــــان، وفيمـــــا يتعلـــــق بتـــــأثري كلمـــــات التنبيـــــه ورمـــــوز اخلطـــــر يف 

 ممارسات األمان.

قياســــات للتصــــرف الفعلــــي املالحــــظ فيمــــا يتعلــــق باســــتخدام بطاقــــات 
 الوسم وصحائف بيانات السالمة قبل التمرين وأثناءه.

تتضــــــمن الســــــلوكيات املأمونــــــة اســــــتخدام معــــــدات الوقايــــــة الشخصــــــية 
 حية الوقائية األخرى.واملمارسات الص

تــأثري تغيــري عناصــر الوســم (مــع أو بــدون كلمــة "خطــر"؛ مــع اخــتالف 
حجـــم الرمـــز) وطريقـــة العـــرض يف الصـــحائف (عنـــوان صـــريح للخطـــورة 
الصـــحية مقابـــل ذكـــر بيانـــات اخلطـــورة الصـــحية ضـــمن معلومـــات عـــن 

 اللوائح السارية).
  ات.االختبار  استكشاف العالقة بني الفهم واملمارسة وظروف
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 اختبار إمكانية الفهم: األهداف والنتائج تبعاً للوحدة :1-6الجدول م 
 النتائج األهداف المحتويات الوحدة
تمــــــــــــــــــــــرين المقابلــــــــــــــــــــــة  10الوحدة 

ــــــة/ت ــاكاة مالبعدي رين المحـــــ
 البعدي

مالمســـة املـــواد الكيميائيـــة شـــأن التحقـــق مـــن اخلـــربة الســـابقة للمشـــاركني ب
 والتدريب.

شــرح مــوجز للرمــوز وكلمــات التنبيــه واأللــوان وبيانــات اختبــار تــأثري تقــدمي 
 اخلطورة يف تقدير شدة اخلطورة ويف الفهم.

 تعيني احتياجات املشاركني من املعلومات املتعلقة باملواد الكيميائية.

اســـتخدام عوامـــل مشـــتقة مـــن التـــدريب واخلـــربة الســـابقة للمشـــاركني إلجـــراء 
 .9-3حتليل طبقي لالستجابات للوحدات 

ســاعد النتــائج يف بيــان مــا إذا كــان التــدريب حيتــاج إىل مزيــد مــن التقيــيم ست
 املفصل على األجل الطويل.

االحتياجــات مــن املعلومــات بشــأن األســئلة  عــن جابــاتاإلميكــن أن تفيــد 
 الكيميائية يف تعزيز تنفيذ النظام املنسق عاملياً بشأن السالمة الكيميائية.

ية إمكان -تمرين جماعي  11الوحدة 
 الفهم

اختبار ما إذا كان تعـّلم املعلومـات عـن اخلطـورة حيـدث يف سـياق اجملموعـة 
 بشكل خيتلف عنه يف سياق األفراد.

اختبــــار مــــا إذا كــــان املشــــاركون يف إطــــار اجملموعــــة يعطــــون أجوبــــة ختتلــــف 
 بشدة عن األجوبة اليت يكتبها فرد يف استبيان.

 يف اجملموعة مقابل التعلم الفردي.تقدير ملراقبة اجلودة بشأن تأثري التعلم 
يف اجملموعــة عنهــا يف الســياق الفــردي  يشــري االخــتالف الشــديد لإلجابــات
 إىل احلاجة ملراجعة منوذج االختبار. 

تعيني االجتاهـات املسـتقبلية للتـدريب باعتبـاره أحـد عناصـر تبليـغ املعلومـات 
 عن اخلطورة.
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: ال خيضــع املشــاركون يف االختبــار أليــة وحــدة اختبــار بــدون أن يقبلــوا األمــر مســبقاً، وبعــد شــرح الغــرض مــن القبــول 6-3-6م 
يف التمارين وأساليب مشاركتهم. وال جيرب املشاركون على مثـل هـذا االختبـار، وجيـب أن يعرفـوا أن مـن حقهـم االنسـحاب مـن االختبـار 

أي وقت. وجيب أن تكون املعلومات اليت تبلغ عند القبول ذات طابع عام بقدر كاف هبدف منع كشـف االنطبـاع باخلضـوع لالختبـار 
 صراحة.

 2و)، األساســيةموعــة اجمل( 1: حتــدد أســاليب القبــول يف املقدمــة الــيت تتصــدر وحــدات االختبــار إجــراءات القبــول 7-3-6م 
رين احملاكــاة). وسـواء شــارك املشــاركون أو ال يف جممـل وحــدات االختبـار، فإنــه يتعـني أن جيــرى علــيهم (متـا 10(بدايـة املقــابالت)، و

 التحيـز الواضـحالقصـد منـه تـاليف  تفسـرياً إجـراءات قبـول متـرين احملاكـاة بـاألحرى متثـل اختبار هذه الوحدات الثالث إذا لـزم األمـر. و 
 بتنبيه املشاركني للهدف من هذه املمارسة.

: يقدم لكل مشارك باإلجابات يف هذه الدراسة شكل من التعويض أو احلافز الشرتاكه يف مكافأة أو تعويض املشاركني 8-3-6م 
من التعويض عنـد انتهـاء الدراسـة. وقـد خيتلـف التعـويض مـن بلـد  الدراسة. وينبغي إبالغ كل مشارك عند قبول االختبار أنه سيمنح شكالً 

الناحية الثقافية وما هو متاح حملياً. وتتمثل بعض املقرتحات (على أساس دراسات أخـرى) يف الطعـام (وجبـة آلخر تبعاً ملا هو مناسب من 
. والقـرار مـرتوك للبلــد ومـا إىل ذلـكغـذاء)، أو قبعـة/غطاء للـرأس، أو أكـواب، أو مـواد غذائيـة (سـكر، أرز، مسيــد)، أو مـنح شـهادة تقـدير 

 قدم للمشاركني يف االختبار.الذي ينظم الدراسة بشأن احلوافز اليت ت

 أخذ العينات 4-6م 

 الجماعات المستهدفة 1-4-6م 

أدنــــاه اجلماعــــات املســــتهدفة. وتتمثــــل هــــذه اجلماعــــات بصــــورة رئيســــية يف العمــــال البــــالغني،  2-6يبــــني اجلــــدول م  1-1-4-6م 
تســـتخدم املـــواد الكيميائيـــة أو توزعهـــا أو تـــديرها، ســـواء بصـــورة مباشـــرة أو غـــري مباشـــرة. واألطفـــال جمموعـــة  الـــيت عـــادة مـــاواجملموعـــات 

مستهدفة مهمة حمتملة أخرى. ولكن بالرغم من أن القدرة على تقدمي رسـائل أمـان ميكـن أن يفهمهـا األطفـال يعتـرب أمـراً مهمـاً للغايـة، 
لدليل بسبب الطرائق املتخصصة املطلوبة للتقييم. وقد ميّكن حتقيق املزيد من التطوير يف مرحلـة فإنه مل ميكن معاجلة هذا اجملال يف هذا ا

 ما يف املستقبل من توسيع نطاق اختبار إمكانية فهم املعلومات عن اخلطورة ليشمل طرائق مناسبة لألطفال.

نــات متثيليــة. وينبغــي عــدم اســتخدام طــالب طرائــق مقرتحــة للحصــول علــى عي 2و 1وحتــدد يف أقســام دليــل الوحــدتني  2-1-4-6م 
اجلامعــات نظــراً أل�ــم اســتخدموا علـــى نطــاق واســع يف دراســات ســـابقة عــن تبليــغ معلومــات اخلطـــورة وهــم ال يعتــربون ممثلــني للجماعـــات 

 املستهدفة احملددة يف هذه الدراسة.

 األفرقة المتخصصة 2-4-6م 
 2هــــو ضــــمان أن تكــــون األدوات املســــتخدمة يف وحــــدات االختبــــار مــــن  تخصصــــةاألفرقــــة امل مــــن دفاهلــــبــــالنظر إىل أن  1-2-4-6م 
ممثلـــني بقـــدر اإلمكـــان للمجموعـــات  األفرقـــة املتخصصـــةمناســـبة ملختلـــف الثقافـــات واألوضـــاع، فإنـــه ينبغـــي أن يكـــون املشـــاركون يف  11 إىل

ت املستهدفة املقرر تقييمها. وينبغي الرتكيز على استهداف جمموعات العمال وأفراد اجملتمع احمللـي مـن ثقافـات ختتلـف عـن األوضـاع الـيت صـمم
الــزراعيني، وأفــراد اجملتمــع بطاقــات الوســم وصــحائف بيانــات الســالمة. وينطبــق هــذا بصــورة رئيســية علــى العمــال الــزراعيني، والعمــال غــري  فيهــا

و اللغويـة مـن احمللي، واملقيمني، ومجاعات املستهلكني، سواء امللمني بـالقراءة والكتابـة أو األميـني، واجملموعـات الـيت قـد جتعـل خلفياهتـا الثقافيـة أ
 .ألساسيةاموعات اجملأدناه توصيات تتعلق بفئات  2-6تبليغ معلومات اخلطورة عملية معقدة. وترد يف اجلدول م 

يف  فريـق متخصـصعلى األقل يف كل فئة. غري أنه حيثما تبدو النتائج املستقاة من  فريقني متخصصني باختيار ويوصى 2-2-4-6م 
 يصـبح مــن(مثــل العمـال األميــني غـري الـزراعيني)، قــد  فريـق منـاظرفئـة مـا (مــن قبيـل العمـال الــزراعيني األميـني) مشــاهبة إىل حـد كبـري لنتــائج 

يتوقـع احلصـول علـى نتـائج خمتلفـة  كن عدم اختبار مزيد من اجملموعات. وال ينبغي عمل ذلـك إال إذا كـان املمتحنـون واثقـني مـن أنـه المملا
املختلفـة متسـقة، يوصـى باالنتقـال مباشـرة إىل  األفرقة املتخصصـةمن إجراء اختبارات إضافية. وعموماً، فإنه مىت كانت النتائج املستقاة من 

وما بعدها). وحيثما تبدو النتائج متضاربة أو يف حالة احلصول على معلومات غري كافية للوحدات األخرى،  2الرئيسي (الوحدات التقييم 
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فــريقني أخـرى إىل أن يـتم احلصـول علــى هـذه املعلومـات. ويف هـذه الظــروف، قـد ال يكفـي اختبـار  أفرقـة متخصصــةيوصـى مبواصـلة تشـكيل 
 نتائج متسقة أو واضحة. لكل فئة للوصول إىل متخصصني

، وذلـك نظـراً 11-2هـم أنفسـهم املشـاركون يف الوحـدات  األفرقة املتخصصةويفضل أال يكون العمال الذين يشكلون  3-2-4-6م 
األفرقــة نفســه. وبقــدر اإلمكــان، ينبغــي أن تكــون  الفريــق املتخصــصألن قــدراً مــن الــتعّلم حيــدث مــن خــالل التمــرين الــذي جيــري يف داخــل 

 متجانسة لغوياً، أي أن يستطيع أعضاؤها التواصل بلغة واحدة مشرتكة على األقل.

 االستبيان وتصميم االختبارات 5-6م 

متتلك اجملموعات الفرعية املختلفة من العـاملني وغـري العـاملني خـربات خمتلفـة تـؤثر علـى فهـم رسـائل تبليـغ معلومـات  1-5-6م 
ن وحــدات االخ مــن تقيــيم فهمهــا لتلــك الرســائل يف خمتلــف الظــروف  10وكــذلك الوحــدة  8إىل  2تبــار مــن اخلطــورة. ويتــوخى أن متّكــ

العمليــة. وتشــري حســابات حجــم العينــات، باإلضــافة إىل اعتبــارات تتصــل باملالءمــة اللوجســتية، إىل أن العــدد األدىن للمشــاركني الــذين 
(تأثري حجم احلروف وترتيب  6الوارد أدناه. وتتضمن الوحدة  2-6خيضعون لالختبارات ينبغي أن يكون هو العدد املبني يف اجلدول م 

 8(اختبــارات احملاكــاة) مقارنــات ملختلــف أنــواع بطاقــات الوســم (يف اجملمــوعتني الفــرعيتني  9بطاقــة الوســم يف إمكانيــة الفهــم) والوحــدة 
فحوص كافية للحاالت يف داخل كل  إجراءن على التوايل). وهكذا تتطلب هاتان الوحدتان عدداً أكرب من املشاركني للتمكن م 11و

)، فإ�ا تتضمن أعداداً أقل من اجملموعات الفرعية (من 8و 7و 5و 4و 3جمموعة فرعية. أما فيما يتعلق بوحدات املقابالت األخرى (
اختيــار تطبيــق  كحــد أقصــى)، وبالتــايل ميكــن دراســتها باســتخدام عــدد أقــل مــن املشــاركني. وبوســع مســتخدمي أداة االختبــار  4إىل  1

-6جمموع وحدات االختبار على مجيع املشاركني، ويف هذه احلالة يكون العدد األدىن املوصى به للمشاركني كما هو مبني يف اجلدول م 
 .10و 2. وكما ذكر آنفاً، جيب أن يستويف مجيع املشاركني اختبارات الوحدتني 9و 6بالنسبة لوحديت االختبار  2

)، قد يكون من الضروري ألسباب لوجستية جتزئة 3-6طول جمموعة االختبارات الكاملة (انظر اجلدول م وبالنظر إىل  2-5-6م 
باســتيفاء بضــع وحــدات اختبــار. وهبــذه الطريقــة، خيتــار عــدد أكــرب مــن املشــاركني  فقــطأداة االختبــار مــن خــالل تكليــف بعــض املشــاركني 

يف هــذه احلالــة، فإنــه ينبغــي تــذّكر أنــه يتعــني أن يســتويف مجيــع املشــاركني اختبــارات للدراســة لكــنهم ال يســتوفون إال بعــض أجــزاء التقيــيم. و 
، بصـــرف النظـــر عـــن عـــدد الوحـــدات األخـــرى الـــيت يســـتوفو�ا. وعلـــى ســـبيل املثـــال، ميكـــن جتزئـــة جمموعـــة الوحـــدات إىل 10و 2الوحـــدتني 

 جمموعات فرعية يتكون كل منها من: 

 ؛10و 8و 3و 2الوحدات  (أ)

 ؛10و 4و 2ات الوحد (ب)

 ؛10و 7و 6و 5و 2الوحدات  (ج)

 ؛11و 2الوحدتني  (د)

 . 10و 2و 9الوحدات  (ه)

ومع ذلك، يفضل أن يُعطى مجيع املشاركني، إن أمكن، اجملموعة الكاملة من االختبارات اليت تضمها أداة التقييم، وأن  
 يقدم هلم التعويض املناسب مقابل جهدهم. 
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 األعداد الموصى بها -العينات : حجم 2-6الجدول م 

 الفئة الفرعية الفئة
 الفريق المتخصص

 1الوحدة 

المقابالت: 
 6و 2الوحدات 

 ؛10و
المحاكاة: الوحدة 

9 

المقابالت: 
 4و 3الوحدا ت 

 8و 7و 5و
 :1المجموعة المستهدفة 

 مكان العمل
 (أ) اإلدارة

: مـــــديرو اإلنتـــــاج، مـــــديرون، 1فئـــــة ال 
 مهندسون، فنيون

 25 (أ)50-30 اختياري

: مــــــــــديرون إشــــــــــرافيون يف 2فئــــــــــة ال
 25 (أ)50-30 اختياري الصناعة والزراعة

فئة العمال  (ب) العمال
 الزراعيني

 50 100 جمموعة واحدة على األقل متعلمون  -3
 50 (أ)100 جمموعة واحدة على األقل أميون  -4

فئة العمال غري 
 الزراعيني

 50 100 األقل جمموعة واحدة على متعلمون  -5
 50 (أ)100 جمموعة واحدة على األقل أميون  -6

 :2المجموعة المستهدفة 
 النقل

 25 50-30 اختياري عمال النقل :7فئة ال

 :3المجموعة المستهدفة 
املقيمون/املستهلكون/ 

 اجلمهور العام

 50 100 جمموعة واحدة على األقل متعلمون: 8فئة ال
 50 (أ)100 واحدة على األقلجمموعة  أميون: 9فئة ال

 25 (أ)50-30 اختياري جتار التجزئة واملوزعون :10فئة ال 
 :4المجموعة المستهدفة 

 العاملون يف خدمات الطوارئ
املهنيـــــــــون الصــــــــــحيون،  :11فئـــــــــة ال

موظفـو التوجيــه التقـين، أفــراد خــدمات 
 الطوارئ

 25 (أ)50-30 اختياري

 :5المجموعة المستهدفة 
 فئات أخرى

مســــؤولو إنفــــاذ القــــوانني  :12فئــــة ال
 والتنظيم

 25 (أ)50-30 اختياري

ملــوارد واجلــدوى بـالنظر إىل الصــعوبات العمليـة يف تنظــيم اختبــارات احملاكـاة، يقــرتح عــدم إجـراء اختبــارات احملاكــاة يف هـذه اجملموعــات إال يف حالــة تـوفر ا (أ)
 العملية.

وبقدر اإلمكان، ينبغي اختيار اجملموعـات الفرعيـة مـن عينـة متثيليـة بقـدر املسـتطاع، وذلـك باسـتخدام أسـلوب االختيـار  3-5–6م 
ضروري للتمكن من تعميم النتائج. وحىت إذا مت اختيار عدة أشخاص من اجملموعة الفرعية ذاهتا لالشرتاك  عاملالعشوائي للمشاركني، وهو 

 يف وحدات اختبار خمتلفة، بسبب طول الوحدات، فإنه يلزم مراعاة الطابع التمثيلي. بيد أنه من املسلم به أن االختبـار العشـوائي قـد تثبـت
كان األمر مراعاة أنه أياً كانت أساليب االختيار املستخدمة، فإن هـدف هـذه العمليـة هـو احلصـول   صعوبته يف الواقع العملي. وجيب مهما

 على عينة متثيلية بقدر املستطاع.

، وجتدر اإلشارة إىل أنه يف كل وحدة اختبار جيب أن يتم اختيار املشاركني يف كـل جمموعـة بأسـلوب االختيـار العشـوائي 4-5-6م 
املقارنــات الداخليــة، وهــو خيتلــف عــن االختيــار العشــوائي  ســالمةللتحقــق الــداخلي مــن  ضــروريتيــار العشــوائي . وهــذا االخبــدون خــالف

 للعينات، الالزم لتعميم نتائج الدراسة.

ال على : نظراً ألن دراسات احملاكاة تتطلب متارين كثيفة املوارد نسبياً، فإنه يقرتح أال جترى متارين احملاكاة إمتارين احملاكاة 5-5-6م 
العــاملون يف النقــل، واملســتهلكون. إال أنــه ميكــن، حيثمــا و العمــال، الزراعيــون وغــري الــزراعيني،  -أعــداد حمــدودة مــن اجملموعــات املســتهدفة 

 تسمح املوارد بذلك، تطبيق هذه التمارين بسهولة على طوائف اجتماعية ومهنية أخرى.
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 تلوث البيانات والتداخل 6-5-6م 

تنظيم االختبار قدراً من الرقابة. وهلذا السـبب، ينبغـي حتاشـي إطـالع أحـد املشـاركني علـى مـواد اختبـار مشـارك يتطلب  1-6-5-6م 
 آخر أو إبالغه هبا. ذلك أن هذا يبطل املقارنات اليت ينبغـي إجراؤهـا عنـدما تكـون معاجلـة العوامـل املسـتقلة أساسـية للتقيـيم. ويعـرف وقـوع

 م التلوث.هذه األحداث يف جمال اختبار باس

ويف سبيل تفادي تلوث البيانات، ينبغي جتنب أي اتصال فيما بني املشـاركني أثنـاء سـري االختبـارات. وهـذا قـد يتطلـب  2-6-5-6م 
من فريق املمتحنني جهوداً كبرية ملنع املشـاركني مـن التالقـي حـىت بالصـدفة. وجيـب عمـل كـل مـا ميكـن عملـه، حـىت إذا كانـت املهمـة شـاقة، 

 تمال تلوث البيانات إىل احلد األدىن.لتقليل اح

التداخل، وهي احلالة اليت ختضع فيها جمموعتان من املشاركني  وهي وهناك مشكلة أخرى متصلة بالتلوث ولكنها خمتلفة 3-6-5-6م 
ريب تفصـيلية عــن يف االختبـارات لتـدخل مسـتقل عـن االختبـار. وهــذا هـو احلـال مـثًال عنـدما يتلقـى مجيــع العـاملني يف مصـنع مـا دورات تـد

السالمة من اخلطورة يف األسبوع الذي يسبق إجراء االختبار. ومن شأن ذلك أن حيجب تأثري خمتلف عناصر تبليغ معلومات اخلطـورة وقـد 
بيانــات الســالمة. وينبغــي حيثمــا ال ميكــن جتنــب ذلــك، أن حيــاط علمــاً  وصــحائفالوســم  بطاقــاتيــؤدي إىل إضــعاف تــأثري خمتلــف صــيغ 

 دوث التداخل.باحتمال ح

 دورات التعلم الجماعية 7-5-6م 

لتقيـــــيم إمكانيـــــة الفهـــــم يف إطـــــار دورات الـــــتعلم اجلماعيـــــة. وهـــــي ال تنطبـــــق إال علـــــى العمـــــال  11تســـــتخدم الوحـــــدة  
وع، . ويف اجملمـ8إىل  2أعاله)، وتتطلـب عينـة ختتلـف عـن عينـة العمـال املشـاركني يف الوحـدات  2-6يف اجلدول م  6إىل  3(اجملموعات 

جمموعــات لالختبــار، مخــس منهــا تعمــل يف مصــنع ومخــس جمموعــات مــن العمــال الــزراعيني. وينبغــي أن يكــون مســتوى  10ينبغــي إخضــاع 
 التعليم داخل كل جمموعة متجانساً بقدر اإلمكان، وينبغي أن يكون عدد جمموعات العمال املتعلمني مساوياً تقريباً لعدد جمموعات العمال

 أن تتكون كل جمموعة مما ال يتجاوز عشرة أفراد وال يقل عن ستة.األميني. وينبغي 

 سياق االختبارات 8-5-6م 

تتسم الظروف اليت جترى فيها اختبارات إمكانية الفهم بأمهية قصوى بالنسبة لدقة تقييم املغزى والفهم. وهذا هو احلال  1-8-5-6م 
رات الســياقية لتحســني فهمهــم للرســائل املتعلقــة بــاخلطورة. وهلــذا الســبب، بوجــه خــاص بــني العمــال شــبه األميــني الــذين يســتخدمون اإلشــا

يستفيد معظـم االختبـارات يف أداة التقيـيم هـذه مـن بطاقـات الوسـم الكاملـة بـدًال مـن عناصـر منفـردة مـن بطاقـة الوسـم أو صـحيفة بيانـات 
العناصر املفردة، قد ال يتصل تفسري هذه العناصـر اتصـاًال  السالمة. وبينما قد جيد األشخاص املتعلمون أن من األسهل للفهم اإلجابة عن

 وثيقاً بواقع التدريب. ولذلك، ينبغي إجراء مجيع االختبارات باستخدام بطاقات وسم وصحائف واقعية.

لفـة ولزيادة درجة الواقعية، تستخدم بطاقة وسم يف املوقع ملصقة على وعاء. وقد يسبب لصق أو وضع بطاقة وسم خمت 2-8-5-6م 
علــى كــل وعــاء علــى حــدة عبئــاً غــري ضــروري علــى املمــتحن، ولــذا يقــرتح أن تلصــق البطاقــة علــى وعــاء منــوذجي واحــد، وتنــزع بعــد انتهــاء 
االختبار. وقد حيتاج املمـتحن إىل مسـاعد إذا كـان العـبء ثقـيًال بصـورة واضـحة علـى املمـتحن. ومـن املهـم أن يعـرض علـى املشـاركني أكـرب 

ملرئية بغية زيادة إمكانيات فهمهم إىل أقصى حد ممكن، وال سيما بالنسبة للعمال ذوي املستوى التعليمي املنخفض الذين عدد من األمثلة ا
يعتمــدون بدرجــة أكــرب علــى الســياق. لــذلك، فمــن املفضــل أن تقــدم بطاقــة الوســم ملصــقة بصــورة مســتمرة علــى الوعــاء. ومــن شــأن تثبيــت 

 ه العملية نسبياً.شريط تثبيت على الوعاء أن يبّسط هذ

وإن كانــت تظهــر  رمزيــةولتوحيــد فــرص الفهــم قياســياً، تكــون املــواد الكيميائيــة الفعليــة املبينــة علــى بطاقــات الوســم مــواد  3-8-5-6م 
املشـاركني  بوضـع وكأ�ا مواد كيميائية حقيقية. واهلدف من وراء ذلك هو االحتفاظ بالسياق سليماً من حيث املظهر، مع عدم اإلجحاف

 الذين ال يعرفون مظهر هذه املادة الكيميائية أو تلك.
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وكما ذُكر آنفاً، يشجَّع املمتحنون على تعديل مواد االختبار يف حدود اشرتاطات التصميم العملي حبيث تبـدو املـواد   4-8-5-6م 
 اق.كأ�ا حقيقية بقدر اإلمكان بالنسبة للمشاركني احملليني وتعطيهم أقصى قدر ممكن من عناصر السي

 أحجام العينات الالزمة للدراسات الجزئية 9-5-6م 

وقـوة مقــدارها  0.1احُتسـب حجـم العينـات الـيت تسـتخدم يف الدراسـات اجلزئيـة علـى أسـاس خطـأ ألفـا مـزدوج قـدره  
متــرين احملاكــاة بشــكل ، بيــد أنــه عــّدل العتبــارات اجلــدوى اللوجســتية. ويؤكــد االختبــار األويل ألداة التقيــيم هــذه التقــديرات. وقــد اعتــرب 0.8

 خاص انتقائياً نسبياً لعدد صغري من املشاركني واجملموعات املستهدفة، لسبب رئيسي هو خشية مواجهة صعوبات لوجستية.

 الترجمة 10-5-6م 

ختالفـات إن اللغة أداة أساسية لتنفيذ وسائل تبليغ معلومات اخلطورة. وبينمـا حتـاول أداة االختبـار هـذه أن تراعـي اال 1-10-5-6م 
الء اللغوية بأكرب قدر ممكن، فإن الرتمجة اخلاطئة وغري املوحدة قياسياً ميكن أن تؤدي إىل خطأ جسيم يف إجراء االختبارات. وهلذا، جيب إي

 اهتمام خاص للغاية للرتمجة عن طريق القيام مبا يلي:

يان، كــل علـى حــدة إىل اللغـة املقابلــة يتـوىل شخصــان يتقنـان اللغــة اإلنكليزيـة (لغــة هـذه األداة) ترمجــة االسـتب (أ)
 (لغة اجملموعة املستهدفة)؛

تعاد ترمجة النصني املرتمجني إىل اللغة اإلنكليزية، بواسطة اثنـني آخـرين مـن املرتمجـني، كـل علـى حـدة وبصـورة  (ب)
 مستقلة عن املرتمجني األصليني.

يف املائــة يف اجلولــة األوىل. وينبغــي  5ســبة أخطــاء أقــل مــن ينبغــي أن تســتهدف الرتمجــة العكســية إىل األصــل حتقيــق ن 2-10-5-6م 
توضيح األخطاء يف الرتمجة من أجل تصحيح جوانب الغموض. وحيثما ميكن ينبغي حماولة أن تتضمن ترمجة موحدة مجيع العناصر املرتمجـة 

 واملعاد ترمجتها ترمجة صحيحة من أي من االستبيانني.

جراء الثـاين، فإنـه يؤخـذ معـدل األخطـاء األقـل باعتبـاره الرتمجـة املفضـلة. ويلـزم إجـراء جولـة ثانيـة إذا مل ميكن تنفيذ اإل 3-10-5-6م 
 يف املائة. 5من إعادة الرتمجة إذا كان معدل األخطاء يتجاوز 

 األساسيةمجموعات التوقيت المقابالت و  11-5-6م 

سب لكل من الشخص الذي جترى معه املقابلة وصاحب يف وقت منا األساسيةموعات اجملجيب أن تعقد اللقاءات و  1-11-5-6م 
العمل (عنـدما ينطبـق هـذا الوضـع). وينبغـي أال يطلـب مـن العمـال الـزراعيني حضـور مقابلـة أثنـاء الفـرتات احلرجـة واملزدمحـة بالعمـل بالنسـبة 

ي أال يتكبدوا خسائر مالية مقابل اشرتاكهم يف للمزارعني (الزراعة، احلرث، الرش، احلصاد). وينبغي إجراء املقابالت أثناء وقت العمل وينبغ
(أثنـاء الوجبـات أو بعـد سـاعات العمـل) دون تعويضـهم عـن ذلـك. وإذا  اخلـاص هبـماالختبارات. وال يوصى بأن يشارك العمال يف الوقت 

تعــويض املناســب عــن ذلــك (وقــت وافــق العمــال علــى االشــرتاك أثنــاء فــرتة تنــاول الغــذاء، جيــب أن يكــون الوقــت كافيــاً ومناســباً وأن يقــدم ال
 ).وما إىل ذلكتعويضي، تقدمي وجبات، 

الوقت التقديري الالزم الستيفاء وحدات االختبار املفردة على أساس البيانات األولية املستقاة  3-6ويبني اجلدول م  2-11-5-6م 
وحـدة االختبـار وقـدرات  حسـبدقيقة وساعتني  20 من اختبارات يف مصنعني جبنوب أفريقيا. وينبغي أن تكون املدة الكلية لالختبار بني

 م املقابالت. وينبغي توخي مدة أطول يف حالة املقابالت مع العمال األميني. منظّ 
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 المدد التقريبية الختبارات تقييم إمكانية فهم معلومات الخطورة :3-6الجدول م 
 مدة االختبار (دقائق) الوحدة

1 60-120 
2 30-45 
3 45-75 
4 75-105 
5 20-30 
6 20-30 
7 20-30 
8 45-75 
9 30 

10 30-45 
11 120-180 

 وترميزهاتقدير درجات اإلجابات  12-5-6م 

اإلجابة الصحيحة. وأظهرت جتربـة  رأي خبري لتحديدتقدير درجات اإلجابات عن اختبارات إمكانية الفهم  يتطلب 1-12-5-6م 
 سابقة يف زمبابوي أن حتليل مضمون اإلجابات املختلفة ممكن عملياً إذا أوكل إىل مراقبني ذوي �ج موحد قياسياً بصورة دقيقة.

ة مــن وتتطلـب أداة االختبـار هــذه وجـود فريــق مـن اخلــرباء إلجـراء تقيـيم إلمكانيــة الفهـم. وجيــب تشـكيل هــذه اجملموعـ 2-12-5-6م 
 اخلرباء قبل بدء الدراسة على النحو التايل:

اختيار جمموعة واسعة اخلـربة تضـم واحـداً (أو أكثـر) مـن املـوظفني وأصـحاب العمـل واملمارسـني، إىل جانـب  (أ)
 وتقدير درجات اإلجابات؛ ترميزباحثني متمرسني يف جمال 

 .احملتملـــة عـــن أســـئلة كـــل وحـــدة اختبـــار مدرجـــةمـــع اجملموعـــة الســـتعراض طبيعـــة اإلجابـــات  عمـــلعقـــد حلقـــة  (ب)
 واستعراض وثائق عملية النظام املنسق عاملياً للوصـول إىل توافق بشأن اإلجابات اليت متثل الفئات التالية:

إجابة صحيحة: املعىن مطابق ومتسق متاماً مع مقصد النظام املنسق عاملياً. وهذه تشمل اإلجابات  '1'
مــع مغــزى النظــام املنســق عامليــاً ولكنهــا تكفــي كأســاس الختــاذ  يف املائــة 100بنســبة الــيت ال تتفــق 

 تدابري السالمة أو االحتياطات؛
إجابــة صــحيحة جزئيــاً: بعــض عناصــر املعــىن صــحيحة غــري أ�ــا ليســت كافيــة لضــمان اختــاذ تــدابري  '2'

 سالمة أو احتياطات مناسبة؛
اً أو ليسـت لـه إال عالقـة ضـعيفة بـاملعىن املقصـود إجابة غري صحيحة: املعىن املقـدم إمـا خـاطئ متامـ '3'

 يف النظام املنسق عاملياً؛
إجابة ذات معىن عكسي (لَْبس جسيم): املعىن املقدم ليس خاطئاً وحسـب، ولكنـه يشـري إىل فهـم  '4'

يتعــارض مــع املعــىن املقصــود يف النظــام املنســق عامليــاً. ومثــل هــذا اللــبس اخلطــر ميكــن أن يــرتجم إىل 
 طر أو تدابري خطرة؛تصرف خ

 ال يستطيع اإلجابة/ال يعرف؛ '5'
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 أشخاص. ويتم استعراض النتائج فيما يتصل باملعايري املختارة؛ 10أو  5يوزع االستبيان على  (ج)

إذا أظهــرت النتــائج تباينــاً واضــحاً، وجــب تكــرار العمليــة املذكـــورة أعــاله حــىت يــتم التوصــل إىل اتفــاق بشــأن  (د)
 املعايري.

 اإلجابات املتعلقة بأسئلة خمتلف الوحدات. ترميزموضوع إجراء مزيد من  ،عند االقتضاء ،ويناقش حتـت كـل وحـدة اختبار 3-12-5-6م 

 تليالحالت 13-5-6م 

املقرتحــــة هلــــذه الوحــــدات هــــي حســــابات بســــيطة للنســــب واملتوســــطات فيمــــا يتصــــل مبختلــــف طوائــــف  التحلــــيالت 
كثر تعقيداً، وهي مبينة يف كل وحدة اختبار على حدة. وميكن حماولة إجراء تقدير كلي إلمكانية الفهم عن املشاركني. وقد جترى حتليالت أ

طريـــق مجـــع النتـــائج املســـتقاة مـــن أشـــخاص مـــن خمتلـــف طوائـــف املشـــاركني، لكـــن ينبغـــي ضـــبطها للتوصـــل إىل القـــيم املرجحـــة لكـــل طائفـــة 
 يف إمكانية الفهم.وباستخدام عوامل دميغرافية أخرى معروفة بتأثريها 

 التغذية الراجعة والمتابعة 14-5-6م 

ينبغي أن تتاح جلميع املشاركني الفرصة لالطالع على نتائج تقييمات إمكانية الفهم، وتقدمي آرائهم بشأن املقابالت  
 وطرائق االختبار.

 متابعة التقييم 15-5-6م 

االختبارات بعد مرور شهر واحد وبعد مرور سنة واحدة، ينبغي إجراء مقابلة أخرى مع األشخاص الذين اشرتكوا يف  
مكن بغية تقييم تذكرهم وتقييم الفوائد املتوسطة والطويلة األجل للتدريب على رسائل النظام املنسق عاملياً بشأن معلومات اخلطورة. ومن امل

 تبعاً لتوفر املوارد والوسائل اللوجستية.تفادي إعادة االختبارات فيمـا يتصل جبميع الوحدات اليت أجريت يف البداية، وذلك 
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 أمثلة لوضع عناصر النظام المنسق

 عالمياً على بطاقة الوسم
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 7المرفق 

 أمثلة لوضع عناصر النظام المنسق عالمياً على بطاقة الوسم

تقدم األمثلة التالية ألغراض التوضيح، وستكون موضع املزيد من املناقشة والبحث يف جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام  
 املنسق عاملياً.

 2عبوة مجّمعة لسائل لهوب (قابل لالشتعال) من الفئة  : 1المثال 

 العبوة اخلارجية: صندوق حيمل بطاقة وسم لنقل السوائل اللهوبة*

 **ورة وفقاً للنظام املنسق عاملياً بشأن اخلط حتذيربالستيكية حتمل بطاقة  قواريرالعبوة الداخلية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يشرتط للعبوات اخلارجية سوى العالمات وبطاقات الوسم اليت أوصت هبا األمم املتحدة يف جمال النقل. *
الالئحـة التنظيميـة قد يستخدم رسم ختطيطي للسائل اللهـوب كمـا هـو مبـني يف "توصـيات األمـم املتحـدة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة،  **

 النموذجية" بدًال من الرسم التخطيطي الذي يقتضيه النظام املنسق عاملياً، املبني على بطاقة وسم العبوة الداخلية.

 بيان المنتج
 (د)) 2-5-10-4-1(انظر 

 (أ)) 2-5-10-4-1(انظر  كلمة التنبيه 
 (ب)) 2-5-10-4-1(انظر  الخطورة اتبيان 
 (ج)) 2-5-10-4-1البيانات التحذيرية (انظر  
 بيانات إضافية تشرتطها السلطة املختصة حسب االقتضاء. 
 ))ه( 2-5-10-4-1بيانات المورّد (انظر  

 مثيل فالمالين -2

 

 

UNXXXX  2-METHYL FLAMMALINE 
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 2ذات سمية شاملة ألعضاء مستهدفة محددة وسائل لهوب من الفئة  1عبوة مجمعة لمادة سمية من الفئة   :2المثال 

 بطاقة وسم لنقل السوائل اللهوبة* العبوة اخلارجية: صندوق حيمل 

 بشأن اخلطورة وفقاً للنظام املنسق عاملياً** حتذيربالستيكية حتمل بطاقة  قواريرالعبوة الداخلية:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ال يشرتط للعبوات اخلارجية سوى العالمات وبطاقات الوسم اليت أوصت هبا األمم املتحدة يف جمال النقل. *

قـــد يســـتخدم رســـم ختطيطـــي للســـائل اللهـــوب كمـــا هـــو مبـــني يف "توصـــيات األمـــم املتحـــدة بشـــأن نقـــل البضـــائع اخلطـــرة، الالئحـــة  **
 الذي يقتضيه النظام املنسق عاملياً، املبني على بطاقة وسم العبوة الداخلية.التنظيمية النموذجية" بدالً من الرسم التخطيطي 

 

 بيان المنتج 
 (د)) 2-5-10-4-1(انظر  

 
 
 

 (أ)) 2-5-10-4-1(انظر  كلمة التنبيه 
 

   ** 
 (ب)) 2-5-10-4-1(انظر  الخطورة اتبيان 

 
 

 (ج)) 2-5-10-4-1البيانات التحذيرية (انظر 
 بيانات إضافية تشرتطها السلطة املختصة حسب االقتضاء. 

 ))ه( 2-5-10-4-1بيانات المورّد (انظر 

طالء (فالمالين، كروم 
 رصاص)

 

PAINT 
UN1263 
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 ألف2ومهيجة للعينين من الفئة  2عبوة مجّمعة لمادة مهّيجة للجلد من الفئة  : 3المثال 

 العبوة اخلارجية: صندوق بدون بطاقة وسم خاصة بالنقل*

 بشأن اخلطورة وفقاً للنظام املنسق عاملياً  حتذيربطاقة حتمل بالستيكية  قواريرالعبوة الداخلية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجــود بطاقــة قــد تقتضــي بعــض الســلطات املختصــة وضــع بطاقــة وســم وفقــاً للنظــام املنســق عامليــاً علــى العبــوة اخلارجيــة يف حالــة عــدم  *
 وسم بشأن النقل.

 

 بيان المنتج
 (د)) 2-5-10-4-1(انظر 

 
 (أ)) 2-5-10-4-1(انظر  كلمة التنبيه 
 
 
 (ب)) 2-5-10-4-1(انظر  الخطورة اتبيان 
 

 (ج)) 2-5-10-4-1البيانات التحذيرية (انظر 

 بيانات إضافية تشرتطها السلطة املختصة حسب االقتضاء. 

 ))ه( 2-5-10-4-1بيانات المورّد (انظر 

 محلول بالزيـن
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 2لتر) لسائل لهوب من الفئة  200أسطوانة عبوة مفردة ( : 4المثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والعالمـــات الـــيت تقتضـــيها قـــد توضـــع أيضـــاً يف شـــكل جممـــع بطاقـــة وســـم وفقـــاً للنظـــام املنســـق عامليـــاً والرســـم التخطيطـــي للســـائل اللهـــوب  مالحظة:
 "توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية".

 

2-methyl flammaline 
UNXXXX 

3

 بيان المنتج
 (د)) 2-5-10-4-1(انظر 

 
 (أ)) 2-5-10-4-1(انظر  كلمة التنبيه 

 
 

 (ب)) 2-5-10-4-1(انظر  الخطورة اتبيان 
 

 (ج)) 2-5-10-4-1(انظر البيانات التحذيرية 

 بيانات إضافية تشرتطها السلطة املختصة حسب االقتضاء. 

 ))ه( 2-5-10-4-1بيانات المورّد (انظر 

 مثيل فالمالين -2
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 2وسائل لهوب من الفئة  1عبوة مفردة لمادة ذات سمية شاملة ألعضاء مستهدفة محددة من الفئة  : 5المثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قــد توضـــع أيضـــاً يف شـــكل جممـــع بطاقـــة وســـم وفقـــاً للنظـــام املنســـق عامليـــاً والرســـم التخطيطـــي للســـائل اللهـــوب والعالمـــات الـــيت تقتضـــيها  مالحظة:
 "توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية".

 

 

PAINT 
UN1263 

 
3

 بيان المنتج
 (د)) 2-5-10-4-1(انظر 

 
 

 (أ)) 2-5-10-4-1(انظر  كلمة التنبيه 
 

 (ب)) 2-5-10-4-1(انظر  الخطورة اتبيان 
 

 (ج)) 2-5-10-4-1البيانات التحذيرية (انظر 
 بيانات إضافية تشرتطها السلطة املختصة حسب االقتضاء. 

 ))ه( 2-5-10-4-1بيانات المورّد (انظر 

طـــالء (مثيـــل فالمـــالين، كـــروم 
 رصاص)
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 ألف2ومهيجة للعينين من الفئة  2من الفئة عبوة مفردة لمادة مهيجة للجلد  : 6المثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيان المنتج
 (د)) 2-5-10-4-1(انظر 

 

 (أ)) 2-5-10-4-1(انظر  كلمة التنبيه 
 
 

 (ب)) 2-5-10-4-1(انظر  الخطورة اتبيان 
 

 (ج)) 2-5-10-4-1البيانات التحذيرية (انظر 

 بيانات إضافية تشرتطها السلطة املختصة حسب االقتضاء. 

 ))ه( 2-5-10-4-1بيانات المورّد (انظر 

 محلول بالزيـن

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

485 

 توجيهات إضافية عندما تظهر معلومات النقل ومعلومات النظام المنسق عالمياً األخرى على عبوة مفردة :7المثال 

أســــطوانة حيثمــــا تظهــــر معلومــــات النقــــل ومعلومــــات النظــــام املنســــق عامليــــاً األخــــرى علــــى عبــــوة مفــــردة (مثــــل  (أ)
 لرت)، جيب إيالء اعتبار لضمان وضع عناصر الوسم بشكل يليب احتياجات القطاعات املختلفة؛ 200 سعة

بـد أن تكـون  مبواجهـة الطـوارئ فـوراً. والجيب أن تبني الرسوم التخطيطية اخلاصة املتصلة بالنقل املعلومات املتصـلة  (ب)
 مرئية عن بعد، وكذلك يف ظروف الدخان أو الظروف اليت جتعل العبوة غري واضحة جزئيـاً على حنو آخر؛

ختتلف الرسوم التخطيطية اخلاصـة بالنقـل يف مظهرهـا عـن الرسـوم التخطيطيـة املتوخـاة فقـط ألغـراض أخـرى غـري  (ج)
 ا؛النقل مما يساعد يف متييزه

جيوز وضع الرسوم التخطيطية اخلاصة املتعلقة بالنقل على لوحة منفصلة عن بطاقة وسم النظام املنسق عامليـاً، بغيـة  (د)
 متييزها عن املعلومات األخرى، أو قد توضع جماورة ملعلومات النظام املنسق عاملياً األخـرى امللصقة على العبوة؛

ل حجمها. وينبغي عمومـاً أن يتناسـب حجـم الرسـم التخطيطـي لغـري غـرض جيوز متييز الرسوم التخطيطية بتعدي )ه(
النقل مع حجم نص عناصر الوسم األخرى. وتكون بطاقة الوسم عموماً أصغر من الرسوم التخطيطيـة اخلاصـة 
بالنقـــل. لكـــن ينبغـــي أال تـــؤثر هـــذه التغـــريات يف األحجـــام يف وضـــوح أو إمكانيـــة فهـــم الرســـوم التخطيطيـــة لغـــري 

 النقل.أغراض 

 وفيما يلي مثال للمظهر املمكن لبطاقة وسم كهذه: 
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 لوحات متجاورة لتبليغ معلومات أوجه خطورة متعددة. 3عبوة مفردة باستخدام 
 ، بعد تعرض متكرر.2؛ (ج) مسية شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة من الفئة 4الفئة ؛ (ب) مسية حادة (باالستنشاق) من 2منَتج مصّنف كما يلي: (أ) سائل هلوب من الفئة 

 الرمز
 اسم المنَتج

   

 خطر اسم الشركة
 األطفاليحفظ بعيداً عن متناول 

 تقرأ بطاقة الوسم قبل االستعمال.
 العنوان

 المدينة، الوالية، الرمز البريدي، البلد
 رقم الهاتف

 رقم هاتف الطوارئ

 

 توجيهات االستعمال:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 شديد القابلية لالشتعال كسائل أو بخار.
 ضار إذا استنشق.

 قد يسبب تلف الكبد والكلى من خالل التعرض الطويل األمد والمتكرر.

 رقم األمم المتحدة
 االسم الرسمي للنقل

 يحفظ الوعاء محكم اإلغالق. 
وغير ذلـك  ، والشرر، واللهب المكشوف،والسطوح الساخنةيحفظ بعيدًا عن الحرارة، 

 ممنوع التدخين. - من مصادر اإلشعال
 الهواء الطلق أو في منطقة جيدة التهوية.ال يستخدم إال في 

 ممنوع استنشاق الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/البخار/الرذاذ.
 تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/للوجه [على النحو المحدد...]

 .يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال

 

 ](UPC)[الرمز العالمي للمنَتج  اءفي حالة الحريق: يستخدم [على النحو المحدد] لإلطف 
 اإلسعاف األولي 

 إذا استنشق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس.
 االتصال بمركز السموم/الطبيب في حالة الشعور بتوعك.

 

 XXXX رقم الدفعة: XXXX وزن المحتوياْت:
 XXXX تاريخ التعبئة: XXXX الوزن اإلجمالي:

 XXXXتاريخ انتهاء الصالحية: 

 
 يخزن في مكان جيد التهوية. يحفظ باردًا.
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 مثال على وسم العبوات الصغيرة :8المثال 

بطريقة االستخدام، والموجود في عبوة  الوعاء المباشر الصغير الذي ال يمكن وسمه استناداً إلى الشكل/الحجم والقيود المتعلقة
 خارجية يمكنها أن تعرض المعلومات المطلوبة على بطاقة الوسم التي يحددها النظام المنسق عالمياً 

 .غ 0.5صندوق من الورق املقوى حيتوي على أمبوالت زجاجية للمنتج املستخدم ككاشف خمربي. حتتوي كل أمبولة على 

حيضــر احمللــول اجلــاهز للكاشــف بنــزع غطــاء األمبولــة ووضــع النصــف األســفل (الــذي حيتــوي علــى املنــتج) يف الكميــة الالزمــة مــن املــاء املــزال 
التــأيّن. وتبعــاً لــذلك ال ميكــن وضــع بطاقــات الوســم علــى األمبــوالت الفعليــة أل�ــا قــد تلــوث احمللــول اجلــاهز، مــا قــد يــؤثر علــى التفــاعالت 

حقة. ويستحيل وضع مجيع عناصر بطاقة الوسـم الـيت حيـددها النظـام املنسـق عامليـاً علـى الوعـاء املباشـر (أي األمبولـة الزجاجيـة) بسـبب الال
 أو شكله. هحجم

وسم وتكون املساحة املتاحة على الصندوق اخلارجي من الكرتون املقوى كبرية مبا يكفي لوضع نسخة مقروءة من العناصر املطلوبة لبطاقة ال
 اليت حيددها النظام املنسق عاملياً.

ال تنـزع األمبولـة مـن غمـد البـوليتني  -تلحم األمبولة الزجاجية غري املوسومة يف غمد من البوليتني مزود بلسان طريف خمصص لبطاقـة الوسـم 
وسم على اللسان الطريف كافية إلدراج مجيـع إال يف املكان املقرر لالستخدام، أي حتضري احمللول اجلاهز. وال تكون املساحة املتاحة لبطاقة ال

 العناصر املطلوبة لبطاقة الوسم. ويشمل الوسم على األقل ما يلي:

 تعريف املنتج، وكلمات التنبيه، واسم املوّرد ورقم هاتفه على جانب واحد من اللسان الطريف؛ •

 الرسوم التخطيطية للخطورة على اجلانب اآلخر للسان. •

  

 مم 7

20 
 مم
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املستخدم مدركاً هلوية املنتج (وميّكن من حتديد صحيفة بيانات السالمة املرتبطة به)، وخطورته (يبني أن املنتج خطر يضمن ذلك أن يكون 
وجيــب مناولته/ختزينــه بطريقــة مالئمــة)، واســم املــورد أو بيانــات االتصــال اخلاصــة بــه (إذا لزمــت يف حالــة طارئــة). وال توضــع كلمــات التنبيــه 

 اجلانب نفسه لضمان أن تكون املعلومات املتعلقة بالسالمة على كال جانيب اللسان الطريف.والرسوم التخطيطية على 

 العبوة الداخلية
 غمد مع العناصر املطلوبة لبطاقة الوسم اليت حيددها النظام املنسق عاملياً 

 
  

 اجلانب األول

 اجلانب الثاين

 غمد البوليثني

 مم 7

 مم 30 مم 20

 مم 15
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 العبوة الخارجية
املطلوبة لبطاقة الوسم اليت حيددها النظام املنسق عاملياً (مبا يف ذلك بيانات اخلطورة والبيانات التحذيرية) على العبوة  تظهر مجيع العناصر

 اخلارجية
  

 كلمة تنبيه 
 (أ)) 2-5-10-4-1(انظر 

 بيانات الخطورة 
 (ب)) 2-5-10-4-1(انظر 

 بلبيانات التحذيرية 
 (ج)) 2-5-10-4-1(انظر 

 معلومات إضافية تطلبها السلطة املختصة حسب االقتضاء

 (ه)) 2-5-10-4-1تحديد هوية المورد (انظر 

 مم 65

65 
 مم

 هوية المادة 
 (د)) 2-5-10-4-1(انظر 
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 8المرفق 
 مثال للتصنيف في إطار

 ق عالمياً النظام المنسّ 
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 8المرفق 

 عالمياً  مثال للتصنيف في إطار النظام المنسق

 تصنيفالاقتراح  1-8م 

النظام املنسق عاملياً. وتتضـمن الوثيقـة بيانـات مـوجزة عـن االقـرتاح بالنسـبة لكـل  يعتمد اقرتاح التصنيف التايل على معايري 
 رتبة من رتب اخلطورة الصحية إىل جانب تفاصيل عن مجيع األدلة العلمية املتاحة.

ويقـرتح التصــنيف بالنســبة لكــل مــن السـمية احلــادة هلــذه املــادة وقــدرهتا علــى إحـداث تأكــل، وذلــك علــى أســاس دراســات  
 سية وغري قياسية على احليوانات.قيا

 4مسية فموية حادة الفئة  النظام املنسق عاملياً:  التصنيف المقترح
 3مسية جلدية حادة الفئة  
 جيم1هتيج/تأكل اجللد الفئة  
 1الشديد الفئة  العني هتيج العني/تلف 
 4سائل هلوب الفئة  

 المادة تعيين 2-8م 

ــــة للمــــواد  1-1 ــــي القائمــــة األوروبي االســــم ف
وإال  EINECSالكيميائيــــــــــة التجاريــــــــــة 

فاالســـم فـــي االتحـــاد الـــدولي للكيميـــاء 
 IUPACالبحتة والتطبيقية 

Globalene Hazexyl Systemol 

 CAS No. 999-99-9 
EINECS No. 222-222-2  

المرادفـــــات (يـــــذكر أيضـــــاً االســـــم فـــــي  1-2
 ISO القياسـيالمنظمة الدولية للتوحيـد 

 إذا كان متاحاً)

2-Hazanol 
Globalethylene 

 CxHyOz الصيغة الجزيئية 1-3

  الصيغة التركيبية 1-4

  النقاوة (نسبة وزنية) 1-5

   الشوائب أو المضافات الهامة 1-6

وحماليــل التنظيــف. وســيط كيميــائي للمــادة  الســطوح : مــذيب لطــالءاتاالســتعمال الصــناعي االستعماالت المعروفة 1-7
Globalexyl UNoxy ILOate. 

 : منظف للمرحاضاالستعمال العام
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 الخصائص الكيميائية الفيزيائية 3-8م 

 .4فيما يتعلق باخلصائص الكيميائية الفيزيائية، يقرتح تصنيف املادة كسائل هلوب من الفئة  

 سائل الشكل الفيزيائي 2-1
 146.2 الجزيئيالوزن  2-2
 45-  س)°نقطة/نطاق االنصهار ( 2-3
 208.3 س)°نقطة بدء الغليان/نطاق الغليان ( 2-4
  درجة حرارة التحلل 2-5
 7 س))°الضغط البخاري (باسكال ( 2-6
 0.890-0.887 )3الكثافة النسبية (غ/سم 2-7
 5.04 )1الكثافة البخارية (الهواء =  2-8
  س)°قابلية الذوبان في الدهون (مغ/كغ،  2-9
 يف املائة) 0.99قابلية ذوبان ضئيلة (نسبة وزنية  س)°قابلية الذوبان في الماء (مغ/كغ،  2-10
  (log Pow) )أوممعامل التوزع (لو ك 2-11
 القابلية لالشتعال 2-12
 س)°نقطة الوميض ( 
 حدود االنفجار (نسبة مئوية حجمية) 
 س)°االشتعال الذاتي (درجة حرارة  

 
 90.6  البوتقة المكشوفة: 81.7 البوتقة المغلقة:

 8.4  الحد األعلى: 1.2 الحد األدنى:

 ال تتوفر بيانات القابلية لالنفجار 2-13
  األكسدة خواص 2-14
  فيزيائية أخرى -كيميائية   خواص 2-15

 الخصائص الصحية والبيئية 4-8م 

 السمية الحادة 1-4-8م 

 الفموية 1-1-4-8م 

 مغ/كغ من وزن اجلسم). 2 000 - 300من النظام املنسق عاملياً ( 4يوجد مربر لتصنيف املادة يف الفئة  

 المرجع المشاهدات والمالحظات (مغم/كغم) 50ج ق النوع الحيواني
 2 مل تتوفر تفاصيل أخرى. 1 480 الفأر
 (ذكور) 1 500 الفأر

 (إناث)    740
(مغ/كـــغ) مـــن مـــل/كغ باســـتخدام الكثافـــة املعروفـــة للمركـــب  50حســـبت قـــيم ج ق

 .3غ/سم 0.89إثلني غليكول وهي 
8 

 السمية باالستنشاق 2-1-4-8م 

مـغ/لرت  0.5مل حتدث حاالت نفوق أو عالمات مسية ظاهرة يف احليوانـات اليت عّرضـت لرتكيز البخار املشبع وهـو حنـو  
  تدعم التصنيف.تقريباً، وعليه، فإن البيانات املتاحة ال
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 زمن التعرض (مغ/ل) 50ج ق النوع الحيواني
 (ساعات)

 المرجع المشاهدات والمالحظات

 جزء/مليون 83> الفأر
 مغ/ل) 0.5(تساوي حنو 

شــديدة عنــد تركيــز  آفــةمل حتــدث حــاالت نفــوق، حــدثت عالمــات ســريرية أو  4
جزء/مليون هو تركيز البخار املشبع عند درجـة  85جزء/مليون (ذكر أن  83

 احلرارة العادية).

3 

 عرضت احليوانات لرتكيز البخار املشبع عند درجة احلرارة العادية (افرتض أنـه 6 مل تذكر الفأر
  جزء/مليون). مل حيدث نفوق ومل تالحظ عالمات مرضية شديدة. 85

8 

"تركيـــز البخـــار املشـــبع" عنـــد درجـــة   مل حتـــدث حـــاالت نفـــوق عنـــد التعـــرض ل 8 مل تذكر فأرال
 جزء/ مليون). 85 احلرارة العادية (افرتض أنه

2 

 اجللدية 3-1-4-8م 

 مغ/كغ من وزن اجلسم). 1 000-200وفقاً للنظام املنسق عاملياً ( 3يوجد مربر لتصنيف املادة يف الفئة  

 المرجع المشاهدات والمالحظات (مغم/كغم) 50ج ق النوع الحيواني
 2 .مل تتوفر تفاصيل أخرى 790 الفأر

 األرنب
 /اجلنس/اجملموعة)5(

 (ذكور) 720
 (إناث) 830

ســــاعة. مجيــــع  24مغ/كــــغ ملــــدة  3 560عرضــــت احليوانــــات ملــــا يصــــل إىل 
، ماتــــت أثنــــاء فــــرتة التعــــرض. وبعــــد مــــدة 2احليوانــــات الــــيت نفقــــت، مــــا عــــدا 

ســجلت مسيــة موضــعية (حساســية جلديــة، ارتشــاح، خنــر، كــدمات) التعــرض، 
يومــاً هـــي فــرتة املالحظـــة  14يف عــدد مل حيــدد مـــن احليوانــات واســـتمرت مــدة 

بعد التعرض. لوحظت أيضـاً تقرحـات يف عـدد مل حيـدد مـن احليوانـات يف �ايـة 
 مدة املالحظة.

8 

 التهيج/التأكل الجلدي 2-4-8م 

توجد تقارير متضاربة بشأن قدرة هذه املادة على إحداث التهيج اجللدي. ويف دراسة حمددة عن التهيج اجللدي مبينة  
، وأن هــذا معاجلـةيف الوثيقـة ذاهتـا الــيت أوردت دراسـة السـمية احلــادة بطريـق اجللـد، يــذكر املؤلـف أنــه لـوحظ "خنـر" يف ثالثــة مـن سـتة أرانــب 

أيــام)، مــع وجــود حساســية جلديــة خفيفــة إىل متوســطة. ولوحظــت حالــة  7يف آخــر يــوم مــن أيــام املالحظــة ( النخــر كــان ال يــزال موجــوداً 
أيام. وبالنظر إىل أن واحداً من احليوانات  7ارتشاح خفيفة إىل شديدة أثناء الدراسة، لكن هذا التأثري اختفى يف �اية مدة املالحظة وهي 

ة أثناء هـذه الدراسـة وأن تـأثريات هتـيج اجللـد علـى احليوانـات األخـرى كانـت خفيفـة إىل متوسـطة الستة مل يظهر أية عالمة الستجابة جلدي
وحسب، فإن مالحظة "خنر" يف ثالثة حيوانات تبدو غريبة إىل حد ما. كما أن دراسة للسمية اجللديـة احلـادة يف األرانـب أظهـرت تـأثريات 

عدد احليوانات املتأثرة. وعلى نقيض هذه النتائج، ذكرت دراسة قدمية أشري إليها هتيج جلدي، تضمنت ذكر "النخر" والتقرح، دون حتديد 
 بإجياز تأثريات ضعيفة أو عدم وجود تأثريات هتيج جلدي يف األرانب.

وذكرت دراسة ملادة وثيقة الصلة إشارات متباينة باملثل فيما يتعلق بتـأثريات التهـيج اجللـدي الـيت لوحظـت. فقـد أشـري  
خنــر وعــدم وجــود هتــيج جلــدي يف الوقــت نفســه. ومــن ناحيــة أخــرى، يبــني مصــدر ثــانوي أن مــواد مماثلــة معينــة حتــدث تــأثريات إىل حــاالت 

"متوســطة" لتهــيج اجللــد، وأن التعــرض ملــدة طويلــة هلــذه اجملموعــة مــن املــواد ميكــن أن يســبب حروقــاً جلديــة. وباملقابــل، هنــاك مــواد مشــاهبة 
 ثرياً ال تعترب مهيجة للجلد.ولكنها ذات سلسلة ذرات أقصر ك

احلـادة وهتـيج اجللـد، وإذا أخـذت هـذه  اجللديـة ورئي أنه ال ميكن جتاهل عالمات النخـر املـذكورة يف دراسـات السـمية 
نظـام النتائج مع النتائج اليت لوحظت يف حالة املواد املشاهبة هلا من ناحية الرتكيب فإن هذا يـربر التصـنيف. وتوجـد ثـالث فئـات يف إطـار ال
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جـيم سـيكون مناسـباً، بـالنظر إىل أن 1املنسق عاملياً للتصنيف كمواد أكالة. والبيانات ال تتطابق مع املعايري متاماً، لكـن التصـنيف يف الفئـة 
ساعات. إال أنه ال يوجد دليـل علـى أن التعـرض ملـدة أقصـر بشـكل ملحـوظ ميكـن أن حيـدث تـأثرياً  4النخر املالحظ نتج بعد تعرض ملدة 

 اًال للجلد.أك

النوع 
 الحيواني

 عدد
 الحيوانات

مدة 
 التعرض

 (ساعات)
 التركيز
 (وزني)

التضميد: 
(محكم، شبه 
 محكم، ُمَعرَّى)

 المشاهدات والمالحظات
 المرجع (تحدد درجة وطبيعة التهيج وزواله)

 مل من 0.5 4 6 األرنب
 100تركيز 

 يف املائة

مل تظهـر عالمـات هتــيج يف حيـوان واحـد، وظهــرت حساسـية جلديــة  تضميد مسدود
) يف حيـــوان آخـــر يف اليـــوم األول وزالـــت يف 1خفيفـــة فقـــط (درجـــة 

حيوانــــات حساســــية جلديــــة خفيفــــة إىل  4اليــــوم الســــابع. وأظهــــرت 
) 3-1) وارتشـاح خفيـف إىل معتـدل (درجــة 2-1متوسـطة (درجـة 

الســــابع بعـــد التعــــرض. بعـــد نــــزع الضـــمادة. وزال االرتشــــاح يف اليـــوم 
أرانـب مـن اليـوم األول  3/6سجل "خنـر" يف مكـان وضـع املـادة يف و 

 4/6حــىت �ايــة مــدة املالحظــة يف اليــوم الســابع. ولــوحظ تقشــر يف 
 أرانب يف اليوم السابع.

8 

 األرنب
 (األمهق)

يف  100تركيـــــــــــز  24 5
 املائة

 (احلجم مل حيدد)

عالمــات لتهــيج جلــدي يف ذكــرت عالمــات قليلــة أو مل تــذكر  مل حيدد
 هذه الدراسة احملدودة يف بياناهتا.

2 

 تلف/تهيج العين الشديد 3-4-8م 

تضــمنت الدراســة الوحيــدة املتاحــة تعــريض األرانــب لكميــات مــن املــادة املختــربة أقــل كثــرياً ممــا توصــي بــه الربوتوكــوالت  
) وإن كانت تأثريات قابلة للزوال. وميكن توقع 3امحرار امللتحمة من الدرجة القياسية هلذا التأثري. وقد لوحظت تأثريات شديدة نسبياً (مثل 

يف إطــار النظــام  1 أن تكـون التــأثريات يف العــني، حتــت ظــروف االختبـار القياســية، شــديدة جــداً، وبالتــايل فــإن هـذا يــربر التصــنيف يف الفئــة
 املنسق عاملياً (التأثريات غري القابلة للزوال يف العني).

 النوع
 الحيواني

عدد 
 الحيوانات

 التركيز
 (وزني)

 المشاهدات والمالحظات (تذكر درجة وطبيعة أي تهيج،
 المرجع وأي تلف شديد، وزواله)

مــــــــــل مــــــــــن  0.005 6 األرنب
 يف املائة 100تركيز 

وكانــت ). 2.8) وإفــراز (درجــة 3لــوحظ امحــرار امللتحمــة بعــد ســاعة مــن التنقــيط (درجــة 
لعتامة القرنيـة واحلدقـة وإمحـرار امللتحمـة واالرتشـاح واإلفـراز  ساعة  72، 48، 24قراءات 
 تقريباً يف املتوسط. وزالت مجيع األعراض حبلول اليوم السابع. 0.5كلها 

8 

ال ميكـن إثبــات تقريــر ورد يف دراسـات ثانويــة منشــورة عــن تلـف شــديد يف العــني لــوحظ يف  يف املائة 5و 1 60 األرنب
يف املائــة، وذلــك نظــراً ألنــه مل يعثــر علــى  5مل حتــدد مــن تركيــز األرانــب بعــد تنقــيط كميــة 

 املعلومات يف املراجع املذكورة يف الدراسة.

1 

 التحسس الجلدي والتنفسي 4-4-8م 
وال  النشــاط). -توجــد أي أســس إضــافية تثــري القلــق (علــى ســبيل املثــال عالقــات الرتكيــب  ال تتــوفر أي بيانــات. وال 

 يقرتح اي تصنيف.
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 السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة بعد تعرض مفرد أو متكرر 5-4-8م 

 السمية بعد تعرض مفرد 1-5-4-8م 

ال تتـوفر معلومــات موثــوق هبــا بشــأن قـدرة هــذه املــادة علــى إحــداث مسيــة شـاملة ألعضــاء مســتهدفة حمــددة غــري قاتلــة  
 .(STOT)ق عاملياً، يف فئة السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة نتيجة لتعرض مفرد. لذلك، ال يقرتح التصنيف، طبقا للنظام املنس

 السمية بعد تعرض متكرر 2-5-4-8م 

 الفموية 1-2-5-4-8م 

 ال تتوفر أية دراسات أو أدلة بشرية عن التعرض جلرعات فموية متكررة، ولذلك ال يقرتح تصنيف املادة. 

 السمية باالستنشاق 2-2-5-4-8م 

جزء/مليون  72مغ/ل ( 0.43أسبوعاً يف الفئران برتكيز  13مسية ضارة يف دراسة لالستنشاق ملدة  ال تتوفر أدلة عن 
 تقريباً)، وهو مستوى تعرض قريب من تركيز البخار املشبع. وال يوجد مربر للتصنيف وفقاً للنظام املنسق عاملياً.

 النوع الحيواني
 التركيز
 (مغ/ل)

مدة 
 التعرض

 مدة المعاملة (ساعات)

 المشاهدات والمالحظات (يحدد حجم المجموعة،
 ، التأثيرات(NOEL) تركيز بدون تأثير ملحوظ

 المرجع ذات األهمية السمية)
  (F344)الفأر 
 /اجلنس/اجملموعة20
 /اجلنس/10(+

 جمموعات -اجملموعة 
 أسابيع) 4نقاهة 

0.12،   
0.24، 

0.425 

أيــــــــــــــام/أسبوع  5 6
 13طـــــــــــــــــــــــــــــوال 

 أسبوعاً 

لوحظ اخنفاض يف زيادة الـوزن يف حيوانـات اجلرعـة مل حيدث نفوق. 
العالية من اجلنسني. ويف إنـاث اجلرعـة املتوسـطة، مل تالحـظ تغـريات 
ملحوظــة لناحيــة الســمية يف بــارامرتات حتليــل الــدم والبــول. وأظهــرت 
ــــادة يف الفوســــفاتاز القلــــوي. وأظهــــر ذكــــور  إنــــاث اجلرعــــة العاليــــة زي

ذات داللــة إحصــائياً يف وزن الكلـــى  اجلرعــة املتوســطة والعاليــة زيــادة
ــــادة صــــغرية فـــــي وزن الكبــــد املطلـــــق  املطلــــق والنســــيب. ولوحظــــت زي

يف املائــة) يف إنــاث اجلرعــة العاليــة. غــري أنــه مل حتــدث تغــريات   12(
 كبرية أو نسجية مرضية يف أي أعضاء مت فحصها.

3 

 اجللدية 3-2-5-4-8م 

مغ/كغ من وزن اجلسـم عـن طريـق اجللـد ملـدة  444سجلت تغريات دموية غري حمددة كمياً يف األرانب اليت عرضت لرتكيز  
 استنتاجات من هذه الدراسة وال يقرتح تصنيف. استخالصيوماً. غري أنه بسبب املعلومات احملدودة اليت قدمت، ال ميكن  11

 النوع الحيواني
 التركيز

 (مغ/كغ)
 مدة التعرض
 مدة المعاملة (ساعات)

المشاهدات والمالحظات (يحدد حجم 
 المجموعة،

 ، التأثيرات(NOEL)تركيز بدون تأثير ملحوظ 
 المرجع ذات األهمية السمية)

، 44صفر،  األرنب
222 ،444  

جرعــــــــات طبقــــــــت  9 6
 يوماً  11على مدى 

هــذه دراســة غــري منشــورة ذكــرت يف الدراســات الثانويــة 
ــــة يف املنشــــورة. ذكــــرت  اخنفاضــــات غــــري حمــــددة الكمي

بـــارامرتات الـــدم يف حيوانـــات اجلرعـــة العاليـــة. مل يقـــدم 
 .وصف للتأثريات املوضعية

1 
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 السرطنة (بما في ذلك دراسات السمية المزمنة) 6-4-8م 
 ح تصنيف للمادة.رت وال يق -ال تتوفر بيانات  

 إطفار الخاليا الجنسية 7-4-8م 
، واالختبــارات الوراثيــة (Ames)مــن آمــس  معمليــةذكــرت نتــائج ســلبية يف الدراســات الثانويــة املنشــورة عــن اختبــارات  

 . وال تدعم البيانات املتاحة تصنيف املادة.كائن حياخللوية واختبارات اإلطفار اجليين. وال تتوفر نتائج اختبارات على 

 المعمليةالدراسات  
 المرجع المشاهدات والمالحظات نطاق التركيزات نوع الخاليا االختبار

Ames السلمونيلهSalmonella  
 (مل تذكر السالالت)

، يف وجـود وغيـاب التنشـيط االسـتقاليب (األيضـي). سلبية مغ/طبق 15 - 0.3
هــــذه دراســــة غــــري منشــــورة وصــــفت يف مصــــدر ثــــانوي وال 

 تتوفر معلومات أخرى.

5 

IVC CHO 0.1 - 0.8  مغ/مل(-S9)، 
 (S9+)مغ/مل 0.4 - 0.08

. )األيضـياالسـتقاليب (، يف وجـود وغيـاب التنشـيط سلبية
هــــذه دراســــة غــــري منشــــورة وصــــفت يف مصــــدر ثــــانوي وال 

 تتوفر معلومات أخرى.

6 

، هـــــذه دراســـــة غـــــري منشـــــورة وصـــــفت يف مصـــــدر  ســـــلبية مل يذكر CHO  اإلطفار اجليين
 ثانوي وال تتوفر معلومات أخرى.

7 

SCE CHO  هذه دراسة غـري منشـورة وصـفت يف مصـدر ثـانوي سلبية يذكرمل ،
 وال تتوفر معلومات أخرى. 

7 

 الخصوبة -السمية التناسلية  8-4-8م 
 ال يقرتح أي تصنيف. -ال تتوفر بيانات  

 السمية التناسلية  9-4-8م 
يف الفئران أو األرانب بعد التعرض باالستنشاق للجرعات اليت تسبب مسية خفيفة لألمهـات. تناسلية ال حتدث مسية  

، فـإن هـذه السـمية تقـل مـع زيـادة طـول التناسـليةوجتدر اإلشارة إىل أنـه بينمـا تصـنف املـواد املشـاهبة ذات السالسـل األقصـر يف فئـة السـمية 
  يقرتح تصنيف للمادة.السلسلة، حبيث ال توجد أدلة على وجود هذا اخلطر. وال

النوع 
 الحيواني

سبيل 
 المرجع المشاهدات والمالحظات التعرض الجرعات التعرض

 جزء/مليون 80، 41، 21 االستنشاق الفأر
 مغ/ل) 0.48، 0.24، 0.12(

يوماً  15 -6
  من احلمل

اختــربت املــادة يف تركيــزات وصــلت إىل تركيــز البخــار 
 املشبع تقريباً.

لوحظـــــت يف جمموعـــــات اجلرعـــــات املتوســـــطة والعاليـــــة 
اخنفاضـــــــــــات يف زيـــــــــــادة وزن اجلســـــــــــم يف األمهـــــــــــات 
مصــحوبة باخنفاضــات يف اســتهالك الغــذاء أثنــاء مـــدة 

 .تناسليةالتعرض. مل يوجد دليل على حدوث مسية 

4 

 جزء/مليون 80، 41، 21 االستنشاق األرنب
 مغ/ل) 0.48، 0.24، 0.12(

يوماً   18 -6
 احلملمن 

اختــربت املــادة يف تركيــزات وصــلت إىل تركيــز البخــار 
 املشبع تقريباً.

لوحظ يف حيوانات اجلرعات العالية اخنفـاض يف وزن 
اجلســـم املطلـــق أثنـــاء مـــدة التعـــرض. مل يوجـــد دليـــل 

 .تناسليةعلى حدوث مسية 

4 
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 526  .......................................................................................... التحلل 4-9م 
 526  ............................................................................ مقدمة 1-4-9م  
 527  ......................................................... تفسري بيانات قابلية التحلل 2-4-9م  
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 536  ................................................................................. التراكم األحيائي 5-9م 
 536  ............................................................................ مقدمة 1-5-9م  
 537  ....................................................... تفسري بيانات الرتّكز األحيائي 2-5-9م  
ومعامــــل  بقيـــــم معامـــل الرتّكــــز األحيــــائيرتـــب املــــواد الكيميائيـــــة الــــيت تتطلــــب اهتمامــــاً خاصــــاً  3-5-9م  
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 544  .................................................................. خمطط اختاذ القرار 5-5-9م  

 545  ............................................ (QSAR)النشاط  -استخدام العالقات الكمية للتركيب  6-9م 
 545  ...................................................................... خلفية تارخيية 1-6-9م  
 546  ..................................... ُتسبب خبس تقدير اخلطورةاألخطاء التجريبية اليت  2-6-9م  
 546  .......................................... النشاط -قضايا وضع مناذج لعالقة الرتكيب  3-6-9م  
 548  ........... يف التصنيف املائي QSAR)النشاط ( -استخدام قيم العالقات الكمية للرتكيب  4-6-9م  
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 9المرفق 

 )1(المائيةتوجيه بشأن الخطورة على البيئة 

 مقدمة 1-9م 

علـــى أن املعلومـــات التفصـــيلية الضـــرورية  ،لـــدى وضـــع جمموعـــة معـــايري تعيـــني املـــواد اخلطـــرة علـــى البيئـــة املائيـــة ،اتفـــق 1-1-9م 
للتعريف الصحيح للخطورة اليت تتعرض هلا البيئـة املائيـة قـد أسـفر عـن وضـع نظـام معقـد يقتضـي اسـتخدامه توجيهـات مناسـبة. لـذلك فـإن 

 دف من هذه الوثيقة هدف مزدوج:اهل

 تقدمي وصف للنظام وتوجيهات الستخدامه؛ (أ) 

 توفري توجيهات لتفسري البيانات اليت ميكن استخدامها يف تطبيق معايري التصنيف. (ب) 

ائيـة. علـى البيئـة امل خطراً الذاتية،  خواصهاتشكل، حبكم اخلطورة هبدف تعريف املواد اليت وقد وضع خمطط تصنيف  2-1-9م 
والكائنـات العضـوية الـيت تعـيش فيهـا. وتتنـاول معظـم البيانـات  وميـاه البحـارويف هذا السياق، تعـين البيئـة املائيـة الـنظم البيئيـة للميـاه العذبـة 

، وال الكائنـات املتاحة بالنسبة ألغلبية املواد هذا اجملال البيئي. والتعريف حمدود النطاق من حيث إنـه ال يتضمــن حـىت اآلن الرواسـب املائيـة
 أنه ميكن أن تغطي املعايري املختارة هذه الكائنات إىل حد ما. على الرغم مناليت على قمة السلسلة الغذائية املائية،  األعلىالعضوية 

البيئـــة  ذلـــك ألنـــه ،حمدوديـــة نطاقـــه معـــرض للخطـــر علـــى الـــرغم مـــنأن هـــذا اجملـــال  م بـــه إىل حـــد كبـــرياملســـلّ ومـــن  3-1-9م 
أي  املستقبلة النهائية لكثري من املواد الضارة، وألن الكائنات العضوية اليت تعيش فيه حساسة. كما أن هذا اجملال البيئي معقد نظراً ألن

يف منها حيدد هذه التأثريات من حيث تأثرياهتا األوسع يف النظم البيئية أكثر در اخلطورة على البيئة ال بد أن نظام يسعى إىل تعيني مصا
التاليــة، مت اختيــار جمموعــة حمــدودة مــن اخلصــائص النوعيــة قســام . وكمــا ســريد بالتفصــيل يف األفــرادى أنــواع الكائنــات واجملموعــات احليــة

للمــواد ميكــن مــن خالهلــا وصــف اخلطــر علــى أفضــل وجــه: الســمية املائيــة احلــادة؛ والســمية املائيــة املزمنــة؛ وعــدم قابليــة التحلــل؛ والــرتاكم 
بالتفصــيل مــربرات اختيــار هــذه البيانــات كوســائل لتعيــني اخلطــورة علــى البيئــة  2-9. وتشـــرح يف الـــقسم م احملتمــليــائي الفعلــي أو األح

 املائية.

نطاقـــاً واســـعاً مـــن  املـــواد، يف هـــذه املرحلـــة، علـــى تطبيـــق املعـــايري علـــى املـــواد. ويشـــمل مصـــطلح يقتصـــر هـــذا املرفـــقو  4-1-9م 
التالية بعض التوجيهات  قسامثل الكثري منها حتديات أمام أي نظام تصنيف يقوم على معايري صارمة. وهلذا، توفر األاملنتجات الكيميائية مي

واد ملواجهة هذه التحديات استناداً إىل اخلربة العملية ومـربرات علميـة واضـحة. وبينمـا تنطبـق املعـايري املنسـقة بسـهولة أكـرب علـى تصـنيف املـ
)، يشـار إىل بعــض املـواد الــيت تنـدرج حتــت هـذا التعريــف يف كثـري مــن األحيــان 2-1احملـدد (انظــر التعريـف يف الفصــل املفـردة ذات الرتكيــب 

باسم "املخاليط املعقدة". وميكن وصفها يف معظم احلاالت بأ�ا جمموعة متجانسة من املواد هلا نطاق معني من طول سلسلة الكربون/عدد 
وقد وضعت منهجيات خاصة لالختبار تـوفر بيانـات لتقـدير اخلطـر الكـامن بالنسـبة للكائنـات العضـوية االستبداالت أو درجة االستبدال. 

. وألغـراض هـذه التوجيهــات، اخلـواصاملختلفـة تتعلــق هبـذه  قسـاماملائيـة، والـرتاكم األحيـائي، والتحلـل. وتقـدم توجيهــات أكثـر حتديـداً يف األ
 د املتعددة املكونات".تسمى تلك املواد "املواد املعقدة" أو "املوا

(وهــي الســمية املائيــة احلــادة، والســمية املائيــة املزمنــة، وقابليــة التحلــل، والــرتاكم  اخلــواصوميكــن أن ميثــل كــل مــن هــذه  5-1-9م 
ا ألي األحيائي) مشكلة تفسري معقـدة، حـىت بالنسـبة للخـرباء. فبينمـا توجـد مبـادئ توجيهيـة متفـق عليهـا دوليـاً لالختبـار ينبغـي اسـتخدامه

____________________ 

)1( OECD Environment, Health and Safety Publications, Series on Testing and Assessment, No 27, Environment 
Directorate, Organization for economic Co-operation and Development, April 2001. 
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كثــري مــن البيانــات الــيت ميكــن اســتخدامها يف التصــنيف وفقــاً هلــذه االختبــارات   التوصــل إىلبيانــات جديــدة ميكــن احلصــول عليهــا، مل ميكــن 
املائيـة، لهـا القياسية. وحىت يف احلاالت اليت اتبعت فيها اختبارات قياسية، متثل مواد معينـة، مثـل املـواد املعقـدة، واملـواد غـري املسـتقرة يف حمالي

، مشــكالت حساســة يف التفســري عنــد اســتخدام النتــائج يف إطــار خمطــط التصــنيف. ومــن هنــا فــإن ومــا إىل ذلــك، (املتمــاثرات) والبــوليمرات
داف البيانات املتاحة تتعلق بطائفة متنوعة كبـرية لكائنـات االختبـار القياسـية وغـري القياسـية مـن أصـل حبـري أو مـن امليـاه العذبـة، وملـدد وأهـ

 يـةختبار خمتلفة. وميكن أن تكون بيانات التحلل أحيائية أو غري أحيائية وميكن أن تتباين يف صلتها بالبيئـة. وميكـن االسـتدالل علـى إمكانا
كـن أن ه ميالرتاكم األحيائي بالنسبة لكثري من املواد الكيميائية العضوية من معامل التوزّع بني الكحول األوكتيلي (األوكتانول) واملاء. غري أن

 االعتبار. يتأثر بعدة عوامل أخرى، ويتعني أخذ تلك العوامل يف

ومــن الواضــح أن اهلــدف مــن النظــام املنســق عامليــاً هــو أنــه ينبغــي، بعــد االتفــاق علــى جمموعــة مشــرتكة مــن املعــايري،  6-1-9م 
ولكي حيدث ذلك ال بد أن يكون هناك فهم  استخدام جمموعة بيانات مشرتكة أيضاً حبيث يتحقق قبول عاملي للتصنيف مىت أجنز النظام.

هــا مشـرتك لنـوع البيانـات الـيت ميكــن اسـتخدامها يف تطبيـق املعـايري، ســواء يف الطـابع أو النوعيـة، وبالتـايل تفســري مشـرتك للبيانـات عنـد تقييم
ل إىل توسـيع وشـرح املعـايري بأسـلوب وفقاً هلذه املعايري. من هنـا، كـان هنـاك إحسـاس بضـرورة وجـود وثيقـة توجيهيـة تتسـم بالشـفافية للوصـو 

اد حيقق فهماً مشرتكاً ملربراهتا و�جاً مشرتكاً لتفسري البيانات. ويكتسـب ذلـك أمهيـة خاصـة نظـراً ألن أي نظـام منسـق يطبـق علـى "عـامل املـو 
بالضرورة عرب احلدود الوطنية بدون الكيميائية" يعتمد بشدة على التصنيف الذايت الذي يقوم به املنتجون واملوردون، وعلى تصنيفات مقبولة 

أن ختضع لفحص صارم من جانب األجهزة التنظيمية. من هنا، فإن هذه الوثيقة التوجيهية تتـوخى إعـالم القـارئ بشـأن عـدد مـن اجملـاالت 
 الرئيسية، وبالتايل توجيهه بأسلوب متسق من أجل حتقيق نظام منسق وتلقائي حقاً.

ثيقــة شــرحاً تفصــيلياً للمعــايري ومــربرات اختيــار املعــايري، واســتعراض عــام لكيفيــة عمـــل النظـــام يف أوًال، تُــوّفر هــذه الو  7-1-9م 
املصادر املشرتكة للبيانـات، وضـرورة تطبيـق معـايري اجلـودة، وطريقـة إجـراء التصـنيف  قسم). ويتناول هذا ال2-9املمارسة العملية (القسم م 

 ي جمموعة ضخمة من البيانات إىل تصنيف مبهم، واملشكالت الشائعـة األخرى للتصنيف.يف حالة عدم اكتمال البيانات أو عندما تفض

ثانياً، تقدم هذه الوثيقة مشورة تقنية تفصيلية بشأن تفسري البيانات املستمدة من قواعد البيانات املتاحة، مبا يف ذلك  8-1-9م 
ودة حمـددة تنطبـق علـى خصـائص بعينهـا. وهـي تصـف مشـكالت تفسـري املشورة بشـأن طريقـة اسـتخدام البيانـات غـري القياسـية، ومعـايري جـ

"املواد الصعبة"، أي املواد اليت ال تنطبق عليها طرق االختبار القياسية أو اليت تسبب صعوبات يف التفسري، وتقدم مشورة   البيانات املتعلقة ب
االختبارات، ألن النظام يعتمد بقدر اإلمكـان علـى أفضـل البيانـات بشأن احللول املناسبة. ويتم الرتكيز على تفسري البيانات أكثر منه على 

-9األربـع الرئيسـية، وهـي السـمية املائيـة احلـادة واملزمنـة (القسـم م  اخلـواصاملتاحة وعلى البيانات الـيت تقتضـيها اللـوائح التنظيميـة. وتـدرس 
 لكل منها بصورة مستقلة. )،5-9)، والرتاكم األحيائي (القسم م 4-9)، وقابلية التحلل (القسم م 3

، كما أن التفسري يعتمد دائماً علـى قـدرة وخـربة األشـخاص املسـؤولني واسعاً وميكن أن يكون نطاق مشاكل التفسري  9-1-9م 
عــن إجــراء التصــنيف. إال أنــه ميكــن حتديــد بعــض الصــعوبات الشــائعة وتقــدمي توجيهــات تنطــوي علــى رأي خبــري ميكــن اســتخدامها كوســيلة 

 التوصل إىل نتيجة موثوق هبا ومتسقة. وميكن أن تندرج هذه الصعوبات حتت عدد من املسائل املتداخلة: تساعد يف

 الصعوبة يف تطبيق إجراءات االختبار الراهنة على عدد من أنواع املواد؛ (أ)

 الصعوبة يف تفسري البيانات املستمدة من املواد "اليت يصعب اختبارها" ومن املواد األخرى؛ (ب)

 الصعوبة يف تفسري خمتلف جمموعات البيانات املستمدة من طائفة واسعة من املصادر. )(ج

وال ميثـــل االختبـــار والتفســـري فيمـــا يتعلـــق مبـــواد عضـــوية كثـــرية أيـــة صـــعوبات عنـــد تطبيـــق كـــل مـــن املبـــادئ التوجيهيـــة  10-1-9م 
يدان االقتصادي. وهناك عدد من مشكالت التفسري النمطية اليت (التوجيهات) ومعايري التصنيف اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية يف امل

 ميكن أن تظهر مع ذلك، وهي تتعلق بنوع املادة موضع الفحص. وتسمى هذه املواد عادة "املواد الصعبة":
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 : يصعب اختبار هذه املواد أل�ا متثل مشكالت يف حتضري احمللـول، ويف احملافظـة علـىاملواد الضعيفة الذوبان (أ) 
الرتكيز، والتحقق أثناء إجراء اختبار السمية املائية. وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن بيانـات كثـرية متاحـة عـن هـذه 
املواد قد مت احلصول عليها باستخدام "حماليل" برتكيزات أعلى من درجة قابلية الذوبان يف املاء مما يسفر عن 

أو الرتكيز بدون تأثري ملحوظ ألغـراض  50)قمشاكل تفسري كبرية يف تعيني القيم الصحيحة للمعيار ت(ف
التصنيف. كما أن تفسري سلوك التوزّع ميكن أن ميثل مشكلة حيـث تتفـاقم مشـكلة قابليـة الـذوبان الضـعيفة 
يف املــاء واألوكتــانول بعــدم كفايــة احلساســية يف طريقــة التحليــل. وقــد يصــعب تقــدير قابليــة الــذوبان يف املــاء، 

الـذوبان ببسـاطة علـى أ�ـا أقـل مـن حـد الكشـف، ممـا يفضـي إىل مشـاكل يف تفسـري وكثرياً ما تسـجل قابليـة 
دراسات السمية املائية والرتاكم األحيائي. وقد تفضي قابلية الذوبان الضعيفة يف دراسات التحلـل األحيـائي 

 ومــن هنــا إىل اخنفــاض التــوافر احليــوي، وبالتــايل إىل معــدالت أقــل مــن املعــدالت املتوقعــة للتحلــل األحيــائي.
 ؛كبريةأمهية   ، ذاتالطريقة احملددة لالختبار، أو اختيار اإلجراءات اليت تستخدم تكونميكن أن 

: متثـــل املـــواد الـــيت تتحلـــل (أو تتفاعـــل) بســـرعة يف نظـــام االختبـــار مشـــاكل يف االختبـــار املـــواد غـــري املســـتقرة (ب)
وحتديـد مـا إذا كـان االختبـار قـد أجـري  والتفسري. ومن الضـروري التأكـد مـن اسـتخدام املنهجيـة الصـحيحة،

 للمادة أو لناتج التحلل أو ناتج التفاعل، وما إذا كانت البيانات الناجتة ختص تصنيف املادة األم؛

: ينبغي أن تقّيم هذه املواد، اليت من الواضـح أ�ـا متثـل مشـكالت يف االختبـار عنـد اسـتخدامها املواد الطيارة (ج)
أكد من احملافظة على حنو مناسب على تركيزات التعرض. وال مناص مـن فقـدان املـواد يف النظم املفتوحة، للت

 املختربة أثناء إجراء اختبار التحلل األحيائي يف بعض طرائق االختبار، مما يؤدي إىل سوء تفسري النتائج؛

ــدة أو املتعــددة املكونــات (د) روكربونات، ال ميكــن إذابتهــا ديــ: إن هــذه املــواد، ومــن أمثلتهــا خمــاليط اهلاملــواد املعقَّ
الرصــَد مســتحيًال. لــذلك، ينبغــي إيــالء اعتبــار الســتخدام  جيعــللتكــوين حماليــل متجانســة، وتعــدد املكونــات 

لتعيـــني  Water accommodated fractions (WAFs)البيانـــات املســـتمدة مـــن اختبـــار األجـــزاء املســـتذوبة يف املـــاء 
السميــة املائيــة، واسـتخدام تلـــك البيانـات يف خمطــط التصـنيف. وميثــل التحلـل األحيــائي، والـرتاكم األحيــائي، 
وســـلوك التـــوزّع وقابليـــة الـــذوبان يف املـــاء، مجيعهـــا، مشـــاكل يف التفســـري حيـــث قـــد يســـلك كـــل مكـــون مـــن 

 مكونات املخلوط سلوكاً خمتلفاً؛

الباً ما يكون نطـاق األوزان اجلزيئيـة هلـذه املـواد واسـعاً، مـع جـزء واحـد فقـط قابـل : غ(املتماثرات) البوليمرات )ه(
للـــذوبان يف املـــاء. وتتـــوفر طرائـــق خاصـــة لتعيـــني اجلـــزء الـــذواب يف املـــاء، وينبغـــي اســـتخدام هـــذه البيانـــات يف 

 تفسري بيانات االختبار تبعاً ملعايري التصنيف؛

كن هلذه املواد، اليت ميكن أن تتفاعل مع الوسط احمليط، أن تسبب نطاقـاً : مياملركبات غري العضوية والفلزات (و)
. كمـا تنشـأ إىل ذلـك ومـادروجيين، وُعْسـر املـاء، يـمن السميات املائية الـيت تعتمـد علـى عوامـل مثـل األس اهل

ملركبــات تركيـزات معينـة. ويف حالـة الفلـزات وا املفيـدة عنـدمشـاكل يف التفسـري مـن اختبـار العناصـر األساسـية 
غري العضوية للفلزات، يكون مفهوم قابلية التحلل بالشكل املطبق على املركبات العضوية ذا معىن حمدود أو 

 بال معىن. وباملثل، ينبغي التعامل حبرص مع استخدام بيانات الرتاكم األحيائي؛

يهـا تقـدير التـوافر احليـوي : ميكـن هلـذه املـواد أن تكـوِّن مسـتحلبات يصـعب فاملواد املخفضة للتـوتر السـطحي (ز)
ن اجلسـيمات الغرويـة مبالغـة يف تقـدير اجلـزء املتـاح حىت للمحاليل احملضرة بعناية. وميكن أن ترتتب على تكوّ 

حيويـــاً، حـــىت إذا كانـــت احملاليـــل قـــد تكونـــت ظاهريـــاً. وهـــذا ميثـــل مشـــاكل كبـــرية يف تفســـري دراســـات قابليـــة 
 اكم األحيائي، والسمية املائية؛الذوبان يف املاء، ومعامل التوزّع، والرت 
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: ميكــــن هلــــذه املــــواد أن تغــــري مــــدى التــــأين تبعــــاً لكميــــة األيونــــات املضــــادة يف الوســــط. املــــواد القابلــــة للتــــأين (ح)
 دروجيين؛ي، مثًال، هلا درجات تأين ختتلف بشكل جذري تبعاً لألس اهلواملواد القاعديةفاألمحاض 

متثــل هـــذه املـــواد مشــاكل يف اختبــار الطحالــب والنباتــات املائيــة بســبب صــّد الضــوء : ميكــن أن املــواد امللوَّنــة (ط)
 الساقط؛

شوائب ميكـن أن تتغـري نسـبتها أو طبيعتهـا الكيميائيـة مـن دفعـة إنتـاج على : قد حتتوي بعض املواد الشوائب (ي)
ة ذوبا�ــا يف املـــاء أو  إىل أخــرى. وميكــن أن تنشـــأ مشــاكل يف التفســـري حيثمــا تكــون مسيـــة الشــوائب أو قابليـــ

 كلتيهما أكرب من مسية املادة األم، ومن مث ميكن أن تؤثر بدرجة ملحوظة يف بيانات السمية.

وتبني هذه القائمة بعض املشاكل اليت تعـرتض عمليـة التثبـت مـن مالءمـة البيانـات، وتفسـريها وتطبيقهـا علـى خمطـط  11-1-9م 
تفسـري  3-9ت تفصيلية ملعاجلة هـذه املشـاكل وعـن مسـائل أخـرى متصـلة هبـا. ويغطـي القسـم م التالية توجيها قسامالتصنيف. وترد يف األ

"املواد الصعبة" املشار إليها أعاله، وتقـدم بعـض   مشاكل التفسري احملددة املتعلقة ب قسمبيانات السمية املائية احلادة واملزمنة. ويتناول هذا ال
وصفاً عاماً لبيانـات االختبـار  3-9البيانات يف إطار خمطط التصنيف. كما يغطي القسم م املشورة بشأن مىت وكيف ميكن استخدام هذه 

 ومنهجيات االختبار املناسبة للحصول على هذه البيانات.

ويتوفر نطاق واسع من بيانات التحلل اليت يتعني تفسريها وفقـاً ملعـايري قابليـة التحلـل السـريع. مـن هنـا تـدعو احلاجـة  12-1-9م 
جيهــات عــن كيفيــة اســتخدام هــذه البيانــات الناجتــة وذلــك باســتخدام طرائــق اختبــار غــري قياســية، مبــا يف ذلــك اســتخدام قــيم العمــر إىل تو 

النصــفي، حيثمــا تكــون هــذه القــيم متاحــة، للتحلــل األويل، ومعــدالت التحلــل يف الرتبــة ومعــدالت التحلــل يف البيئــة، وكــذلك عــن إمكانيــة 
وصـف مـوجز لتقنيـات تقيـيم قابليـة التحلـل  يف هـذا السـياق الرتبة الستنتاج معدالت التحلل املائي. كما يقدماستقراء معدالت التحلل يف 

 .4-9م  قسموفقاً ملعايري التصنيف. وترد هذه التوجيهات يف ال

عـايري املتعلقـة الطرائق اليت تتيح تعيني إمكانات الرتاكم األحيائي. وهو يعرض العالقـة بـني امل 5-9ويصف القسم م  13-1-9م 
ات مبعامــل التــوزّع. ويــوفر معامــل الرتّكــز األحيــائي مؤشــرات لتفســري البيانــات املتاحــة، وعــن طريقــة تقــدير معامــل التــوزّع انطالقــاً مــن العالقــ

أعـاله فيمـا  يف حالة عدم وجود بيانات جتريبية، ويتنـاول بوجـه خـاص املشـاكل احملـددة املشـار إليهـا (QSARs)الكمية بني الرتكيب والنشاط 
 .ةالكبري  ةاجلزيئياالكتلة املشاكل اليت تواجه عند التعامل مع املواد ذات  أيضاً  غطىوييتعلق باملواد الصعبة. 

النشاط يف إطار النظام، ومىت وكيـف  -يغطي مسائل عامة تتعلق باستخدام عالقات الرتكيب  قسموقد أدرج أيضاً  14-1-9م 
الـــثالث موضــع البحــث. وكـــنهج عــام، مــن املقبـــول علــى نطــاق واســـع أنــه ينبغــي اســـتخدام  اخلــواص ميكــن اســتخدامها، بالنســبة لكـــل مــن

النشاط عندما تكون هذه البيانات متاحة. وهكذا يقتصـر اسـتخدام بيانـات عالقـة  -التجريبية بدًال من بيانات عالقات الرتكيب  البيانات
ات موثــوق هبـــا. ومــع ذلــك، ليســـت كــل املــواد مناســـبة لتطبيــق تقــديرات عالقـــة النشــاط علــى احلـــاالت الــيت ال تتــوفر فيهـــا بيانــ -الرتكيــب 
 هذه القضية. 6-9النشاط، وتعاجل التوجيهات املبينة يف القسم م  - الرتكيب

للمشاكل اخلاصة املرتبطة بتصنيف الفلزات ومركباهتا. ومـن الواضـح أنـه بالنسـبة هلـذه املركبـات  قسموأخرياً، خيصص  15-1-9م 
مبـدأ عـدم املـاء، حـىت إذا ظـل  -ميكن تطبيق عدد من املعـايري احملـددة مثـل قابليـة التحلـل األحيـائي، ومعامـل التـوزّع يف نظـام األوكتـانول  ال

الفلزات ومركباهتا ميكن  ذلك أنمن املفاهيم املهمة. وهكذا، يلزم اعتماد �ج خمتلف.  ،التدمري عن طريق التحلل، والرتاكم األحيائي وجود
 الفلزيـةأن تتفاعل مع الوسط الذي يؤثر يف قابلية ذوبان أيون الفلز، وتوزيعه يف عمود املاء، ونوع األيون املوجود يف عمود املاء. واأليونـات 

هنـا الذائبة هي اليت تتدخل بصفة عامة يف مسية املاء. وتفاعل املادة مـع الوسـط قـد يزيـد أو يقلـل مـن تركيـز األيونـات وبالتـايل السـمية. مـن 
يلــزم دراســة مــا إذا كــان مــن املــرجح تكــّون أيونــات فلزيــة مــن املــادة وذوبــان هــذه األيونــات يف املــاء، وإذا كــان الوضــع كــذلك، دراســة مــا إذا  

 خمطط لتفسري النتائج اليت تستخلص من مثل هذا النوع من الدراسة. 7-9انت تتكون بسرعة كافية تثري القلق. ويرد يف القسم م ك
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تعـدو   وبينما تقـدم الوثيقـة التوجيهيـة مشـورة مفيـدة عـن كيفيـة تطبيـق املعـايري يف طائفـة واسـعة مـن األوضـاع، فإ�ـا ال 16-1-9م 
رجى منها تغطية مجيع األوضاع اليت تنشأ يف التصنيف. لذا ينبغي رؤيتها كوثيقـة ديناميـة تصـف، مـن ناحيـة، كو�ا توجيهية وحسب. وال ي

غـي، مبادئ النظام األساسية اعتماداً، على سبيل املثال، على مصادر اخلطورة وليس على األخطار احملتملة، وكذلك املعايري الثابتة. كما ينب
مبثابة مستودع للخـربة الـيت تـرتاكم أثنـاء اسـتخدام املخطـط حبيـث تـوفر التفسـريات الـيت متكـن مـن تطبيـق  من ناحية أخرى، أن تكون الوثيقة

 املعايري اليت تبدو ثابتة يف طائفة واسعة من احلاالت غري القياسية.

 مخطط التصنيف المنسق 2-9م 

 النطاق 1-2-9م 

اخلطورة، مـن قبيـل النظـام األورويب املنطبـق علـى توريـد النظم القائمة لتصنيف  األخذ يف احلسبانوضعت املعايري مع  
واســتخدام املــواد الكيميائيــة، والنظــامني الكنــدي واألمريكــي لتصــنيف مبيــدات اآلفــات، وإجــراءات تقيــيم اخلطــورة الــيت وضــعها فريــق اخلــرباء 

علـــق بامللوثــات البحريـــة، والنظــام األورويب للنقـــل ، وخطـــة املنظمــة البحريـــة الدوليــة املت(GESAMP)املعــين باجلوانـــب العلميــة للتلـــوث البحــري 
، ونظــام النقــل الــربي بالواليــات املتحــدة. وتشــمل هــذه الــنظم توريــد ومــن مث اســتخدام املــواد (RID/ADR)بــالطرق الربيــة والســكك احلديديــة 

السكك احلديديـة. مـن هنـا، فـإن املعـايري املنسـقة الكيميائية، والنقل البحري للمواد الكيميائية، وكذلك نقل املواد الكيميائية بالطرق الربية و 
قصـــد هبـــا تعيـــني املـــواد الكيميائيـــة اخلطـــرة بأســـلوب مشـــرتك حبيـــث تســـتخدم يف مجيـــع هـــذه الـــنظم. وكـــان مـــن الضـــروري لتلبيـــة احتياجـــات 

ورة املائيــة القصــرية األمــد (احلــادة) خمتلفتــني، تتعلــق إحــدامها بــاخلط رتبتــني فــرعيتنيالقطاعــات املختلفــة (النقــل والتوريــد واالســتخدام) إنشــاء 
الفرعيـة القصـرية األمـد اخلطورة  رتبةوتضم ثالث فئات، وتتعلق األخرى باألخطار املائية الطويلة األمد (املزمنة) وتضم أربع فئات. وتشمل 

أمــا البضــائع الــيت تنقــل يف شــكل  ) اللتــني ال تســتخدمان عــادة عنــدما يتعلــق األمــر ببضــائع مغلفــة.3 واحلــادة 2احلــادة) الفئتــني (احلــادة (
ســوائب، فإنــه يوجــد بشــأ�ا عــدد مــن القــرارات التنظيميــة الــيت ال تطبــق إال علــى الكميــات الكبــرية. وعلــى ســبيل املثــال، عنــد اختيــار نــوع 

يف االعتبــار. وتصــف  الســفينة الــيت تســتخدم، يعتــرب مــن املهــم أخــذ مجيــع فئــات اخلطــورة القصــرية األمــد (احلــادة) والطويلــة األمــد (املزمنــة)
 .هذه اخلطورة فئاتالفقرات التالية بالتفصيل املعايري اليت ينبغي استخدامها يف تعيني كل من 

 فئات ومعايير التصنيف 2-2-9م 

-4بالفصـل  1-1-4واجلدول  4-2-1-4السمية املائية احلادة واملزمنة واملعايري املتعلقة هبا يف الفقرة خطورة  فئاتترد  
1. 

 األساس المنطقي 3-2-9م 

لكائنـات العضـوية املائيـة تتمثـل يف آن واحـد يف ا علـىيأخذ النظام املنسـق للتصـنيف يف االعتبـار أن اخلطـورة الذاتيـة  1-3-2-9م 
حملــددة الســارية. مسيتهــا الطويلــة األمــد؛ وتقــدر األمهيــة النســبية هلــذه اخلطــورة يف ضــوء األنظمــة القانونيــة اية احلــادة أو املزمنــة للمــادة أو الســم

اصـيتني وميكن التمييز بني اخلطورة القصرية األمد (احلـادة) واخلطـورة الطويلـة األمـد (املزمنـة)، وبالتـايل تعيـني رتـب خطـورة منفصـلة هلـاتني اخل
. ونظــراً ألن اخلطــورة 2ة أشــد مــن تلــك املقــّدرة باملزمنــ 1متثــل تــدّرجاً يف مســتوى اخلطــورة املعــّرف. ومــن الواضــح أن اخلطــورة املّعرفــة باملزمنــة 

 القصــرية األمــد (احلــادة) واخلطــورة الطويلــة األمــد (املزمنــة) متــثالن نــوعني خمتلفــني مــن اخلطــورة، فإنــه ال ميكــن مقارنتهمــا مــن حيــث شــدهتما
 التنظيمية. ئحبصورة مستقلة لتصنيف املواد هبدف وضع أساس جلميع اللواالفرعيتني كلتيهما اخلطورة رتبيت النسبية. وينبغي تطبيق 

وتتعلق رتب اخلطورة الرئيسية املعّرفة بواسطة املعايري، بقدر كبري، بإمكانات اخلطورة الطويلة األمد (املزمنة). وهذا  2-3-2-9م 
ان، يعكس القلق الطاغي فيما يتعلق باملواد الكيميائية يف البيئة، وهو أن اآلثار الناجتة تكون عادة غري مميتة، مثل التـأثريات علـى اإلنسـ

الطويل األمد (املزمنة). ومع االعرتاف بأن اخلطر طويل األمد هو الشاغل الرئيسي، وخباصة بالنسبة للبضائع املغلفة  وتنتج عن التعرض
بيانات السمية املزمنة باهظ التكلفة، وأن  التوصل إىلحيث يكون إطالق املادة يف البيئة حمدود النطاق، ال بد من االعرتاف أيضاً بأن 
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هولة عموماً بالنسبة ملعظم املواد. وباملقابـل، فـإن بيانـات السـمية احلـادة كثـرياً مـا تتـوفر بسـهولة، أو أنـه ميكـن البيانات ليست متاحة بس
وفقــاً لربوتوكــوالت علــى درجــة عاليــة مــن التوحيــد القياســي. لــذلك فــإن هــذه الســمية احلــادة هــي الــيت تســتخدم باعتبارهــا  التوصــل إليهــا

اخلطورة احلادة والطويلة األمد (املزمنة) يف حالة عدم وجود بيانات اختبار مالئمة عن اخلطر املزمن. اخلاصية األساسية يف تعيني كل من 
 األمد. اخلطورة الطويلة فئةبيد أن هناك اعرتافاً بأنه ينبغي تفضيل بيانات السمية الطويلة األمد (املزمنة)، حيثما تتوفر، لتعيني 

احملتملة ملادة ما. وللمادة الـيت ال تتحلـل بسـرعة قـدرة أعلـى علـى  اخلطورةواص املتأصلة تعكس السمية املزمنة مع اخلو  3-3-2-9 م
 ).2-2-3-3-9 ولذا ينبغي تصنيفها يف فئة أعلى من املواد اليت تتحلل بسرعة (انظر م، طويل األمد حدوث حالة تعرض

القدر الكايف للتنبؤ بالسمية املزمنـة حبيـث تسـتخدم ومع االعرتاف بأن السمية احلادة حبد ذاهتا ليست وسيلة دقيقة ب 4-3-2-9م 
مـا  4 ≥ أوممبفردها وبشكل مباشر لتعيني اخلطر، يُرى أنه ميكن استخدامها، جنباً إىل جنب مع إمكانـات الـرتاكم األحيـائي (أي قيمـة لـوك

(أي غيــاب التحلــل الســريع)، كبــديل ) أو مــع إمكانيــة التعــرض الطويــل األمــد 500 <مل تكــن قيمــة معامــل الرتّكــز األحيــائي (م ت ح) 
اليت تظهر مسية حادة باإلضافة إىل درجة ملحوظـة مـن الـرتاكم  ،وعادة ما تظهر املواد سريعة التحلل البيولوجيمناسب ألغراض التصنيف. 

وباملثل، فإن املواد اليت ال تتحلل بسرعة تكون أقدر على اإلفضاء إىل حاالت تعـرض  البيولوجي، مسية مزمنة يف تركيزات أقل إىل حد كبري.
يف حالـة عـدم وجـود بيانـات مالئمـة عـن طويلة األمد قد تؤدي بدورها إىل حدوث مسيـة طويلـة األمـد. وهكـذا، ينبغـي، علـى سـبيل املثـال، 

 يارين التاليني:إذا استويف أي من املع 1تعيني الفئة املزمنة  اختبارات السمية،

ما مل تكن قيمة  4 ≥ أومقدرة على الرتاكم األحيائي (لوكو مغ/ل  1 ≤ألي نوع مائي مناسب  50ت(ف)ق (أ)
 )؛500 <معامل الرتّكز األحيائي م ت ح 

 مغ/ل وغياب التحلل السريع. 1 ≤ألي نوع مائي مناسب  50ت(ف)ق (ب)

 .5-9، وم 4-9، وم 3-9هذا النظام األساسية يف األقسام م وترد تفاصيل التعاريف الدقيقة لعناصر  5-3-2-9م 

مغـم/ل، ال يعـرب عـن مسيـة  1وفيما يتعلق باملواد الضعيفة الـذوبان، الـيت تكـون عـادة مـواد تقـل قابليتهـا للـذوبان عـن  6-3-2-9م 
أو غري  500 ≥األحيائي (م ت ح) ملادة ما  حادة يف اختبارات السمية اليت جترى عند حد قابلية الذوبان. بيد أنه إذا كان معامل الرتاكم

(وهو ما يشـري إىل القـدرة علـى الـرتاكم األحيـائي) وإذا كانـت ال تتحلـل بسـرعة، يطبـق تصـنيف ميثـل "شـبكة  4 ≥ أومموجود، وإذا كان لوك
مد أقل من أن يؤدي إىل احلصول على . وقد يكون أمد التعرض هلذه األنواع من املواد يف االختبارات القصرية األ4أمان"، وهو الفئة املزمنة 

 تركيز للمادة يف الكائنات العضوية املختـربة ينـاظر النظـام املسـتقر. وهلـذا السـبب، حـىت يف عـدم وجـود مسيـة (حـادة) يف اختبـار قصـري األمـد
ا ألن هذه القابلية املنخفضة للتحلل سيم ميكن هلذه املواد اليت ال تتحلل بسرعة واليت ميكن أن ترتاكم حيوياً، أن حتدث تأثريات مزمنة، وال

 قد تؤدي إىل فرتة تعرض ممتدة يف البيئة املائية.

ولدى تعيني السمية املائية، ال ميكن اختبار مجيع أنـواع الكائنـات العضـوية املوجـودة يف أي نظـام بيئـي مـائي. لـذلك  7-3-2-9م 
واجملموعـــات التصـــنيفية. كمـــا أن الوحـــدات التصـــنيفية املختـــارة: األمســـاك،  يـــتم اختيـــار أنـــواع متثيليـــة تغطـــي نطاقـــاً مـــن املســـتويات الغذائيـــة

 لوضــعوالقشــريات، والنباتــات املائيــة، الــيت متثــل "اجملموعــة األساســية" يف رســم معظــم الصــور العامــة للخطــورة، تكــّون جمموعــة بيانــات دنيــا 
ني فئـة اخلطـورة. وبـالنظر إىل التنـوع الكبـري يف أنـواع الكائنـات وصف صـحيح متامـاً للخطـورة. وتسـتخدم عـادة أقـل قـيم السـمية املتاحـة لتعيـ

يمــة العضـوية املوجــودة يف البيئـة، ال ميكــن لألنـواع الثالثــة املختـربة إال أن تشــكل متثـيًال تقريبيــاً. ولـذلك، تســتخدم مـن قبيــل احلـذر أضــعف ق
يقــع يف نطــاق واســع مــن درجــات اجلســامة، وأنــه ســتكون هنــاك لتعيــني فئــة اخلطــورة. وبــذلك، يســلَّم بــأن توزيــع حساســية األنــواع ميكــن أن 

بالتــايل أنــواع أكثــر حساســية وأنــواع أقــل حساســية يف البيئــة. وهكــذا، فإنــه عنــدما ال تتــوفر ســوى بيانــات حمــدودة، يعطــي اســتخدام األنــواع 
هــا تكــوين مقيــاس للحساســية بدقــة أكــرب مــن املختــربة األشــد حساســية تقــديراً حــذراً، ولكنــه مقبــول، للخطــورة. ويف احلــاالت الــيت ميكــن في

املعتاد، وال سيما إذا توفرت قاعدة بيانات عريضة، فـإن اسـتخدام قيمـة السـمية األضـعف ألغـراض التصـنيف قـد يكـون غـري مالئـم. وجيـب 
 تقييم قواعد البيانات اليت من هذا النوع على أساس اختاذ احتياطات احلذر الواجبة.
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 التطبيق 4-2-9م 

جيدر بصفة عامة عنـد تصـنيف أي مـادة البحـث عـن قواعـد بيانـات ومصـادر بيانـات أخـرى مناسـبة للحصـول منهـا  1-4-2-9م 
 على عناصر البيانات التالية:

 قابلية الذوبان يف املاء؛ (أ)

 ؛ )50قيم السمية املائية احلادة (ت(ف)ق (ب)

 )؛ست ف ملحوظ أو مكافئ قيم السمية املائية املزمنة (الرتكيزات اليت بدون تأثري (ج)

 بيانات التحلل املتاحة (وال سيما دليل حمدد على سهولة التحلل)؛ (د)

 بيانات استقرار املادة يف املاء؛ )ه(

 معامل الرتّكز البيولوجي يف األمساك؛  (و)

 )؛أومماء (لو ك -معامل التوزع أوكتانول  (ز)

اء، وإن كانــت ال تســتخدم بصــورة مباشــرة يف املعــايري، أمهيــة نظــراً وتكتســب بيانــات قابليــة الــذوبان واالســتقرار يف املــ 
 ).10-1-9األخرى (انظر م  اخلواصأل�ا تساعد بشكل كبري يف تفسري بيانات 

وينبغي، من أجل إجراء تصنيف ما، استعراض البيانات املتاحة عن السمية املائيـة. ومـن الضـروري دراسـة مجيـع البيانـات  2-4-2-9م 
ليــة، الــيت تستـــويف معــايري اجلــودة الضــرورية للتصــنيف. فــإذا مل تتــوفر بيانــات مســتوفية ملعــايري اجلــودة املطلوبــة طبقــاً للطرائــق القياســية الدو املتاحــة 

 مغ/ل 100>  50عـلى أن ت(ف)ق البيانات أصبـح من الضروري فحص أي بيانات متاحة لتحديد ما إذا كان التصنيف ممكناً. فإذا دلت
، فــإن املــادة ال تصــنف علــى أ�ــا مــادة خطــرة. وهنــاك عــدد مــن مــغ/ل 1وكانــت الســمية املائيــة املزمنــة أكــرب مــن  للمــواد القابلــة للــذوبان،

 احلاالت ال يالحظ فيها تأثري يف االختبار، ولذا تسجل السمية احلادة كقيمة أكـرب مـن قابليـة الـذوبان يف املـاء، أي عـدم وجـود مسيـة حـادة
الرتكيزات يصل إىل درجة قابلية الذوبان يف املاء يف الوسـط الـذي جيـري فيـه االختبـار. ويف مثـل هـذه احلالـة، وعنـدما تكـون قابليـة يف نطاق 

 مغ/ل، فإن املادة ال تصنف. 1 ≥الذوبان يف وسط االختبار 

كانــت املــادة قابلـة أو غــري قابلــة للتحلــل   تعتمـد القــيم احلديــة علــى مـا إذا ،يف حالـة تــوفر بيانــات السـمية املائيــة املزمنــة 3-4-2-9 م
يف حالة املواد غري القابلة للتحلل بسرعة واملواد اليت ال تتوفر عنها معلومات بشأن حتللها، تكون القيم احلديـة أكـرب مـن  فإنه بسرعة. ولذا،

 ).2-1-4و 1-1-4، اجلدولني 1-4القيم احلدية للمواد اليت ميكن التأكد من حتللها بسرعة (انظر الفصل 

مغ/ل، وال توجد بيانات مالئمـة عـن السـمية املزمنـة، يلـزم أوًال  100وحيثما تكون بيانات أدىن مسية مائية أقل من  4-4-2-9م 
 السـمية احلـادة. فئـةالسـمية املزمنـة و/أو  فئـةاليت تندرج حتتها السمية، ومن مث حتديد ما إذا كان ينبغي تطبيـق الفرعية البت يف رتبة اخلطورة 

، والبيانـات املتاحــة عـن قابليــة التحلـل. أمــا إذا  أوموميكـن حتقيـق ذلــك ببسـاطة عــن طريـق فحـص البيانــات املتاحـة عــن معامـل التــوزّع، ولـو ك
 فئــةاخلطــورة الطويلــة األمــد (املزمنــة) املناســبة و  فئــةأو أن املــادة ال ميكــن اعتبارهــا ســريعة التحلــل، وجــب تطبيــق  4 ≥ أومكانــت قيمــة لــو ك

أســهل مؤشــر ميكــن احلصــول عليــه للقــدرة علــى الــرتاكم  أومرة احلــادة (القصــرية األمــد) املنــاظرة بصــورة مســتقلة. وبينمــا متثــل قيمــة لــو كاخلطــو 
األحيــائي، جتــدر اإلشــارة إىل أنــه يفضــل اســتخدام قيمــة ملعامــل الرتّكــز األحيــائي يــتم احلصــول عليهــا بالتجربــة. وعنــدما تكــون هــذه القيمــة 

إىل تــراكم  500 ≥سـتخدامها علــى اســتخدام قيمـة معامــل التــوزّع. ويف هـذه الظــروف، تشـري قيمــة ملعامــل الرتّكـز األحيــائي متاحـة، يفضــل ا
ى أحيــائي كــاٍف لتصــنيف املــادة يف فئــة اخلطــورة الطويلــة األمــد (املزمنــة) املناســبة. وعنــدما تكــون املــادة ســريعة التحلــل وهلــا قــدرة ضــعيفة علــ
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)، ال ينبغــي تصــنيف املــادة يف فئــة مــن فئــات اخلطــورة الطويلــة 4<  أوم(أو يف حالــة عــدم وجودهــا، قيمــة لــو ك 500الــرتاكم األحيــائي < 
 ).3-4-2-9م األمد (املزمنة)، إال إذا أشارت بيانات السمية املزمنة إىل خالف ذلك (انظر 

مغ/ل، واليت  1ويف حالة املواد الضعيفة الذوبان، اليت تكون قابليتها للذوبان يف املاء يف أوساط االختبار عموماً <  5-4-2-9م 
. وهكذا، عندما 4مل ميكن احلصـول على قيمة لسميتها املائية، ينبغي مواصلة دراستها لتحديد ما إذا كان من الضروري تطبيق الفئة املزمنة 

)، فإنه 4 ≥ أوم"م ت ح"، لو ك أو، يف حالة عدم وجود 500 ≥عة التحلل وهلا قدرة على الرتاكم األحيائي (م ت ح) ال تكون املادة سري
 .4اخلطورة املزمنة  فئةينبغي تطبيق 

 توفر البيانات 5-2-9م 

ميكــــن اســــتخالص البيانــــات الــــيت تســــتخدم يف تصــــنيف مــــادة مــــا مــــن البيانــــات املطلوبــــة لألغــــراض التنظيميــــة ومــــن  
الدراسات ذات الصلة، على الرغم من وجود عدد من قواعد البيانات املعرتف هبا دولياً واليت ميكن أن تشكل نقطة انطالق جيدة. وتتباين 

تها ومشوهلا، ومن غري احملتمل أن تضم واحدة فقط منها كل املعلومات الضرورية إلجراء التصنيف قواعد البيانات هذه إىل حد كبري يف نوعي
 املطلوب. وبعض قواعد البيانات متخصص يف السمية املائية وبعضها اآلخر متخصص يف املصري البيئي. ومورد املادة الكيميائية ملزم بإجراء

 املناسبة. فئة اخلطورةطاق البيانات املتاحة وجودهتا وملزم باستخدام هذه البيانات يف تعيني البحوث وإجراءات املراجعة الضرورية لتحديد ن

 جودة البيانات 6-2-9م 

ذي الصلة بـذلك، ولكـن، كقاعـدة عامـة، تفضـل البيانـات الناجتـة  قسمللبيانات املتاحة يف الاالدقيق يرد االستخدام  1-6-2-9م 
إن التصـنيف من املهـم معرفـة ة ووفقاً للممارسات املعملية اجليدة على أنواع البيانات األخرى. ومع ذلك، وفقاً ملبادئ توجيهية دولية قياسي

راء ميكن إجنازه على أساس أفضل بيانات متاحة. وهكذا، إذا مل تتوفر بيانات طبقاً ملعايري اجلودة املذكورة أعاله، فإنه ميكن، مع ذلك، إج
وضع دليل لتقـدير اجلـودة يسـتخدم علـى نطـاق شـامل  ،ت املستخدمة غري صاحلة. ولتسهيل هذه العمليةالتصنيف شريطة أال تكون البيانا

 يف عدد من احملافل ويتفق عموماً مع الفئات التالية:

البيانات املستخلصة من مصادر البيانات الرمسية اليت صـدقت عليهـا سـلطات تنظيميـة مثـل جملـدات االحتـاد  (أ)
. (US-EPA)امليــاه، ومعــايري نوعيــة امليــاه الــيت وضــعتها الوكالــة األمريكيــة حلمايــة البيئــة األورويب بشــأن نوعيــة 

وميكـــن اعتبـــار هـــذه البيانـــات صـــاحلة ألغـــراض التصـــنيف. غـــري أنـــه ال ينبغـــي افـــرتاض أن هـــذه هـــي البيانـــات 
مل تؤخــذ البيانــات  املتاحــة الوحيــدة، وينبغــي إيــالء االعتبــار الواجــب لتــاريخ إصــدار التقريــر ذي الصــلة. فرمبــا

 املتاحة حديثاً يف االعتبار؛

البيانــات املســتقاة مــن مبــادئ توجيهيــة معــرتف هبــا دوليــاً (مثــل توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  (ب)
االقتصادي) أو املبادئ التوجيهية الوطنية الـيت تتمتـع جبـودة مماثلـة. وميكـن اسـتخدام هـذه البيانـات يف إجـراء 

 التالية؛ قسامف مع مراعاة مشاكل التفسري املثارة يف األالتصني

البيانات املستقاة من االختبار الذي، وإن مل يكـن مطابقـاً متامـاً للمبـادئ التوجيهيـة املـذكورة أعـاله، روعيـت  (ج)
فيه املبادئ أو اإلجراءات املقبولة و/أو الذي خضع إلجراءات فحص من قبل نظراء قبل نشره. وقد يتطلب 
األمــر تقــدير صــالحية مثــل هــذه البيانــات مــن خــالل رأي خبــري حيثمــا ال تكــون مجيــع التفاصــيل التجريبيــة 

 مسجلة. وعادة، ميكن استخدام هذه البيانات يف إطار خمطط التصنيف؛

ينبغــي أال تســتخدم يف عمليــة التصــنيف البيانــات الناجتــة وفقــاً إلجــراءات اختبــار تبتعــد بدرجــة ملموســة عــن  (د)
 ادئ التوجيهية القياسية وتعترب غري موثوق هبا؛املب
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ذات الصــــلة ظــــروف اســــتخدام بيانــــات عالقــــة  قســــامالنشــــاط. تنــــاقش يف األ -بيانــــات عالقــــات الرتكيــــب  )ه(
 النشاط وصالحيتها؛ - الرتكيب

كـن إجـراء البيانات املسـتقاة مـن مصـادر ثانويـة مثـل األدلـة، واجملـالت، واملقتطفـات، ومـا إىل ذلـك الـيت ال مي (و)
هذه البيانات فيها. وينبغي فحص هذه البيانات حيثما ال تتوفر بيانات من رتب اجلودة  جلودةتقييم مباشر 

، وذلك لتحديد إمكانية استخدامها. وينبغي أن تكون هذه البيانات تفصيلية بقدر كاف لتقدير 3، 2، 1
يف إيـالء االعتبـار الواجـب للنتـائج املعلنـة جودهتا. وينبغي لدى حتديد مقبولية هذه البيانات ألغـراض التصـن

 ).3-2-6-3-9من حيث مستوى اخلطر املصنف (انظر م 

تتـوفر  وقـد جيرى التصنيف كذلك على أساس جمموعات بيانات غري كاملة عن السمية، علـى سـبيل املثـال حيثمـا ال 2-6-2-9م 
ميكــن اعتبــار التصــنيف "مؤقتــاً" ومرهونــاً باحلصــول علــى بيانــات إضــافية. بيانــات عــن مجيــع املســتويات الغذائيــة الثالثــة. ويف هــذه احلــاالت، 

ومجيع البيانات املتاحة تكون عموماً حباجة إىل دراسة قبل ختصيص أي تصنيف. وحيثمـا ال تتـوفر بيانـات ذات نوعيـة جيـدة، جيـب دراسـة 
توى احلقيقـي للخطـورة. وعلـى سـبيل املثـال، حيثمـا تتـوفر البيانات ذات اجلودة املنخفضة. ويف هذه احلاالت، يلزم إصدار حكم بشأن املس

بيانــات ذات نوعيــة جيــدة عــن نــوع أحيــائي أو جمموعــة تصــنيفية أحيائيــة، ينبغــي تفضــيل اســتخدام هــذه البيانــات علــى أي بيانــات ضــعيفة 
اجلـودة العاليـة متاحـة دائمـاً عـن مجيـع اجلودة قد تكون متاحة أيضاً عـن ذلـك النـوع أو تلـك اجملموعـة. غـري أنـه قـد ال تكـون البيانـات ذات 

دراســة بيانــات ذات جـــودة أقــل عــن املســتويات الغذائيــة الــيت ال تتــوفر بشــأ�ا  املســتويات الغذائيــة يف جمموعــة البيانــات األساســية. وســتلزم
حتقيق نتيجة صـحيحة. وعلـى  انيةميكن أن تؤثر يف إمكبيانات عالية اجلودة. إال أن دراسة تلك البيانات يتطلب النظر يف الصعوبات اليت 

سبيل املثـال، قـد تكـون تفاصـيل االختبـار وتصـميم التجربـة حامسـة لتقيـيم صـالحية بعـض البيانـات لالسـتخدام، مـن قبيـل البيانـات املتعلقـة 
يميائيــة األخــرى. وتــرد تفاصــيل بــاملواد الكيميائيــة غــري املســتقرة يف احملاليــل املائيــة، بينمــا تكــون هــذه التفاصــيل أقــل أمهيــة يف حالــة املــواد الك

 .3-9إضافية عن هذه الصعوبات يف القسم م 

، على أساس املعلومـات املسـتمدة بصـورة مباشـرة مـن اختبـار املـادة املواد ، وبالتايل تصنيفعادةً  اخلطورة ينيتعويقوم  3-6-2-9م 
. وعلـى احلـس العـام ختبـار أو عـدم توافـق النتـائج مـعموضع الدراسة. غري أنه توجد حاالت ميكن أن يؤدي فيهـا ذلـك إىل صـعوبات يف اال

هلا  سبيل املثال، تتفاعل بعض املنتجات الكيميائية بسرعة (أو ببطء) يف املاء رغم استقرارها يف القارورة، فتعطي نواتج حتلل ميكن أن تكون
إىل اخلطـورة املرتبطـة بنـواتج التحلـل أل�ـا تكـون هـي  خمتلفة. وعندما يكون هذا التحلل سريعاً، تشـري بيانـات االختبـار املتاحـة غالبـاً  خواص

الـيت اختـربت. وعــادة، ميكـن اسـتخدام هــذه البيانـات لتصــنيف املـادة األم. ومـع ذلــك فعنـدما يكــون التحلـل أبطـأ، يكــون باإلمكـان اختبــار 
حلل التايل لتحديـد مـا إذا كـان ينبغـي تطبيـق فئـة بيانات خطر بالطريقة العادية. وميكن بعد ذلك دراسة الت التوصل إىلاملادة األم، وبالتايل 

و اخلطـورة القصـرية األمـد (احلـادة) أو الطويلـة األمـد (املزمنـة). إال أنـه قـد تكــون هنـاك حـاالت، قـد تتحلـل فيهـا مـادة خمتـربة علـى هـذا النحــ
تج التحلـل، واملعـدل الـذي يتكـون بـه حتـت لتعطـي ناجتـاً أكثـر خطـورة. ويف هـذه احلـاالت، ينبغـي أن يراعـى يف تصـنيف املـادة األم خطـر نـا

 الظروف البيئية الطبيعية.

 السمية المائية 3-9م 

 مقدمة 1-3-9م 

خطر مادة ما على البيئة املائية يف السمية املائيـة لتلـك املـادة. ويسـتند التصـنيف إىل بيانـات السـمية تعيني يتمثل أساس  
انيـة والنباتيـة املتاحة يف األمساك والقشريات والطحالب والنباتات املائية. وهذه اجملموعات التصنيفية األحيائية مقبولة عموماً كممثلة للحيـاة احليو 

بيانات عن هذه اجملموعات األحيائية التصنيفية اخلاصة بفضل هذا القبول العام هلا من  أن تكون هناكاخلطورة. واألرجح املائية ألغراض تعيني 
السلطات التنظيمية والصناعة الكيميائية. وتستخدم معلومات أخرى عن سلوك التحلل والرتاكم األحيائي لتحديد اخلطر املائي بصـورة أفضـل. 
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ارات املناسبة للسمية البيئية، ويعرض بعض املفاهيم األساسية يف تقييم البيانات واستخدام جمموعات نتائج االختبار االختب قسمويصف هذا ال
 ألغراض التصنيف، ويلخص �ج التعامل مع املواد الصعبة، ويتضمن مناقشة موجزة عن تفسري جودة البيانات.

 وصف االختبارات 2-3-9م 

البحريــة  والكائنــاتامليــاه العذبــة  كائنــاتاســتخدام بيانــات تصــنيف املــواد الســمية يف   ،يف إطــار النظــام املنســق ،ميكــن 1-2-3-9م 
ختتلف يف د على قدم املساواة. وجتدر مالحظة أن بعض أنواع املواد، مثل املواد الكيميائية العضوية القابلة للتأين أو املواد الفلزية العضوية، ق

اه العذبة والبيئة البحرية. ونظراً ألن غرض التصنيف هو تعيني اخلطر يف البيئة املائية، فإنه ينبغي اختيار النتيجة اليت تظهر يف بيئة املي مسيتها
 أعلى مسية.

وجيب أن تكون معايري النظام املنسق عاملياً لتعيني اخلطورة الصحية والبيئية حمايدة من حيث طريقة االختبار، وبالتايل  2-2-3-9م 
يف األنظمـة  أن تسمح باتباع ُ�ج خمتلفة بقدر ما تكون هذه الـُنهج صـحيحة علميـاً ومعتمـدة وفقـاً لإلجـراءات واملعـايري الدوليـة املبينـة جيب

ة. ووفقـاً للنظـام املقـرتح (منظمـة التعـاون والتنميـة يف شـرتكبنقاط مالحظـة معّينـة، وأن تـؤدي إىل بيانـات مقبولـة بصـورة مالقائمة فيما يتعلق 
 ):1998امليدان االقتصادي، 

 203ســاعة يف األمســاك (املبــدأ التــوجيهي  96لتعــّرض  50ق تقيمــة باســتخدام "تقــدر الســمية احلــادة عــادة 
ســاعة يف القشــريات  48لتعــّرض  50ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي أو مــا يعادلــه)، أو ت ف

سـاعة يف الطحالــب (املبــدأ  96أو  72لتعــرض  50قيمــة ت فيعادلـه)، و/أو  أو مــا 202(املبـدأ التــوجيهي 
أو ما يعادله). وتعترب هـذه األنـواع األحيائيـة كائنـات ممثلـة جملمـوع الكائنـات العضـوية املائيـة،   201التوجيهي 

ذا كانــت إ (Lemna) "عــدس املــاءنبــات " كمــا ميكــن أن تؤخــذ يف االعتبــار البيانــات املتعلقــة بــأنواع أخــرى مثــل
 االختبار مناسبة". منهجية

وينطوي بصفة عامة اختبار السمية املزمنة على تعّرض يبقى أو يستمر ملـدة أطـول؛ وميكـن أن يعـين املصـطلح فـرتات  
عّينـة متتد من أيام إىل سنة أو أكثر تبعاً لدورة إنسال الكائن العضوي املائي. وميكن إجراء اختبارات السمية املزمنـة لتقيـيم نقـاط مالحظـة م

 لق بالنمو، والبقاء على قيد احلياة، واإلنسال، والنماء.تتع

احلصول على بيانات السمية املزمنة أصعب من احلصول على بيانات السمية احلادة، ونطاق إجراءات االختبار "إن 
لالختبارات اليت وضعتها منظمة التعاون  . وميكن قبول البيانات املستمدة وفقاً للمبادئ التوجيهيةتوحيداً قياسياً  أقل

) 2(اجلـــــزء  202(األمســــاك، اختبـــــار الســــمية يف مراحـــــل احليــــاة األوىل) أو  210 والتنميــــة يف امليــــدان االقتصـــــادي
(الطحالب، اختبار تثبيط النمو). وميكن كذلك استخدام طرائق االختبار األخرى املعتمدة واملقبولة دولياً.  201 أو

 معادلة". ست (ف)ق م قيم الرتكيزات بدون تأثري ملحوظ أو أي قيموينبغي استخدا

تصــف إحـــدى وثـــائق منظمــة التعـــاون والتنميـــة يف امليــدان االقتصـــادي الطرائـــق اإلحصــائية الرئيســـية لتحليـــل بيانـــات و 
 ).2006اختبارات السمية البيئية القياسية (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

وجتـــدر اإلشــــارة إىل أن الكثـــري مــــن توجيهــــات منظمـــة التعــــاون والتنميـــة يف امليــــدان االقتصــــادي الـــيت ذكــــرت كأمثلــــة  3-2-3-9م 
حتديثها. وقد تؤدي هذه املراجعات إىل إدخال تعديالت طفيفة على ظروف االختبار. لذلك، فإن  قعللتصنيف جترى مراجعتها أو من املتو 
 املستخدم. الكائننوع يف املنسقة توخى قدراً من املرونة يف حتديد مدة االختبار أو حىت فريق اخلرباء الذي وضع معايري التصن

وميكن االطالع على التوجيهات إلجراء اختبارات مقبولة على األمساك والقشريات والطحالب يف عدة مصادر (منظمة  4-2-3-9م 
، (ASTM) اجلمعيـــــة األمريكيـــــة لالختبـــــار واملـــــوادو ؛ 1996، (EPA)وكالـــــة محايـــــة البيئـــــة و ؛ 1999التعــــاون والتنميـــــة يف امليـــــدان االقتصـــــادي، 

املعنــون  11املنظمـة الدوليـة للتوحيـد القياسـي، االحتــاد األورويب). ويشـكل جملـد منظمـة التعـاون والتنميــة يف امليـدان االقتصـادي رقـم و ؛ 1999
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يائيــة الصــناعية ومبيــدات اآلفــات" جتميـــعاً جيـــداً لطرائــق اختبــار ممثلــة للبيئــات البحريــة الختبــار الســمية املائيــة للمــواد الكيم تفصــيلي"اســتعراض 
 ومصادر معلومات عن هذا النوع من االختبارات. كما أن تلك الوثيقة هي مصدر ملنهجيات اختبار أخرى مناسبة.

 اختبارات األمساك 5-2-3-9م 

 اختبار السمية احلادة 1-5-2-3-9م 

سـاعة. ونقطـة  96غـرام تُعـرَّض ملـدة  5 - 0.1السمية احلادة عموماً على أمساك ناشئة صغرية زنـة  جترى اختبارات 
ساعة تكون أقل  96و/أو مدد التعرض األقل من الوزين . واألمساك األكرب من هذا النطاق نفوق�اية املالحظة يف هذه االختبارات هي ال

 96راض التصـنيف يف حالـة عـدم تـوفر بيانـات مقبولـة عـن أمسـاك أصـغر ملـدة تعـرض حساسية بصفة عامة. غـري أنـه ميكـن اسـتخدامها ألغـ
ساعة، أو إذا كان من شأن نتائج هذه االختبارات باستخدام أمساك ذات حجم خمتلف أو مدد تعرض خمتلفة أن تؤدي إىل تصنيف يف فئة 

ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان  203مع املبدأ التوجيهي خطورة أعلى. ومن املناسب ألغراض التصنيف استخدام االختبارات اليت تتفق 
 االقتصادي (األمساك، اختبار السمية احلادة) أو ما يعادله.

 اختبار السمية املزمنة 2-5-2-3-9م 

يف األمساك على البيض امللّقح، أو على أجّنة السـمك، أو علـى  األمد الطويلةميكن بدء اختبارات السمية املزمنة أو  
ملنظمة  210األمساك الناشئة الصغرية أو على األمساك البالغة على مستوى اإلنسال. وميكن استخدام اختبارات تتوافق مع املبدأ التوجيهي 

 US EPA) ك"امســالتعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي (األمســاك، اختبــار الســمية يف مراحــل احليــاة املبكــرة)، أو "اختبــار دورة حيــاة األ

أو ما يعادله يف إطار خمطط التصنيف. وميكن أن تتبـاين مـدد االختبـار بدرجـة كبـرية تبعـاً للغـرض مـن االختبـار (علـى أي حـال  (850.1500
املبكـرة)، وجنـاح  األمسـاكيوم). وميكـن أن تتضـمن نقـط �ايـة املالحظـة جنـاح الفقـس، والنمـو (مرحلـة حيـاة  200أيام إىل أكثر من  7من 

ك األوىل) اختبـاراً للسـمية امسـ(مرحلـة حيـاة األ 210. ومن الناحية التقنية، ال يعترب مبدأ منظمة التعـاون والتنميـة رقـم ءوضع البيض، والبقا
ذه املزمنة، وإمنا اختباراً للسمية شبه املزمنة على مراحل احلياة احلساسة. وهو مقبول على نطاق واسع كمنذر بالسـمية املزمنـة، ويسـتخدم هبـ

املبكـرة متـوفرة بدرجـة أكـرب بكثـري مـن دراسـات دورة  األمسـاكلتصنيف يف النظام املنسـق. وبيانـات السـمية يف مراحـل حيـاة الصفة ألغراض ا
 حياة السمك أو دراسات اإلنسال.

 اختبارات القشريات 6-2-3-9م 

 اختبار السمية احلادة 1-6-2-3-9م 

ت الناشـــئة يف الطـــور األول. ويف حالـــة براغيـــث تبـــدأ اختبـــارات الســـمية احلـــادة يف القشـــريات عمومـــاً بالقشـــريا 
أو غريها، يكـون  (mysids)ساعة. ويف حالة القشريات األخرى مثل املطبَّقات  48، تستخدم مدة اختبار مقدارها (daphnids) املاء

. ويعــّرف نفــوقل للســاعة. ونقطــة �ايــة املالحظــة هــي النفـوق أو توقــف احلركــة كبــدي 96مـن املعتــاد اســتخدام مــدة اختبــار مقـدارها 
توجيــــه اســــتخدام اختبــــارات تتوافــــق مــــع  ،ألغــــراض التصــــنيف ،توقــــف احلركــــة بأنــــه عــــدم وجــــود اســــتجابة لــــنخس خفيــــف. وينبغــــي

(السمية احلادة يف براغيث املاء) الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أو اختبار  1اجلزء  202رقم  االختبار
USA-EPA OPPTS 850.1035  َّقات) أو ما يعادهلما.(السمية احلادة يف املطب 
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 اختبار السمية املزمنة 2-6-2-3-9م 

القشــريات الناشــئة يف الطــور األول وتســتمر عــرب النضــج بتبــدأ اختبــارات الســمية املزمنــة يف القشــريات عمومــاً أيضــاً  
يومـاً. وتتضـمن نقـط  28قات، تلزم مدة أجيال. ويف حالة املطبّ  3وإنتاج يوماً للنضج  21واإلنسال. ويف حالة براغيث املاء، تكفي مدة 

. ويوصـى بـأن تسـتخدم ألغـراض التصـنيف ءعدد أفراد نتاج أنثى واحـدة، والنمـو، والبقـاو انتهاء املالحظة املدة الالزمة إلنتاج اجليل األول، 
ظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي (إنسـال براغيـث املـاء) منالذي وضعته  2اجلزء  202اختبارات تتوافق مع توجيه االختبار رقم 

 (اختبار السمية املزمنة يف املطبقات) أو ما يعادهلما. US-EPA 850.1350أو االختبار 

 اختبارات الطحالب/النباتات املائية 7-2-3-9م 

 االختبارات يف الطحالب 1-7-2-3-9م 

يف بيئـــة غنيـــة باملغـــذيات. وينبغـــي اســـتخدام اختبـــارات تتوافـــق مـــع توجيـــه  تـــزرع الطحالـــب وتعـــرض للمـــادة املختـــربة 
ظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي. وتســتخدم يف طرائــق االختبــار الــذي وضــعته من(تثبــيط منــو الطحالــب)  201االختبــار رقــم 

 أيام عادة. 4إىل  3وهي القياسية كثافة خاليا يف وسط اختبار تكفل منواً أسّياً طوال مدة االختبار 

قصــري األمــد يــوفر نقــاط مالحظــة لدراســة اخلطــورة احلــادة واملزمنــة. ونقطــة املالحظــة  اً اختبــار الطحالــب اختبــار  وميثــل 
املفضلة يف هذه الدراسة هي معدل تثبيط منو الطحالب ألنه ال يعتمد على تصميم االختبار، بينما يعتمد معيار الكتلة األحيائية على كل 

معــدل منــو النــوع الطحلــيب املختــرب ومــدة االختبــار والعناصــر األخــرى يف تصــميم االختبــار. ويف حالــة تســجيل نقطــة انتهــاء املالحظــة يف  مـن
 شكل اخلفض يف الكتلة األحيائية فقط أو يف حالة عدم حتديده، فإن هذه القيمة ميكن تفسريها كمعيار لتأثري مكافئ. 

 الكبرية املائية باتاتاالختبارات يف الن 2-7-2-3-9م 

ــــــة هــــــي   ــــــر شــــــيوعاً يف االســــــتخدام يف اختبــــــارات الســــــمية املائي ــــــات الوعائيــــــة األكث ــــــات "إن النبات " اعــــــدس املــــــاءنب
)Lemna gibba and Lemna minor( النتهـاء املالحظـة للسـمية  هو اختبار قصـري األجـل، ورغـم أنـه يـوفر نقاطـاً  "عدس املاء". واختبار نبات

يوماً وجترى  14فقط هي اليت تستخدم للتصنيف يف إطار النظام املنسق. وتستمر االختبارات ملدة  50زمنة، فإن قيمة ت فاحلادة وشبه امل
. وتقوم نقطة انتهاء املالحظـة علـى التغـري يف عـدد ةقو  جيوز أن تزاديف بيئات غنية باملغذيات شبيهة بالبيئات املستخدمة للطحالب، ولكن 

الذي وضعته منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان  "عدس املاء"الوريقات املتكونة. وينبغي استخدام اختبارات تتوافق مع توجيه اختبار نبات 
 )."اللمنة"نبات (السمية يف النباتات املائية،  US-EPA 850.4400) واالختبار ستكمالاالقتصادي (قيد اال

 مفاهيم السمية المائية 3-3-9م 

يتناول هذا القسم استخدام بيانات السمية احلادة والسمية املزمنة يف التصنيف، ويوىل اعتبـاراً خاصـاً لـنظم التعـرض،  
الطــالع علــى مناقشــة ل (Rand, 1996)النشــاط. وميكــن الرجــوع إىل رانــد  -واختبــار الســمية يف الطحالــب، واســتخدام قــيم عالقـــة الرتكيــب 

 ة ملفاهيم السمية املائية.يليفصت

 السمية احلادة 1-3-3-9م 

يشــري مصــطلح الســمية احلــادة ألغــراض التصــنيف إىل اخلاصــية الذاتيــة ملــادة مــا ألن تكــون مؤذيــة لكــائن عضــوي يف  1-1-3-3-9م 
يف املائــــــة مــــــن الكائنــــــات  50القاتــــــل لنســــــبة  حالــــــة تعــــــرض قصــــــري األجــــــل لتلــــــك املــــــادة. ويعــــــرب عــــــن الســــــمية احلــــــادة عمومــــــاً بــــــالرتكيز

يف املائة من الكائنات املختربة (مثل توقف حركة براغيث املاء)، أو  50)، أو الذي يسبب تأثرياً ضاراً ميكن قياسه لنسبة 50ق (ت املختربة
الضـابطة (غـري املعاملـة) (مثـال،  موعةاجمل خفض استجابات الكائنات املختربة (الكائنات املعاملة) عن استجابات كائنات الذي يؤدي إىل

 معدل النمو يف الطحالب).
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مغ/ل) مسية جداً. وميثل تداول  1وبصفة عامة، تعترب املواد اليت هلا مسية حادة تقدر بأقل من جزء واحد يف املليون ( 2-1-3-3-9م 
. وتستخدم املراتب 1 و/أو احلادة 1املزمنة  فئةصنف يف الهذه املواد، أو استخدامها، أو انطالقها يف البيئة، درجة عالية من اخلطورة وهي ت

أجـزاء يف  10و 1 العشرية فوق هذه القيمة لتعيني خمتلف فئات السـمية احلـادة. وهكـذا، فـإن املـواد الـيت هلــا مسيـة حـادة مقيسـة تـرتاوح بـني
مــغ/ل)  100-10جــزء يف املليــون ( 100 إىل 10 ، واملــواد الــيت هلــا مسيــة حــادة مــن2مــغ/ل) تصــنف يف الفئــة احلــادة  10-1املليــون (

 مغ/ل) فتعترب عملياً غري مسية.100جزء يف املليون (>  100. أما املواد اليت تزيد مسيتها على 3تصنف يف الفئة احلادة 

 السمية املزمنة 2-3-3-9م 

 العضـوية املائيـةثريات ضـارة يف الكائنـات الذاتية ملادة ما إلحداث تأ يةألغراض التصنيف، تعين السمية املزمنة اخلاص 1-2-3-3-9م 
ويعـرب عنهـا يف  غـري املميتـةهذه السمية املزمنة عادة جمموعة من التـأثريات وتشمل أثناء حاالت تعرض حتدد تبعاً لدورة حياة الكائن املعين. 

ة عـادة مـدى البقـاء علـى قيـد معادلـة. وتتضـمن نقـط انتهـاء املالحظـ س) أو يف شكل قيمـة ت فNOECشكل تركيز بدون تأثري ملحوظ (
املقيسـة احلياة، ومعدل النمو و/أو اإلنسال. وميكن أن ختتلف مدد التعرض املتعلقة بالسمية املزمنة بدرجة كبرية تبعاً لنقطة انتهاء املالحظة 

 املخترب. والكائنيف االختبار 

يف حالة التصنيف على أساس السمية املزمنة، يفـرق بـني املـواد القابلـة للتحلـل بسـرعة وغـري القابلـة للتحلـل بسـرعة. و  2-2-3-3-9 م
مــغ/ل. وتســتخدم املراتــب العشــرية لتصــنيف  0.01 ≤عنــدما تكــون الســمية املزمنــة  1وتصــنف املــواد الــيت تتحلــل بســرعة يف الفئــة املزمنــة 

مــغ/ل يف الفئــة  0.1إىل  0.01ذه الفئــة. وتصــنف املــواد الــيت هلــا مسيــة مزمنــة مقيســة تــرتاوح مــا بــني الســمية املزمنــة يف فئــات أعلــى مــن هــ
يت تزيـد مسيتهـا املزمنـة ـللسـمية املزمنـة. أمـا املـواد الـ 3مغ/ل تصنف يف الفئـة  1.0إىل  0.1، واملواد اليت هلا مسية مزمنة مقيسة من 2 املزمنة

اً غري مسيـة. ويف حالـة املـواد الـيت ال تتحلـل بسـرعة وال توجـد معلومـات عـن التحلـل السـريع، تسـتخدم مغ/ل فتعترب عملي 1.0 لىاملقيسة ع
 مغ/ل. 1.0و 0.1السمية املزمنة املقيسة ما بني رتاوح عندما ت 2مغ/ل والفئة  0.1 ≤عندما تكون السمية املزمنة  1فئتان مزمنتان: الفئة 

السمية املزمنة أقل شيوعاً يف بعض القطاعات من بيانات السمية احلادة، فإن القدرة على السمية وبالنظر إىل أن بيانات  3-2-3-3-9 م
رتاكم املزمنة حتدد، يف حالة عدم وجود بيانات مالئمة عن السمية املزمنة، مبجموعات مناسبة تضم السمية احلادة، وعدم قابلية التحلل و/أو ال

ه حيثما توجد بيانـات مالئمـة عـن السـمية املزمنـة، جيـب اسـتخدامها وتفضـل علـى التصـنيف علـى أسـاس غري أن .البيولوجي احملتمل أو احلقيقي
 جمموعة السمية احلادة مع القابلية للتحلل و/أو الرتاكم البيولوجي. ويف هذا السياق، ينبغي استخدام النهج العام التايل:

مسـتويات التغذيـة الثالثـة، ميكـن اسـتخدامها مباشـرة يف حالة توفر بيانات مالئمة عـن السـمية املزمنـة جلميـع  (أ)
 املناسبة؛ ة)املزمنالطويلة األمد ( اخلطورةلتعيني فئة 

يف حالــة تــوفر بيانــات مالئمــة عــن الســمية املزمنــة ملســتوى واحــد أو مســتويني مــن مســتويات التغذيــة، ينبغــي  (ب)
يـة األخـرى. وجيـرى تصـنيف حمتمـل ملسـتوى إذا كانت بيانـات السـمية املزمنـة متاحـة ملسـتويات التغذ ما حبث

بيانــات عــن السـمية املزمنــة ويقــارن بالتصــنيف الــذي يســتند إىل بيانــات  تتــوفر عنهــا(مسـتويات) التغذيــة الــيت 
 السمية احلادة ملستويات التغذية األخرى. ويعني التصنيف األخري وفقاً ألكثر النتائج صرامة؛

 الرتكيز فئة السمية باستخدام بيانات السمية املزمنة، جيب إثبات أنومن أجل إلغاء أو خفض تصنيف يف ال (ج)
املســــتخدمة ســــتكون مالئمــــة  املكافئــــة هلــــا) (ECx) س(أو ت ق NOEC(s)بــــدون تــــأثري ملحــــوظ  )الرتكيــــزات(

الســـتبعاد أو تقليـــل القلـــق الـــذي أدى إىل هـــذا التصـــنيف اســـتناداً إىل بيانـــات الســـمية احلـــادة باإلضـــافة إىل 
القابليــة للتحلــل و/أو الــرتاكم البيولــوجي. وميكــن حتقيــق هــذا يف كثــري مــن األحيــان باســتخدام تركيــزات بــدون 

واع احلساســة احملــددة بالســمية احلــادة. وهلــذا الســبب، إذا كــان تــأثري ملحــوظ علــى املــدى الطويــل ملعظــم األنــ
، فإنـه لـن ميكـن عمومـاً إلغـاء أو ختفـيض 50قد مت على أساس ت ق يف فئة السمية احلادة لألمساك التصنيف

رتبة هذا التصنيف باستخدام قيمة الرتكيزات بدون تأثري ملحوظ طويل األمد مستمدة من اختبار للسمية يف 
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فقارية. ويف هذه احلالية ستكون هناك حاجة عادة الشتقاق قيمة الرتكيزات بدون تأثري ملحوظ  حيوانات ال
من اختبارات األمساك طويلة األمد من نفس النوع أو من نوع مماثل أو نوع أكثر حساسـية. وباملثـل إذا كـان 

ملرجح أن تكون هنـاك حاجـة التصنيف ناجتاً عن السمية احلادة يف أكثر من جمموعة أحيائية تصنيفية، فمن ا
للحصول على قيم الرتكيزات بدون تأثري ملحوظ من كل جمموعـة أحيائيـة تصـنيفية. ويف حالـة تصـنيف مـادة 

، يكفـي إثبـات أن قيمـة الرتكيـزات بـدون تـأثري ملحـوظ أو ت ق س الـيت تكافئهـا، 4يف الفئة السمية املزمنة 
 درجة قابلية ذوبان املواد املختربة يف املاء.مغ/ل أو أكرب من  1 لىلكل فئة تصنيفية، تزيد ع

بالنظر إللغاء أو ختفيض رتبة تصنيف مواد كيميائية  "عدس املاء"وال ميكن استخدام االختبار يف الطحالب أو نبات  4-2-3-3-9م 
 إىل أن:

 ؛ مدليست دراسات طويلة األ "عدس املاء"دراسات الطحالب ونبات  (أ)

 عادة؛ صغرية إىل السمية املزمنة نسبة السمية احلادة و  (ب)

 نقاط االنتهاء املالحظة أكثر توافقاً مع نقاط االنتهاء للسمية احلادة املالحظة يف كائنات عضوية أخرى.و  (ج)

) املالحظة يف اختبـارات مفـردة يف 50فقط بسبب السمية احلـادة (ت(ف)ق طبقعندما يكون التصنيف قد  غري أنه 
قـيم الرتكيـزات املائية، ولكن يوجد دليـل مـن جمموعـة مـن االختبـارات األخـرى يف الطحالـب علـى أن السـمية املزمنـة (الطحالب أو النباتات 

مغ/ل، فإن هذا الدليل  1أو أكرب من يف مرتبة السمية اليت تتوافق مع فئة تصنيف أقل صرامة ) هلذه اجملموعة التصنيفية بدون تأثري ملحوظ
اء أو ختفــيض رتبــة التصــنيف. وال ميكــن يف الوقــت الــراهن تطبيــق هــذا الــنهج علــى النباتــات املائيــة نظــراً ألنــه ميكــن اســتخدامه للنظــر يف إلغــ

 يتم بعد وضع اختبارات قياسية للسمية املزمنة. مل

 نظم التعرض 3-3-3-9م 

تسـتخدم أربعـة أنـواع لظـروف التعـرض يف كـل مـن اختبـارات السـمية احلـادة والسـمية املزمنـة ويف كـل مـن بيئـات امليــاه  
ويتوقـف العذبة واملياه املاحلة: النظام الساكن، والنظام الساكن مع جتديد املاء (شـبه سـاكن)، ونظـام إعـادة الـدوران، ونظــام اجلريـان املطـرد. 

 املادة املختربة، ومدة االختبار، واألنواع األحيائية املختربة، واالشرتاطات التنظيمية. خواصتخدم عادة على اختبار النظام الذي يس

 الطحالب علىاالختبار اليت جيري فيها وساط ألا 4-3-3-9م 

النظــر حبــرص يف اســتخدام بعــض مكونــات الوســط،  وينبغــيجتــرى اختبــارات الطحالــب يف أوســاط غنيــة باملغــذيات.  
عند اختبار مسية املواد الكيميائية العضوية  ب(محض إثلني ثنائي أمني رباعي األستيك) أو مركب استخالب آخر. وجي EDTAب املركّ مثل 

؛ ويف حالـة إمهـال ذلـك وسـط االسـتنباتإىل املغـذيات الدقيقـة املعقـدة يف  EDTAإضافة كميـات ضـئيلة مـن عامـل اسـتخالب مثـل املركـب 
ية ميكن أن يقل معدل منو الطحالب كثرياً مما يضر بنوعية االختبار. بيد أن عوامل االستخالب ميكن أن تقلل السمية امللحوظة للمواد الفلز 

فيهـا تركيـزات مرتفعـة  املختربة. لذلك، يستصوب يف حالة املركبات الفلزية إجراء تقييم نقدي للبيانـات الناجتـة يف االختبـارات الـيت تسـتخدم
من عوامل االستخالب و/أو االختبارات اليت يوجد هبا فائض تفاعلي من عامل االستخالب بالنسبة إىل احلديد. وميكن ملادة االستخالب 

دم وجـود . غـري أنـه يف حالـة عـEDTAاحلرة يف الوسط أن حتجب مسية الفلزات الثقيلـة كثـرياً، وال سـيما مـع عوامـل االسـتخالب القويـة مثـل 
مـن هنـا يتعـني التعامـل حبـذر مـع البيانـات الناجتـة مـن اختبـارات أجريـت بـدون و احلديد يف املستنبت ميكن أن حيد ذلك من منـو الطحالـب. 

 كميات من هذه املواد.حالة نقص  أو يف  EDTAوجود حديد وبدون مادة 

 النشاط -استخدام قيم عالقة الرتكيب  5-3-3-9م 
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غيـاب بيانــات جتريبيـة، ميكــن االعتمـاد علــى العالقـات الكميــة بـني الرتكيــب والنشـاط للتنبــؤ  ألغـراض التصــنيف، ويف 
(انظـر  بالسمية احلادة للمواد غري اإللكرتوليتية وغري األليفة لإللكرتونات وغري التفاعلية على حنو آخر يف األمساك وبراغيث املاء والطحالب

النشــاط). وتظــل هنــاك مشــاكل فيمــا يتعلــق مبــواد مثــل أمــالح الفوســفات  -للرتكيــب بشــأن اســتخدام العالقــات الكميــة  6-9القســم م 
يل العضوية اليت تعمل بآليات خاصة من قبيل اجملموعات النشطة اليت تتفاعل مع املتلقيات البيولوجية، أو اليت ميكن أن تكّون رابطة سلفدر 

النشـاط للمـواد الكيميائيـة املخـدرة. وهـذه املـواد غـري إلكرتوليتيـة ذات  - مع بروتينات اخللية. وتستخلص قيم موثـوق هبـا لعالقـات الرتكيـب
دروكربونات املكلورة األليفاتية، وهي حتدث تأثرياهتـا األحيائيـة يدروكربونات، والكحوالت، والكيتونات، وبعض اهليتفاعلية منخفضة مثل اهل

جمموعـات علـى أو حتتـوي  يـةدث ختـديراً. غـري انـه إذا كانـت املـادة إلكرتوليتتبعاً ملعامالت توّزعها. وميكن ألي مـادة كيميائيـة عضـوية أن حتـ
نشطة تؤدي إىل آليات غري ختديرية أيضاً، فـإن أي حسـابات للسـمية علـى أسـاس معامـل التـوزّع وحـده مـن شـأ�ا أن تـبخس بشـدة تقـدير 

مية املائيــــة احلــــادة للمــــواد األم للتنبــــؤ بتــــأثريات نــــواتج النشــــاط لتقــــدير الســــ -الســــمية. وال ميكــــن اســــتخدام قــــيم العالقــــة الكميــــة للرتكيــــب 
 أو نواتج التحلل، عندما تنشأ هذه النواتج بعد فرتة زمنية أطول من مدة اختبارات السمية احلادة. االستقالب (األيض)

 وزن األدلة 4-3-9م 

ينبغي استخدام البيانات ذات النوعيـة األفضـل كأسـاس رئيسـي للتصـنيف. ويفضـل أن يقـوم التصـنيف علـى مصـادر  1-4-3-9م 
 أن توصف ظروف االختبار بصورة واضحة وكاملة. الضروريبيانات أصلية. ومن 

س الدراســات األكثــر وعنــدما تتــوفر دراســات متعــددة جملموعــة أحيائيــة تصــنيفية بعينهــا، جيــب اختــاذ القــرار علــى أســا 2-4-3-9م 
حساسية واألفضل نوعية. وجيـب احلكـم يف كـل حالـة علـى حـدة علـى مالءمـة اسـتخدام دراسـة ال تسـتويف ظـروف املمارسـة املعمليـة اجليـدة 
ولكــن تكفــل مالحظــة أكثــر حساســية بــدًال مــن اســتخدام دراســة تســتويف تلــك الظــروف. وكقاعــدة عامــة، ميكــن أن تســتخدم يف التصــنيف 

إىل مسية شديدة ومستمدة من اختبارات أجريت وفقاً ملبادئ توجيهية غري قياسية أو غري متوافقة مع املمارسات املعملية اجليدة،  نتائج تشري
ضـحة بينما تتطلب الدراسات اليت تبني مسية عدمية األمهية فحصاً أكثر تعمقاً. وميكن أن تعطي املواد اليت يصعب اختبارها نتائج جتريبيـة وا

 خبري لتصنيف هذه املواد. رأي يف هذه احلاالت أدىن من السمية احلقيقية. ويلزمأعلى أو 

وحيثمـــا يتـــوفر أكثـــر مـــن اختبـــار مقبـــول للمجموعـــة التصـــنيفية ذاهتـــا، يســـتخدم للتصـــنيف عمومـــاً االختبـــار األكثـــر  3-4-3-9م 
. بيـد أنـه جيـب التعامـل مـع هـذه املسـألة علـى وظ)قيمة الرتكيزات بدون تأثري ملحأو  50حساسية (الذي يعطي أقل قيم للمعيار ت(ف)ق

قيم أو أكثر) للنوع األحيائي نفسه، ميكن استخدام املتوسط اهلندسي  4أساس كل حالة على حدة. وحيثما تتوفر جمموعات بيانية أكرب (
ة مجـع اختبـارات أنـواع خمتلفـة داخـل لقيم السمية كقيمة متثيلية للسـمية يف ذلـك النـوع األحيـائي. وال يستصـوب عنـد تقـدير القيمـة املتوسـط

 جمموعة تصنيفية واحدة أو اختبارات يف مراحل حياة خمتلفة أو االختبار يف ظروف أو مدد اختبار خمتلفة.

 المواد التي يصعب اختبارها 5-3-9م 

ر اليت يوصي هبا املبدأ مائية حتت ظروف االختبا أوساطتقتضي اختبارات السمية الصحيحة ذوبان املادة املختربة يف  1-5-3-9م 
 التوجيهي. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي االحتفاظ برتكيز متـاح حيويـاً طـوال مـدة االختبـار. ويصـعب اختبـار بعـض املـواد يف األنظمـة املائيـة،

هيــة والوثيقــة التوجي. )DoE, 1996; ECETOC, 1996; and US EPA, 1996(وقــد وضــعت توجيهــات للمســاعدة يف اختبــار هــذه املــواد 
عــن أنـواع  هـي مصـدر جيـد للمعلومـات التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي عـن اختبـار السـمية املائيـة للمـواد واملخـاليط الصـعبة ملنظمة

 املواد اليت يصعب اختبارها واخلطوات الالزمة لضمان التوصل إىل نتائج صحيحة من اختبار هذه املواد.

رغم من عدم ال على اختبار كثرية قد تكون استخدمت منهجيات اختبار ميكن أن تعطي،ومع ذلك، توجد بيانات  2-5-3-9م 
توافقها مع ما يعترب ممارسة معملية جيدة، معلومات مناسبة لتطبيق معايري التصنيف. وتتطلب هذه البيانات توجيهات خاصة عن التفسري، 

حية البيانات. وقد تكون هـذه املـواد الـيت يصـعب اختبارهـا قليلـة الـذوبان، خبري يف تقدير صال رأيأنه يلزم يف �اية املطاف استخدام  على
أو طيــارة، أو معرضــة للتحلــل الســريع بســبب عمليــات مثــل التحــول الضــوئي، أو التحلــل املــائي، أو التأكســد، أو التحلــل األحيــائي. وعنــد 

ختبار نتيجة لتخفيف الضوء الالزم لنمو اخلاليا. وباملثـل، قـد تـؤدي اختبار الطحالب، قد تؤثر املواد امللونة يف نقطة انتهاء املالحظة يف اال
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يف املواد املختربة يف شكل حماليل غروية معكرة فوق حد قابلية الذوبان إىل قياسات خاطئة للسمية. وميكن أن يؤدي إدخال املـادة املختـربة 
يف  ةمــا أن نــواتج التقطــري اجلزيئــي للــنفط ميكــن أن متثــل مشــكلعمــود املــاء إىل مشــكلة بالنســبة للجســيمات أو مــواد صــلبة مثــل الفلــزات. ك

. ويصـــف مشـــروع الوثيقـــة 50تفســـري النتـــائج لـــدى البـــت يف الرتكيـــزات املناســـبة لتعيـــني قـــيم ت(ف)قوصـــعوبة يف إدخـــال مـــادة االختبـــار، 
شــيوعاً لعــدد كبــري مــن املــواد الــيت يــرجح أن  ائصالتوجيهيــة بشــأن اختبــار الســمية املائيــة للمــواد واملخــاليط الــيت يصــعب اختبارهــا أكثــر اخلصــ

 صعوبات يف اختبارها. واجهت

يف املائــة مــن  80: يف حالــة توقــع اخنفــاض تركيــزات املــادة الكيميائيــة موضــع االختبــار إىل أقــل مــن االسـتقرار (أ)
ة. الرتكيـــز االمســـي، قـــد يتطلـــب االختبـــار لكـــي يكـــون صـــحيحاً نظـــم تعـــرض تتضـــمن جتديـــداً للمـــادة املختـــرب 

يتعلــق  كل خاصــة فيمــاا ويفضــل اســتخدام النظــام شــبه الســاكن أو نظــام اجلريــان املطــرد. مــن هنــا، تنشــأ مشــ
باالختبـــارات يف الطحالـــب، حيـــث تـــنص التوجيهـــات املعتـــادة علـــى إجـــراء اختبـــارات ســـاكنة. وبينمـــا توجـــد 

التصـنيفية جيـرى يف كثـري بالنسبة للقشريات واألمساك نظم تعـرض بديلـة ممكنـة، فـإن اختبـار هـذه اجملموعـات 
مـن األحيــان يف ظـروف ســاكنة كمــا ورد يف التوجيهـات املتفــق عليهـا دوليــاً. وال بــد يف هـذه االختبــارات مــن 

ويتعــني إيــالء االعتبــار املناســب ، قبــول قــدر معــني مــن التحلــل وكــذلك بعــض العوامــل األخــرى ذات الصــلة
ج بشــأن كيفيــة التعامــل مــع هــذه و بعــض النهــ 6-5-3-9م تشــمل الفقــرة حلســابات الرتكيــزات الســمية. و 

املســألة. وحيثمــا حيــدث حتلــل للمــادة املختــربة، يكــون مــن املهــم دراســة تــأثري مسيــة نــواتج التحلــل يف الســمية 
املسجلة يف االختبار. وجيب االستعانة برأي خبري عند البت فيما إذا كان ميكن استخدام البيانات ألغـراض 

 التصنيف؛

ما يتفكك مركب ما أو يتحلل حتت ظروف االختبار، ينبغي االستعانة بـرأي خبـري يف حسـاب : عندالتحلل (ب)
. ومــن املستصــوب معرفــة احملتملــةالســمية ألغــراض التصــنيف، مبــا يف ذلــك دراســة نــواتج التفكــك املعروفــة أو 

لتحلـــل غـــري مسيـــة تركيــز املـــادة األم وتركيـــزات مجيـــع نـــواتج التحلـــل املهمـــة. وإذا كـــان يتوقـــع أن تكـــون نـــواتج ا
نسـبياً، فإنــه يستصــوب اســتخدام نظــم تعــرض ســاكنة مــع جتديــد املــاء (شــبه ســاكنة) وذلــك لضــمان احملافظــة 

 على مستويات املركبات األم؛

: ينبغي أن ال يقوم تصنيف املواد ذات املكون الواحد إال على استجابات السمية املالحظة يف نطاق التشّبع (ج)
د لقابلية الذوبان. وكثرياً هذا احلاملادة املختربة، وليس على احلمل الكلي للمادة الكيميائية فوق  قابلية ذوبان

، علــى الــرغم مــن أن هــذه مــا تتــوفر بيانــات تشــري إىل مسيــة عنــد مســتويات أعلــى مــن حــد الــذوبان يف املــاء
 مـا هلـذه البيانـات. وتنطبـق تفسـري البيانات تعترب يف كثري من األحيان غري صحيحة، فإنـه ميكـن الوصـول إىل

كل بصــفة عامــة عنــد اختبـار املــواد الضــعيفة الــذوبان، وتــرد توجيهـات عــن كيفيــة تفســري مثــل هــذه ا هـذه املشــ
(انظـــر أيضــــاً الوثيقـــة التوجيهيــــة عـــن اختبــــار الســـمية املائيــــة للمـــواد واملخــــاليط  7-5-3-9البيانـــات يف م 

 الصعبة)؛

لـــزم تطبيـــق إجـــراءات عمليـــة خاصـــة لضـــمان ذوبـــان املـــواد الـــيت يصـــعب : قـــد ياالختبـــارعـــدم ثبـــات أوســـاط  (د)
اختبارهــا. وال ينبغــي أن تــؤدي هــذه اإلجــراءات إىل تغــريات واضــحة يف أوســاط االختبــار عنــدما حيتمــل أن 

 تؤدي تلك التغريات إىل زيادة أو نقص يف السمية الظاهرة وبالتايل يف مستوى تصنيف املادة املختربة؛

: هناك مواد كثرية مشـمولة مبخطـط التصـنيف تكـون يف الواقـع عبـارة عـن خمـاليط يصـعب قيـاس ملعقدةاملواد ا )ه(
مــواد مثــل نــواتج التقطــري اجلزيئــي  تســببهــذا القيــاس أحيانــاً. وميكــن أن  تعــذرتركيــزات التعــرض هلــا، بــل وي

 ذلـك، مشـاكل خاصـة إىل مسـتويات كبـرية مـن الشـوائب، ومـا علـى للنفط، والبوليمرات، واملواد الـيت حتتـوي
التحقق منه. وتستند إجراءات االختبـار العاديـة علـى تكـوين  تعذرنظراً ألنه يصعب تقدير الرتكيز السمي وي
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جــزء قابــل للــذوبان يف املــاء أو جــزء مســتذاب يف املــاء وتســجل البيانــات يف شــكل معــدالت ِمحْــل. وميكــن 
 استخدام هذه البيانات يف تطبيق معايري التصنيف.

ة وقابلـة للقيـاس بالتحليـل. وعلـى ثابتـُيستصوب ألغراض تصنيف املركبـات العضـوية احلصـول علـى تركيـزات اختبـار و  3-5-3-9م 
دراسات الرتكيزات االمسية حيثما تكون هذه هي الرتكيـزات أساس التصنيف على  وضعأفضلية الرتكيزات املقيسة، فإنه ميكن أن ي من رغمال

ظروف معينة. فإذا كان حتلل املادة مرجحاً أو أ�ا تفقد على حنو آخر من عمود املـاء، وجـب تـوخي احلـرص الصحيحة الوحيدة املتاحة يف 
 ذي صـلة وينبغي إجراء التصنيف مع أخذ الكمية املفقودة من املادة السمية أثناء االختبـار يف احلسـبان، إذا كـان ذلـك، يف تفسري البيانات

قائمـــة  1-3-9م  هبـــا وختضـــع لتحليـــل منفصـــل. ويبـــني اجلـــدول خاصـــةات جمموعـــة صـــعوبات وعـــالوة علـــى ذلـــك، تفـــرض الفلـــز  .ممكنـــاً و 
 املتعددة للمواد اليت يصعب اختبارها وعالقتها بالتصنيف. باخلواص

أن يكــون تركيــز االختبــار الفعلــي أقــل مــن تركيــز االختبــار االمســي أو  ،األكثــر صــعوبة يف ظــروف االختبــار تمــل،وحي 4-5-3-9م 
معقـول  هـذه املـادة، بقـدرتصـنف مغ/ل ملادة يصعب اختبارها، ميكن أن 1) < 50(قيم ت(ف)ق احلادةاملتوقع. وحيثما تكون السميات 
مـغ/ل، 1أنه إذا كانت السمية احلادة املقـدرة أكـرب مـن  ، عند االقتضاء). غري1(ويف فئة السمية املزمنة  1من الثقة، يف فئة السمية احلادة 

خبـري لتحديـد مـا إذا كـان ميكـن قبـول اختبـار  رأيلسمية احلقيقية. ويلزم يف هذه األحوال حيتمل أن تكون السمية التقديرية غري ممثلة لفإنه 
أثري مهـم علــى تركيـز االختبــار الفعلـي إذا قــدرت مـادة يصـعب اختبارهــا ألغـراض التصــنيف. وحيثمـا يعتقــد أن طبيعـة صــعوبة االختبـار هلـا تــ

، فإنـــه ينبغـــي مراعـــاة احلـــرص الواجـــب عنـــد اســـتخدام االختبـــار يف  1الســـمية احلـــادة بقيمـــة أكـــرب مـــن  مـــغ/ل وأن تركيـــز االختبـــار مل يعـــنيَّ
 التصنيف.

. وينبغـي يف هـذا السـياق تـذّكر أن كل التفسـري املـذكورةا بعض مشـبوترد يف الفقرات التالية بعض التوجيهات املتصلة  5-5-3-9م 
دائماً لتحديد ما  برأي خبريهذه جمرد توجيهات، وأنه ال ميكن تطبيق قواعد جامدة وسريعة. ومع مراعاة طبيعة الصعوبات، جيب االستعانة 

يف  لالسـتخدام مناسـبإذا كانت هناك معلومات كافيـة يف االختبـار للحكـم علـى صـالحيته، ومـا إذا كـان ميكـن حسـاب مسـتوى للسـمية 
 تطبيق معايري التصنيف.

 املواد غري املستقرة 6-5-3-9م 

االختبار، فإنه قد يكون  أوساطالختبار تقلل تأثري عدم االستقرار يف لإجراءات  اعتماد حيث املبدأبينما ينبغي من  1-6-5-3-9م 
العملية طوال مـدة االختبـار. واألسـباب الشـائعة لعـدم االسـتقرار من املستحيل تقريباً يف بعض االختبارات احملافظة على الرتكيز يف املمارسة 

والتحلل الضوئي والتحلل البيولوجي. وبينما ميكن ضبط أشكال التحلل املذكورة، فإن هذا الضبط يفشل  والتحلل املائيهذا هي التأكسد 
مية احلــادة واملزمنــة يف األمســاك، جمموعــة مــن نظــم يف اختبــارات كثــرية. ومــع ذلــك، تتــاح يف بعــض أنــواع االختبــارات، وخباصــة اختبــار الســ

 التعرض تتيح اإلسهام يف تقليل الفاقد بسبب عدم االستقرار، وينبغي أخذ ذلك يف االعتبار عند البت يف صالحية بيانات االختبار.

ط أساسي لتفسري البيانات يف عدم االستقرار عامالً يف حتديد مستوى التعرض أثناء االختبار، يتمثل شر  ثلوحيثما مي 2-6-5-3-9م 
وجود تركيزات تعـرض مقيسـة يف نقـاط زمنيـة مناسـبة طـوال االختبـار. ويف غيـاب تركيـزات مقيسـة بالتحليـل علـى األقـل عنـد بدايـة االختبـار 

عتمـــد علـــى تفســري صـــحيح وينبغـــي اعتبــار االختبـــار غـــري صـــاحل ألغــراض التصـــنيف. وحيثمـــا تتــوفر بيانـــات ت التوصـــل إىلو�ايتــه، ال ميكـــن 
 القياسات، ميكن مراعاة عدد من القواعد العملية لالسرتشاد هبا يف التفسري:

عنـدما تتــاح بيانــات مقيسـة يف بدايــة و�ايــة االختبــار (كمـا هــو معتــاد بالنسـبة الختبــارات الســمية احلــادة يف  (أ)
ألغــــراض التصــــنيف علــــى أســــاس  50براغيــــث املــــاء والطحالــــب) ميكــــن حســــاب قيمــــة ت(ف)قاختبــــارات 

اكتشاف املتوسط اهلندسي للرتكيزات يف بداية االختبار و�ايته. وحيثما تقل تركيزات �اية االختبار عن حد 
 هذا؛ اكتشاف السميةالتحليلي، جيب اعتبار أن هذه الرتكيزات تساوي نصف حد  السمية

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

522 

ديد أوساط االختبار (كما ميكن أن تكـون عليـه احلـال حيثما تتوافر بيانات مقيسة يف بداية و�اية فرتات جت (ب)
يف االختبـــارات شـــبه الســـاكنة)، يكـــون مـــن املناســـب حســـاب املتوســـط اهلندســـي لكـــل فـــرتة جتديـــد، وتعيـــني 

 متوسط التعرض على أساس هذه البيانات على مدى فرتة التعرض بأكملها؛

ـزات هــذا النــاتج معروفــة، ميكــن حســاب قيمــة الســمية إىل أحــد نــواتج حتلــل، وتكــون تركيــ عــزوحيثمــا ميكــن  (ج)
ألغـــراض التصـــنيف علـــى أســـاس املتوســـط اهلندســـي لرتكيـــز نـــاتج التحلـــل الـــذي ميكـــن إرجاعـــه  50ت(ف)ق

 حسابياً إىل قيمة تتعلق باملادة األم؛

 ميكن تطبيق مبادئ مماثلة على البيانات املقيسة يف اختبار السمية املزمنة. (د)

 يفة الذوباناملواد الضع 7-5-3-9م 

مـــغ/ل، تــذوب غالبـــاً بصــعوبة يف أوســـاط  1إن هــذه املـــواد الــيت تعـــرف بأ�ــا مـــواد ذات إمكانيــة ذوبـــان يف املــاء <  1-7-5-3-9م 
قابلية الذوبان احلقيقيـة يف أوسـاط االختبـار  كما أناالختبار. وغالباً ما يصعب قياس تركيزات املادة املذابة يف الرتكيزات املنخفضة املتوقعة.  

كـن غري معروفة يف حالة كثري من املواد، وكثرياً ما تسجل كقيمة أقل من حد اكتشاف السمية يف املـاء املنقَّـى. ومـع ذلـك فـإن هـذه املـواد مي
كن اعتبار النتيجة صاحلة ألغراض التصنيف. االستعانة برأي خبري للبت فيما إذا كان مي ،حيثما ال تكتشف مسية وينبغيأن تظهر مسية ما، 

 يبخس تقدير اخلطر.ال وينبغي أن مييل الرأي إىل احلذر كما ينبغي أن 

وجيب من حيث املبدأ استخدام تقنيات إذابة مناسبة وتركيزات مقيسة بدقة يف نطاق قابلية الذوبان يف املاء. وحيثما  2-7-5-3-9م 
تفضــيل اســتخدامها علــى اســتخدام أي بيانــات أخــرى. غــري أنــه مــن الطبيعــي، وال ســيما عنــد دراســة  ينبغــي ،تتــوفر بيانــات االختبــار هــذه

بيانات أقدم عهداً، أن توجد مواد ذات مسـتويات مسيـة مسـجلة يف تركيـزات أعلـى مـن قابليـة الـذوبان يف املـاء، أو حيـث تكـون املسـتويات 
يــة. وهكــذا، يتعــذر يف احلــالتني التحقــق مــن تركيــزات التعــرض الفعليــة باســتخدام املذابــة أدىن مــن حــد اكتشــاف الســمية يف الطريقــة التحليل

بعـــض القواعـــد العمليـــة مراعـــاة البيانــات املقيســـة. وحيثمـــا تكـــون تلـــك هـــي البيانـــات الوحيـــدة املتاحـــة إلجـــراء التصـــنيف بنـــاء عليهـــا، ميكـــن 
 :بشكل عاملالسرتشاد هبا

تويات أعلــى مــن حــد قابليــة الــذوبان يف املــاء، ميكــن ألغــراض حيثمــا تكــون الســمية احلــادة مســجلة عنــد مســ (أ)
ــ لقابليــةمســاوية أو أقــل مــن القيمــة املقيســة  50التصــنيف اعتبــار قيمــة ت(ف)ق ذوبان يف املــاء. ويف هــذه ال

. وينبغــي لــدى اختــاذ هــذا القــرار إيــالء االهتمــام 1الفئــة احلــادة و/أو  1الفئــة املزمنــة تطبيــق  ينبغــياألحــوال، 
الواجـــب الحتمـــال أن تكـــون املـــادة الزائـــدة غـــري املذابـــة قـــد أدت إىل تـــأثريات ماديـــة يف الكائنـــات العضـــوية 

للتـــأثريات املشـــاهدة، ينبغـــي اعتبـــار االختبـــار غـــري صـــاحل  احملتمـــلاملختـــربة. وحيثمـــا يعتـــرب ذلـــك هـــو الســـبب 
 ألغراض التصنيف؛

يثما مل تسجل مسية حادة عند مستويات أعلى من حـد قابليـة الـذوبان يف املـاء، ميكـن ألغـراض التصـنيف ح (ب)
ذوبان يف املـاء. ويف هـذه األحـوال، ينبغـي النظـر الـ قابليـةأكرب مـن القيمـة املقيسـة ل 50اعتبار قيمة ت(ف)ق

ُتظهــر مسيــة حــادة، إيــالء  ن املــادة ال. وينبغــي، لــدى اختــاذ قــرار بــأ4الفئــة املزمنــة فيمــا إذا كــان ينبغــي تطبيــق 
االهتمــام الواجــب للتقنيــات املســتخدمة لبلــوغ الرتكيــزات املذابــة القصــوى. وحيثمــا ال تــدرس هــذه التقنيــات 

 بقدر كاف، ينبغي اعتبار االختبار غري صاحل ألغراض التصنيف؛

ريقــة التحليليــة ملــادة مــا، وتكــون حيثمــا تكــون قابليــة الــذوبان يف املــاء أقــل مــن حــد اكتشــاف الســمية يف الط (ج)
أقـــل مـــن حـــد االكتشـــاف  50هنـــاك مسيـــة حـــادة مســـجلة، ميكـــن ألغـــراض التصـــنيف اعتبـــار قيمـــة ت(ف)ق

أكـرب مـن حـد قابليـة  50التحليلي. وحيثما ال تالحظ مسية، ميكن ألغـراض التصـنيف اعتبـار قيمـة ت(ف)ق
 عايري اجلودة املذكورة آنفاً؛الذوبان يف املاء. وينبغي أيضاً إيالء االهتمام الواجب مل
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ميكــن  حيثمــا تتــاح بيانــات عــن الســمية املزمنــة، ينبغــي تطبيــق القواعــد العامــة ذاهتــا. ومــرة أخــرى، حيثمــا ال (د)
إثبات صحة البيانات عن طريق دراسـة الرتكيـزات املقيسـة، يتعـني عنـد االقتضـاء دراسـة التقنيـات املسـتخدمة 

 للوصول إىل أعلى تركيزات مذابة.

 الرتكيز خفضالعوامل األخرى اليت تسهم يف  8-5-3-9م 

 ، وعلـى حـني أنـهختفيض تركيز املادة املختربة أثناء إجراء التحليـل سهم أيضاً يفميكن لعدد من العوامل األخرى أن ي 
البيانـات حيثمـا تكـون هـذه للدراسة، فإنـه قـد يكـون مـن الضـروري، مـن وقـت إىل آخـر، تفسـري ميكن جتنب ذلك باستخدام تصميم سليم 

 العوامل قد أسهمت يف تقليل الرتكيز.

لعــدد مــن األســباب. ومثــة تفســري شــائع هــو أن املــادة مل الرتســيب: ميكــن أن حيــدث ترســيب أثنــاء االختبــار  (أ)
عــدم وجــود جســيمات بشــكل ظــاهر، وحيــدث تكتــل أثنــاء االختبــار  تــذب حقيقــة يف املــاء علــى الــرغم مــن

أو الرتكيـزات  50أن قيمـة ت(ف)ق اعتبـار ألغـراض التصـنيف ميكن. ويف هذه األحوال، يؤدي إىل الرتسيب
بــدون تــأثري ملحــوظ هــي تركيــزات املــادة يف �ايــة االختبــار. وباملثــل، ميكــن أن حيــدث الرتســيب مــن خــالل 

 ه؛التفاعل مع الوسط الذي جيرى فيه االختبار. وتدرس هذه املسألة حتت عنوان "عدم االستقرار" أعال

العاليـــة مثـــل املـــواد ذات القـــيم  صـــاصللمـــواد ذات خصـــائص االمت صـــاص: ميكـــن أن حيـــدث امتصـــاصاالمت (ب)
). وحيثمـــا حيـــدث ذلــك، يكــون فقــدان الرتكيــز log Kow أومالعاليــة ملعامــل التــوزّع يف األوكتــانول واملــاء (لــو ك

 �اية االختبار؛ سريعاً عادة، وتكون أفضل قيمة لتعيني التعرض هي تركيزات املادة يف

الرتاكم األحيائي: قد حتدث حاالت خفض لرتكيزات املادة من خالل الرتاكم األحيائي للمادة يف الكائنات  (ج)
تكـون املختربة. وقد يكون ذلك مهماً بشكل خاص حيثما تكون قابليـة الـذوبان يف املـاء منخفضـة وبالتـايل 

أو الرتكيزات بدون تأثري ملحوظ  50مرتفعة. وميكن ألغراض التصنيف حساب قيمة ت(ف)ق أومقيـمة لو ك
 على أساس املتوسط اهلندسي لرتكيزات االختبار يف بداية االختبار و�ايته.

 ط االختباراوسعدم استقرار أ 9-5-3-9م 

ميكـن ه أنـغـري . (pH)دروجيين يـواألمحـاض القويـة مسيـة أل�ـا قـادرة علـى تغيـري األس اهل املواد القاعديةميكن أن تكون  1-9-5-3-9م 
املائية عن طريق اسـتخدام حماليـل منّظمـة يف وسـط االختبـار. ويف حالـة عـدم تـوفر بيانـات  النظمدروجيين يف يعموماً جتنب تغريات األس اهل

صنيف األيون السالب (األنيون) واأليون املوجب (الكاتيون)، أي األيون الذي عن ملح ما، ينبغي تصنيف امللح بصفة عامة بنفس طريقة ت
تنسب إليه أشد مسية يف التصنيف. وعندما يتصل الرتكيز الذي يالحظ عنده التأثري بواحد فقط من األيـونني، ينبغـي أن يؤخـذ يف االعتبـار 

 الوزن اجلزيئي لأليون./نسبة الوزن اجلزيئي للملح: ا الرتكيز بضربه يفلدى تصنيف امللح فرق الوزن اجلزيئي بني األيون وامللح وتصحيح هذ

وغريها من املواد ذات األوزان اجلزيئية  للتشتتوال توجد بوليمرات يف النظم املائية يف املعتاد. لكن البوليمرات القابلة  2-9-5-3-9م 
أو تـأثريات ثانويـة. وجيـب  آليـةاص األكسـجني، وتـؤدي إىل تـأثريات الكبرية ميكن أن حتدث اضطراباً يف نظـام االختبـار وتتـداخل مـع امتصـ

ذا  أخذ هذه العوامل يف االعتبار عند دراسة بيانات هذه املواد. ومع ذلـك، تسـلك بـوليمرات كثـرية سـلوك املـواد املعقـدة، وتتـيح جـزءاً هامـاً 
 ه احلالة اخلاصة أدناه. كتلة جزيئية منخفضة ميكن أن يُغسل (يذاب) من كتلة البوليمر. وستناقش هذ

 املواد املعقدة 10-5-3-9م 

تتصف املواد املعقدة بنطاق واسع من الرتاكيب الكيميائية، غالباً يف شكل سالسل متشاكلة، ولكنها تغطي نطاقاً  1-10-5-3-9م 
ملـاء، حيـدث تــوازن بـني األجـزاء الذائبــة إىل اواسـعاً مـن قــيم قابليـة الـذوبان يف املــاء واخلصـائص الكيميائيـة الفيزيائيــة األخـرى. وعنـد إضــافتها 
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سجل وغري الذائبة يكون مميزاً لكمية املادة يف الوسط. وهلذا السبب، ختترب مثل هذه املواد عادة كجزء ذائب أو جزء غري ذائب يف املاء. وت
عــادة ألن اجلــزء الــذائب يكــون هــو نفســه عبــارة عــن  داعمــةتبعــاً للكميــة أو الرتكيــزات االمسيــة. وال تتــوفر بيانــات حتليليــة  50قيمــة ت(ف)ق

الـيت تتصـل مبسـتوى احلمـل القاتـل. وميكـن اسـتخدام  (LL50) 50خملوط معقد من املكونات. ويشـار إىل معيـار السـمية أحيانـاً بقيمـة م ح ق
 تصنيف بصورة مباشرة.ري الايهذه القيمة ملستوى احلمل من اجلزء الذائب يف املاء أو اجلزء غري الذائب يف املاء يف مع

. وقـد التشـتتومتثل البوليمرات نوعاً خاصاً من املـواد املعقـدة الـيت تتطلـب دراسـة نـوع البـوليمر وسـلوك الـذوبان أو  2-10-5-3-9م 
، أو تتجـــزأ إىل أجـــزاء ذات أوزان جزيئيـــة تشـــتتتـــذوب البـــوليمرات كمـــا هـــي بـــدون تغيـــري (ذوبـــان حقيقـــي يـــرتبط حبجـــم اجلســـيمات)، أو ت

علـى  ةاملنخفضـ ةاجلزيئيـالكتلـة خفضة قد تذوب. ويف احلالة األخرية يكون اختبار البوليمر يف الواقـع عبـارة عـن اختبـار لقـدرة املـادة ذات من
ل مسياً. وهكذا، ميكن بنفس الطريقة اعتبار البوليمر خملوطاً معقداً من حيث أن مح ذائبمن كتلة البوليمر، وما إذا كان هذا اجلزء ال إلذابةا

 الناتج، وبالتايل ميكن إرجاع السمية إىل هذا احلمل. ذائبالبوليمر ميكن أن يعّرب على أفضل وجه عن اجلزء ال
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 جدول تصنيف المواد التي يصعب اختبارها  :1-3-9م 

 المالءمة للتصنيف طبيعة الصعوبة خاصية المادة
ـــــه. بلـــــوغ تركيـــــز التعـــــرض املطلـــــوب واحملافظـــــة  ضعيفة الذوبان يف املاء علي

 حتليل التعرض.
ــــة الــــذوبان  ــــة فــــوق حــــد قابلي عنــــد مالحظــــة اســــتجابات مسي
الظاهرة، يلزم رأي خبري للتأكد مما إذا كانت التـأثريات ترجـع 
ــــــة عــــــدم  ــــــأثري فيزيــــــائي، ويف حال ــــــة كيميائيــــــة أو إىل ت إىل مسي
مالحظة تـأثريات، ينبغـي إثبـات أنـه قـد مت حتقيـق إذابـة كاملـة 

 مشبعة.
 بلوغ تركيز التعرض املطلوب واحملافظة عليه. الرتكيزات املنخفضةمسية يف 

 حتليل التعرض.
 مغ/ل1<نف على أساس مسية تص

 للرتكيزات. به ينبغي أن يبىن التصنيف على قياس موثوق احملافظة على تركيز التعرض وقياسه. طيارة
ــــــواتج  تتحلل بتأثري الضوء ــــــزات التعــــــرض. مسيــــــة ن احملافظــــــة علــــــى تركي

 التفكك.
يتطلــب التصــنيف رأي خبــري، وينبغــي أن يبــىن علــى تركيــزات 

 مقيسة، وينبغي تعيني مسية نواتج التفكك اهلامة.
عمـــار األاحملافظـــة علـــى تركيـــزات التعـــرض. مقارنـــة  غري مستقرة يف احمللول املائي

للتحلــــل ولنظــــام التعــــرض املســــتخدم يف  يةالنصــــف
 االختبار.

نبغــي أن يبــىن علــى تركيــزات يتطلــب التصــنيف رأي خبــري، وي
 حبث مسية نواتج التفكك اهلامة. وينبغيمقيسة، 

بلــوغ تركيــز التعــرض واحملافظــة عليــه وقياســه. مسيــة  قابلة للتأكسد
الرتاكيـــب الكيميائيـــة املعدلـــة أو نـــواتج التفكــــك. 
مقارنــة األعمــار النصــفية للتحلــل ولنظــام التعــرض 

 املستخدم يف االختبار.

أســاس علــى  يوضــعرأي خبــري، وينبغــي أن يتطلــب التصــنيف 
 تركيزات مقيسة، وينبغي حبث مسية نواتج التفكك اهلامة.

 معرضة للتأكل/التحول
(يشــــــــــري ذلــــــــــك إىل الفلــــــــــزات/ 

 املركبات الفلزية)

بلوغ تركيز التعرض واحملافظة عليه وقياسـه. مقارنـة 
األعمــار النصــفية للتوزيــع مــن عمــود املــاء ولنظــام 

 االختبار.التعرض يف 

يتطلــب التصــنيف رأي خبــري، وينبغــي أن يبــىن علــى تركيــزات 
 مقيسة، وينبغي حبث مسية نواتج التفكك اهلامة.

ــــــواتج  قابلة للتحلل األحيائي ــــــزات التعــــــرض. مسيــــــة ن احملافظــــــة علــــــى تركي
التفكك. مقارنة األعمار النصفية للتحلـل ولنظـام 

 التعرض املستخدم يف االختبار.

 أســاس علــى وضــعرأي خبــري، وينبغــي أن ييتطلــب التصــنيف 
 تركيزات مقيسة، وينبغي حبث مسية نواتج التفكك اهلامة.

 .التعـــرض احملافظــة علـــى تركيـــزات التعــرض. حتليـــل ماصة
املــــــادة  تــــــوافرختفيــــــف الســــــمية بســــــبب اخنفــــــاض 

 املختربة.

ينبغــــــي أن يســــــتخدم يف التصــــــنيف الرتكيــــــز املقــــــيس للمــــــادة 
 املتاحة.

متييــز األجـــزاء املســـتخلبة واألجـــزاء غـــري املســـتخلبة  عامل استخالب
 يف أوساط االختبار.

 املتاحـــة املـــادة تركيـــز قيـــاس التصنيــــف يف يســـتخدم أن ينبغـــي
 حيوياً.

وخفــــض  الســــمية التــــأثرياتبــــني  التصــــنيف التمييــــز يف جيــــب ختفيف الضوء (مشكلة تتعلق بالطحالب). ملونة
 الضوء. ختفيف بسبب النمو

 ينبغي أن يستخدم يف التصنيف الرتكيز املقيس. االحتفاظ برتكيزات تعرض ثابتة. للماءكارهة 
ــــــواتج  متأينة ــــــزات التعــــــرض. مسيــــــة ن احملافظــــــة علــــــى تركي

التفكك. مقارنة األعمار النصفية للتحلـل ولنظـام 
 التعرض املستخدم يف االختبار.

يتطلــب التصــنيف رأي خبــري، وينبغــي أن يوضــع علــى أســاس 
 مقيسة، وينبغي تعيني مسية نواتج التفكك اهلامة.تركيزات 

 تعترب مماثلة للمخلوط املعقد. حتضري دفعات اختبار متثيلية. متعددة املكونات
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 تفسير جودة البيانات 6-3-9م 

 توحيد القياسيال 1-6-3-9م 

 صائصوتتضمن هذه العوامل خميكن أن تؤثر عوامل كثرية يف نتائج اختبارات السمية يف الكائنات العضوية املائية.  
 املــاء املســتخدم يف االختبــار، وتصــميم االختبــار، واخلصــائص الكيميائيــة للمــادة املختــربة، واخلصــائص احليويــة للكائنــات العضــوية املختــربة.

اســـتخدام إجــراءات اختبـــار قياســـية لتقليـــل تـــأثري املصـــادر املســـببة هلـــذا التبـــاين  ،يف إجـــراء اختبـــارات الســـمية املائيـــة ،مـــن املهـــم فـــإن لــذلك،
هلـذه املعـايري هـو تقليـل تبـاين االختبـارات وحتسـني دقـة النتـائج  التوحيد القياسي لالختبارات والتنسيق الـدويل. واهلدف من ارجي املصدراخل

 واتساقها. تهاوتكراري

 تدرج أولوية البيانات 2-6-3-9م 

 ذات نوعيـة جيـدة. وتفضـل البيانـات الـيت تتوافـق مـع توجيهـاتأوليـة بيانـات  أسـاس ينبغي أن يوضع التصنيف علـى 1-2-6-3-9م 
اجليدة. وبينما يفضل  املختربيةمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أو توجيهات معادلة هلا، وعلى املمارسة  االختبار اليت وضعتها
اختبــار قياســية، ميكــن أيضــاً اســتخدام نتــائج اختبــارات جتــرى  كائنــاتجتــة مــن طرائــق اختبــار منســقة دوليــاً وجتــرى علــى  اســتخدام بيانــات نا

يـة بطرائق وطنية أو دولية معرتف هبا على نطاق واسع، أو طرائق معادلـة هلـا مثـل طرائـق املنظمـة الدوليـة للتوحيـد القياسـي واجلمعيـة األمريك
تســتخدم البيانــات الناجتــة مــن اختبــارات تبــدو  ميكــن أنبيانــات تتفــق مــع املمارســة املعمليــة اجليــدة،  عــدم وجــود حالــةالختبــار املــواد. ويف 

 ال تستويف متطلبات املمارسة املعملية اجليدة.إن كانت متوافقة مع املبادئ التوجيهية املقبولة و 

تقديــر جـودة البيانـات يتوافـق مـع نظـم كثـرية أخـرى شـائعة نظامـاً ل (Pedersen et. al., 1995)بيدرسـن وآخـرون ويقـدم  2-2-6-3-9م 
. وميكـن الرجــوع أيضـاً "AQUIRE"يف قاعـدة بياناهتـا  (US-EPA)االستخدام، مبا فيها النظام الذي تستخدمه الوكالة األمريكية حلماية البيئة 

لالطـالع علـى مناقشـات حـول جـودة البيانـات. ويتضـمن نظـام تقـدير جـودة البيانـات الـذي  (Mensink et al., 1995)إىل منسـينك وآخـرين 
يصــفه بيدرســن خمططـــاً لتقــدير املوثوقيــة ميكـــن أن يســتخدم كنمــوذج للتصـــنيف يف نطــاق النظــام املنســـق. وتتعلــق املســتويات الثالثـــة األوىل 

 للبيانات اليت يصفها بيدرسن بالبيانات املفضلة.

. غري أنه نظراً ألن دوًال وسلطات أوليةستمد البيانات اليت تستخدم يف نطاق النظام املنسق من مصادر وينبغي أن تُ  3-2-6-3-9م 
وطنيــة كثــرية ســتقوم بــإجراء التصــنيف باســتخدام النظــام املنســق عامليــاً، فإنــه ينبغــي للتصــنيف أن يفســح جمــاًال لالســتعانة بدراســات أجرهتــا 

. وينبغـي أن تتضـمن مثـل هـذه الدراسـات ملخصـات لظـروف أوليـةمـا دامـت الدراسـات تقـوم علـى مصـادر سلطات وطنيـة وجمـالس خـرباء 
االختبار مفصلة مبا يكفي لتقييم وزن األدلـة والبـت يف التصـنيف. ويف حـاالت معينـة، ميكـن اسـتخدام نتـائج دراسـات أجرهتـا أفرقـة معروفـة 

 .أوليةبيانات  وصول إىلميكنها ال بالنظر إىل أنه (GESAMP)البحري مثل فريق اخلرباء املعين باجلوانب العلمية للتلوث 

بيانات اختبار جتريبية، ميكن استخدام بيانات معتمدة من العالقات الكمية للرتكيـب والنشـاط  حالة عدم وجودويف  4-2-6-3-9م 
(QSARs)  النشــاط، شــريطة أن تكـــون  -ات عالقــات الرتكيـــب لتعيــني الســمية املائيــة. وتفضـــل بيانــات االختبــار التجريبيــة دائمـــاً علــى تنبــؤ

 بيانات االختبار موثوق هبا.

 التحلل 4-9م 

 مقدمة 1-4-9م 

ذلــك أن متثلــه علــى البيئــة.  احملتمــل أناملتأصــلة الرئيســية للمــواد الــيت تعــني اخلطــر  اخلــواصمتثــل قابليــة التحلــل إحــدى  1-1-4-9م 
. وعلــى للكائنــات احليــةاملــواد غــري القابلــة للتحلــل تبقــى يف البيئــة، وبالتــايل تكــون هلــا قــدرة علــى إحــداث تــأثريات ضــارة علــى األمــد الطويــل 

 ذلك، فإن املواد القابلة للتحلل ميكن زواهلا بعد وصوهلا إىل جماري الصرف، أو يف وحدات معاجلة مياه الصرف، أو يف البيئة. خالف
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. غــري أن درجــة حتلــل أيــة مــادة ال تتوقــف علــى املقاومــة املتأصــلة خواصــهاصــنيف املــواد بصــورة رئيســية إىل ويســتند ت 
 )االختــزالاإلرجــاع (كمــون املتأصــلة لتحلــل اجلــزيء وحســب، ولكــن أيضــاً علــى الظــروف الفعليــة للوســط البيئــي املتلقــي، علــى ســبيل املثــال  

دقيقة مناسبة، وتركيز املواد، ووجود مواد أخرى وتركيزها. من هنا، يتطلب تفسري خصائص دروجيين، ووجود كائنات يواألكسدة، واألس اهل
املتأصلة للمادة والظروف البيئية السائدة للتوصل إىل بيان يوضح  اخلواصالتحلل يف سياق تصنيف اخلطورة املائية معايري تفصيلية توازن بني 

املواد العضـوية. وتوضـع  قابلية حتلل هو تقدمي توجيهات لتفسري بيانات قسمرض من هذا الاحتماالت التأثريات الضارة الطويلة األمد. والغ
 تفصيليخمطط  ،على أساس التوجيهات ،حتليل اجلوانب املذكورة أعاله فيما يتعلق بالتحلل يف البيئة املائية. ويقرتحأساس التوجيهات على 

ألغراض التصنيف. وأنواع بيانات قابلية التحلل املدرجة يف هـذه الوثيقـة التوجيهيـة هـي الختاذ القرار بشأن استخدام بيانات التحلل املتاحة 
مطلوبيـة االكسـجني البيولوجيـة بيانات التحلل األحيائي السريع، وبيانات حماكاة التحول يف املاء، والرتسب يف املاء والرتبة، وبيانات عالقـة 

وكـذلك تقنيـات تقـدير قابليـة التحلـل السـريعة يف البيئـة املائيـة. كمـا تـدرس قابليـة  (BOD5/COD) الكيميائيـة األكسـجني مطلوبيـة/أيـام 5يف 
ونتـائج اختبـارات حماكـاة حمطـات معاجلـة ميـاه الصـرف، وبيانـات التحـول الالحيـوي، مـن قبيـل  ،التحلل الالهوائية، وقابليـة التحلـل املتأصـلة

 لتطاير، وأخرياً، البيانات املستقاة من الدراسات امليدانية ودراسات الرصد واملراقبة.، وعملية الزوال مثل االضوئيوالتحلل املائي التحلل 

بأنــه حتلــل اجلزيئــات العضــوية لتكــوين جزيئــات أصــغر وتكــوين ثــاين  1-4التحلــل يف الفصــل مصــطلح ويــرد تعريــف  2-1-4-9م 
ة والفلزات، فإن مفهـوم قابليـة التحلـل علـى النحـو املنطبـق علـى أكسيد الكربون وماء وأمالح يف النهاية. أما بالنسبة للمركبات غري العضوي

زيـد أو ي . ويف الواقع، ميكن أن تتحول املادة عن طريق عمليات بيئية عادية حبيثال مدلول له تقريباً  مدلول حمدود أوذو  املركبات العضوية
 7-9م  قســملعضــوية أو املــواد الفلزيــة العضــوية. ويتنــاول العلــى تنــاول املــواد ا قســميقتصــر هــذا اللــذلك احليــوي للمــادة. و  تــوافرنخفض اليــ

 هجرة املادة من الوسط املائي يف اجتاه نطاقات بيئية أخرى.

أو من أنواع أخرى من الدراسات، أو  موحدة قياسياً التحلل من اختبارات  ائصوميكن استقاء البيانات املتعلقة خبص 3-1-4-9م 
االختبار.  لبيانات تفصيلياً يئات. ويتطلب تفسري بيانات التحلل هذه ألغراض التصنيف غالباً تقييماً ميكن تقديرها على أساس تركيب اجلز 

) 1-9تفاصـــيل إضــافية يف تــذييلني هلـــذا املرفــق يصــفان الطرائـــق املتاحــة (التـــذييل م  تــردتوجيهــات يف هــذا املوضـــوع، و  قســـمويقــدم هــذا ال
 ).2-9والعوامل املؤثرة يف التحلل يف البيئات املائية (التذييل م 

 تفسير بيانات قابلية التحلل 2-4-9م 

 قابلية التحلل السريع 1-2-4-9م 

البيئيـة. وينـدر أن يكـون احلصـول علـى  خبواصـهاة تتعلـق موجـودات يستند تصنيف اخلطورة املرتبطـة بـاملواد عـادة إىل بيانـ 
. بصـورة مباشـرة من بيانات االختبار ال تستويف بالضـرورة معـايري التصـنيف واسعةبيانات االختبار جملرد تسهيل التصنيف. فكثرياً ما تتاح طائفة 

ق تصنيف اخلطورة البيئية. وقد أعدت أدناه توجيهات على أساس املعايري وبالتايل، يلزم توفري توجيهات لتفسري بيانات االختبار املتاحة يف سيا
، 9-1-9م  ،8-1-9 م املنسقة لتفسري بيانات التحلل تتعلق بأنواع البيانات الثالثة املشمولة بتعبري "التحلل السـريع" يف البيئـة املائيـة (انظر

 ).3-11-2-1-4، الفقرة 1-4الفصل والتعريف الوارد يف  4-3-2-9إىل م  1-3-2-9م 

 لقابلية التحلل األحيائي السه 2-2-4-9م 

ملنظمــــة التعــــاون والتنميــــة يف امليــــدان  301يــــرد تعريــــف قابليــــة التحلــــل األحيــــائي الســــهل يف توجيــــه االختبــــار رقــــم  1-2-2-4-9م 
عتبــة يف اختبــار قياســي وضــعته منظمــة . وينبغــي اعتبــار أيــة مــواد عضــوية تتحلــل عنــد درجــة أعلــى مــن مســتوى ال(OECD 1992)االقتصــادي 

األحيائي السهل أو يف أي اختبار مماثل مـواد سـهلة التحلـل األحيـائي وبالتـايل سـريعة  قابلية التحللالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ل
ت ما إذا كان االختبار يستويف متطلبات التحلل أيضاً. غري أن بيانات اختبار منشورة كثرية ال حتدد مجيع الظروف اليت ينبغي تقييمها إلثبا

فيمـا يتعلـق بصـحة البيانـات قبـل اسـتخدامها ألغـراض التصـنيف.  االستعانة برأي خبرياختبار قابلية التحلل األحيائي السهل. لذلك، يلزم 
 األقل.ومع ذلك، ينبغي قبل استنتاج سهولة التحلل البيولوجي ملادة خمتربة ما دراسة البارامرتات التالية على 
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 تركيز املادة املختربة 2-2-2-4-9م 

تســتخدم تركيــزات عاليــة نســبياً للمــادة املختــربة يف اختبــارات ســهولة التحلــل البيولــوجي الــيت وضــعتها منظمــة التعــاون  
الـعالية مما يسبب  مغ/ل). غري أن مواد كثرية قد تكون مسية للكائنات امللقحة يف هذه الرتكيـزات 100-2والتنمية يف امليدان االقتصادي (
غــري مسيــة. وقــد ميكــن إثبــات مسيــة املــادة أقــل أن املــواد قــد تكــون ســريعة التحلــل يف تركيــزات  علــى الــرغم مــنحتلــًال منخفضــاً يف االختبــارات 

 209املختـربة باسـتخدام اختبـار مسيـة يف الكائنـات الدقيقــة (علـى سـبيل املثـال، توجيـه منظمــة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي رقــم 
). ISO 11348 تثبــيط البكرتيــا بالضــوء، أو اختبــار ISO 9509لالختبــار "الرواســب املنشــطة، اختبــار تثبــيط التــنفس"، أو اختبــار تثبــيط النرتتــة 

أن يكون التثبيط هو السبب الذي جيعل املادة غري سهلة التحلل، ينبغـي اسـتخدام النتـائج الـيت قـد تكـون متاحـة  احملتملوعندما يكون من 
على أساس كل حالة على حدة من اختبار تستخدم فيه تركيزات أقل غري مسية للمادة املختربة. وميكن دراسة هذا النوع من نتائج االختبار 

فيما يتصل مبعايري تصنيف التحلل السريع، ولو أنه يفضـل عمومـاً، عنـدما يتـاح ذلـك، اسـتخدام بيانـات اختبـار التحلـل يف امليـاه السـطحية 
 مع كتلة حيوية واقعية بيئياً من الكائنات الدقيقة وتركيز منخفض غري مسي واقعي للمادة املختربة.

 االختبارمدة  3-2-2-4-9م 

) شرطاً عاماً جلميع اختبارات قابلية التحلل األحيائي السهل هو 3-11-2 -1-4تتضمن املعايري املنسقة (انظر  
 301 أيام. وال يتفق هذا الشرط مع توجيه اختبار منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي رقـم 10بلوغ مستوى العتبة يف أقل من 

(توجيـه اختبــار  MITI Iأيـام علـى اختبـارات قابليـة التحلـل األحيـائي السـهل باستثنــاء االختبــار  10الـذي تنطبـق فيـه مـدة اختبـار مقـدارها 
دال)، مــدة اختبــار 301جــيم). وقــد تســتخدم بــدًال مــن ذلــك يف اختبــار القــارورة املغلقــة (توجيــه اختبــار املنظمــة رقــم 301املنظمــة رقــم 

أيام. وفضًال عن ذلك، غالباً ما ال يتاح سوى معلومـات قليلـة يف املراجـع الـيت  10يوماً عندما يتعني أخذ قياسات فيما بعد  14 مقدارها
يوماً بشكل مباشر لتقدير قابليـة  28تتناول اختبارات التحلل األحيائي. ولذلك، تستخدم، كنهج عملي، نسبة التحلل الذي حيدث بعد 

أيـام. غـري أنـه ينبغـي قبـول ذلـك فقـط بالنسـبة لبيانـات  10يف حالة عدم توفر معلومات عن مدة اختبار مقدارها  التحلل األحيائي السهل
 أيام. 10  االختبار القائمة أو البيانات الناجتة من اختبارات ال تنطبق عليها مدة ال

للمـــواد املعقـــدة املتعـــددة  يومـــاً  28ميكـــن التخلـــي عـــن شـــرط املشـــاهدة ملـــدة عشـــرة أيـــام وتطبيـــق مســـتوى القبـــول بعـــد و 
مريات و يف حالــة وجــود مــا يــربر ذلــك. وميكــن أن تكــون مكونــات هــذه املــواد ذات أطــوال سالســل ودرجــة أو موقــع تفــرع أو أيــز  ،املكونــات

علـى ، حىت إذا كانت يف أنقى أشكاهلا التجارية. وقد يكون اختبـار كـل مكـون علـى حـدة مكلفـاً وغـري عملـي وإذا أجـري االختبـار جمسمة
 10دئذ تطبيق شرط املشاهدة ملدة ـغي عنـينب ه الـاملادة املعقدة املتعددة املكونات وافرتض أنه جيري حتلل حيوي متتال للهياكل الفردية، فإن

سـيعطي معلومـات أيام لتفسري نتائج االختبار. غري أنه ميكن إجراء تقييم حالة حبالة بشأن ما إذا كان اختبار التحلل البيولوجي هلذه املادة 
 مفيدة بشأن حتللها البيولوجي بذاهتا (أي بشأن حتلل مجيع املكونات) أو ما إذا كان مطلوباً بدًال من ذلك حبث التحلل أو مكونات فريدة

 خمتارة بعناية من املادة املعقدة املتعددة املكونات.

 (COD)/ط ك أ (BOD5) 5ط ك ح أ 3-2-4-9م 

) ألغراض التصنيف إال إذا كانـت 5أيام (ط ك ح أ 5يف البيولوجية األكسجني  وبيةمطلال تستخدم املعلومات عن  
. وتفضل عليها البيانـات الناجتـة مـن اختبـارات قابليـة التحلـل األحيـائي السـهل ودراسـات حماكـاة لقابلية التحللتتوفر بيانات أخرى مقيسة 

ـــائ لقابليـــة التحلـــل، وهـــو اختبـــار تقليـــدي 5عـــن اختبـــار ط ك ح أقابليـــة التحلـــل يف البيئـــة املائيـــة. ويســـتعاض يف الوقـــت احلاضـــر  ، ياألحي
باختبــارات قابليــة التحلــل األحيــائي الســهل. وهلــذا الســبب، ال ينبغــي اســتخدامه اليــوم لتقيــيم قابليــة التحلــل األحيــائي الســهل للمــواد. ومــع 

يتعلــق بــاملواد  نــات أخــرى عــن قابليــة التحلــل األحيــائي. وفيمــاذلــك، ميكــن اســتخدام بيانــات االختبــار األقــدم عهــداً يف حالــة عــدم تــوافر بيا
")، وجيــب اســتخدام هــذه القيمــة بــدًال مــن قيمــة ThOD(ط ن أ " النظريــة األكســجني مطلوبيــةاملعروفــة الرتكيــب الكيميــائي، ميكــن حســاب 

 (ط ك أ). الكيميائية األكسجني مطلوبية
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 أدلة علمية مقنعة أخرى 4-2-4-9م 

، 1-4ميكــن إثبــات التحلــل الســريع يف الوســط املــائي باســتخدام بيانــات أخــرى غــري تلــك املشــار إليهــا يف الفصـــل  1-4-2-4-9م 
ـــــــل الالحيـــــــوي. وال 3-11-2-1-4 الفقـــــــرة ـــــــل احليـــــــوي و/أو التحل ـــــــات عـــــــن التحل ميكـــــــن  (أ) و(ب). وميكـــــــن أن تكـــــــون هـــــــذه بيان

واتج التحلــل لــن تصــنف كمــواد خطــرة علــى البيئــة املائيــة، أي أ�ــا ال تســتويف بيانـــات عـــن التحـــلل األويل إال يف حالــة إثبــات أن نــ اســتخدام
 معايري التصنيف.

 70 > (ج) أن تتحلل املادة يف البيئة املائيـة إىل مسـتوى 3-11-2-1-4ويتطلب استيفاء أحكام الفقرة  2-4-2-4-9م 
مناســــبة للرتكيــــزات الضــــعيفة املالحظــــة يف معظــــم  ، وهــــي1يومــــًا. ويف حالــــة افــــرتاض حركيــــة مــــن الرتبــــة  28املائــــة خــــالل مــــدة  يف

 متوسـطل مبعـدل حتلـيومـًا. وهكـذا، يسـتويف شـرط التحلـل  28  املائية، فإن سـرعة التحلـل تكـون ثابتـة نسـبياً طـوال مـدة ال األوساط
 يومًا. 16وهو يساوي  t½ < ln 2/0.043. ويقابل هذا الثابت عمراً نصفياً للتحلل: k > -(In 0.3- In 1)/28 = 0.043 day-1 ثابـت:

ومن ناحية أخرى، ونظراً ألن عملية التحلل تعتمد على درجة احلرارة، فإن هـذا البـارامرت جيـب أن يؤخـذ يف االعتبـار  3-4-2-4-9م 
ن الناحيـة عند تقييم التحلل يف البيئة. وينبغي إلجراء هذا التقييم استخدام بيانات ناجتة من دراسات أجريـت عنـد درجـات حـرارة واقعيـة مـ

، "Q10"البيئية. وإذا كان يتعني مقارنة بيانات ناجتة من دراسات أخرى أجريت يف درجات حرارة خمتلفة، أمكن استخدام الـنهج التقليـدي 
 س.°10عندما تنقص درجة احلرارة مبقدار  2أي أن يقسم معدل التحلل على 

املعيــار علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة باالســتعانة بــرأي خبــري. ومــع وينبغــي تقيــيم البيانــات املتعلقــة باســتيفاء هــذا  4-4-2-4-9م 
 ذلــك، تــرد أدنــاه توجيهــات لتفســري خمتلــف أنــواع البيانــات الــيت ميكــن اســتخدامها إلثبــات التحلــل الســريع يف البيئــة املائيــة. وعمومــاً، تعتــرب

للتطبيــق املباشــر. غــري أنــه ميكــن دراســة البيانــات الناجتــة مــن  البيانــات املســتقاة مــن اختبــارات حماكــاة التحلــل األحيــائي املــائي قابلــة وحــدها
 اختبارات احملاكاة يف نطاقات بيئية أخرى، إال أن هذه البيانات تقتضي عموماً حكماً علمياً بدرجة أكرب قبل استخدامها.

 اختبارات احملاكاة املائية 5-4-2-4-9م 

، لكنها حتاكي الظروف البيئية وتستخدم فيها عينات مل االختبارمعاختبارات احملاكاة املائية هي اختبارات جترى يف  
. وميكن استخدام اختبـارات احملاكـاة املائيـة يف أغـراض التصـنيف مباشـرة، عنـدما حتـاكي الظـروف البيئيـة الواقعيـة يف وسط غري ضارطبيعية ك

 املياه السطحية، أي:

 (غالباً يف النطاق املنخفض ميكروغرام/ل)؛ تركيز املادة واقعي بالنسبة للبيئة املائية العامة (أ)

 الوسط غري الضار مأخوذ من بيئة مائية مناسبة؛و  (ب)

 خلية/مليلرت)؛ 610-310تركيز الوسط غري الضار واقعي (و  (ج)

 س، على سبيل املثال)؛ °25س إىل °5درجة حرارة واقعية (و  (د)

 معدل التمعدن أو معدالت التحلل احملددة إلمجايل مسار التحلل األحيائي). تعيني تعيني التحلل النهائي (أيو  )ه(

 يومـاً، أي بعمـر نصـفي أقـل 28يف املائـة علـى األقـل خـالل مـدة  70واملواد اليت تتحلل حتـت هـذه الظـروف بنسـبة  
 يوماً، تعترب سريعة التحلل. 16 من
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 الدراسات امليدانية 6-4-2-4-9م 

أو جتــارب احلظــائر  أرض الواقــعاحملاكــاة يف معمــل االختبــار، توجــد الدراســات امليدانيــة علــى بــالتوازي مــع اختبــارات  
. وميكـن يف هـذه الدراسـات تتبـع مصـري و/أو تـأثريات املـواد الكيميائيـة يف البيئـات املفتوحـة أو يف (mesocosm experiments)البيئية الوسيطة 

ملستقاة من مثل هـذه التجـارب عـن مصـري مـادة مـا يف تقيـيم إمكانيـة التحلـل السـريع هلـذه نطاقات بيئية مطوقة. وميكن استخدام البيانات ا
املادة. غري أن هذا التقييم كثرياً ما تتضح صعوبته ألنه يتطلب إثبات أنه يوجد حتلل �ائي (مطلـق). وميكـن إثبـات ذلـك بتحضـري توازنـات 

، ومبراعــاة األجــزاء املســتبعدة مــن النظــام املــائي نتيجــة تــأثري عمليــات أخــرى مثــل كتليــة تبــني أنــه مل تتكــون نــواتج وســطية غــري قابلــة للتحلــل
 االمتصاص يف الرواسب أو التطاير من البيئة املائية.

 بيانات الرصد 7-4-2-4-9م 

قد ُتظهر بيانات الرصد زوال امللوثات من البيئة املائية. غري أنه يصعب اسـتخدام هـذه البيانـات ألغـراض التصـنيف.  
 ينبغي دراسة اجلوانب التالية قبل هذا االستخدام:و 

نتيجـــة لعلميـــات أخـــرى كـــالتخفيف أو التـــوزّع بـــني النطاقـــات البيئيـــة إنـــه الـــزوال نتيجـــة للتحلـــل أم  هـــذا هـــل (أ)
 (االمتصاص، التطاير)؟

 هل يستبعد تكّون نواتج وسطية غري قابلة للتحلل؟ (ب)

نات ألغراض التصنيف إال عندما يكون باإلمكان إثبات أن الزوال نتيجة وال ميكن النظر يف استخدام مثل هذه البيا 
يف البيئة  ستمرارإلثبات اال داعمةللتحلل النهائي يستويف معايري قابلية التحلل السريع. وعموماً، ال ينبغي استخدام بيانات الرصد إال كأدلة 

 املائية أو التحلل السريع.

 لل األحيائي املتأصلاختبارات قابلية التح 8-4-2-4-9م 

يف املائـة يف اختبـارات قابليـة التحلـل األحيـائي املتأصـل (توجيـه منظمـة  70تتسـم املـواد الـيت تتحلـل بنسـبة أكـرب مـن  
) خباصــية التحلــل األحيــائي النهــائي. غــري أنــه ال ميكــن افــرتاض قابليــة التحلــل األحيــائي 302التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي رقــم 

 السريع للمـواد الـيت تتسـم خباصـية القابليـة املتأصـلة للتحلـل، وذلـك بسـبب الظـروف املثلـى املتـوفرة يف هـذه االختبـارات. والظـروف املثلـى يف
ت بيئـااختبارات قابلية التحلل األحيائي املتأصل تنّشط تأقلم الكائنات الدقيقة، وبذلك تزيد من إمكانية التحلل البيولوجي، باملقارنة مع ال

 .)2(الطبيعية. كذلك، فإنه ال ينبغي تفسري النتائج اإلجيابية عموماً كدليل على التحلل السريع يف البيئة

____________________ 

، يـدرس الفريـق 4 زمنـةفيما يتصل بتفسري بيانات التحلل اليت تستويف املعايري املنسقة اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي للفئـة امل )2(
األحيـائي املتأصـل يف التقيـيم لكـل حالـة  التحلـل قابليـة اختبـاراتالعامل التابع لالحتاد األورويب إمكانية استخدام أنواع معينة من البيانات املسـتمدة مـن 

 على حدة، كأساس لعدم تصنيف املواد اليت تستويف على حنو آخر معيار التصنيف هذا:
 .MITI II (OECD TG 302 C)واالختبــار  (OECD TG 302 B)املتأصــل املعنيــة هــي اختبــار زان ويلنــز  يالتحلــل األحيــائقابليــة واختبــارات  

 وشروط االستخدام يف هذا الصدد هي:
 ال ينبغي أن تستخدم يف طرائق االختبار كائنات دقيقة سبق تعرضها (سابقة التأقلم)؛ (أ)

جيب أن تكون مدة التأقلم يف كل اختبار حمدودة. وال جيب أن ال تتعلق نقطة انتهاء االختبار إال بالتمعدن ومستوى العتبة، كمـا  (ب)
 دة الالزمة لبلوغ ذلك كما يلي، على التوايل:أنه جيب أن تكون امل

 يوماً  14يف املائة يف غضون  MITI II  <60مستوى عتبة االختبار  ‘1‘
 أيام. 7يف املائة يف غضون  70مستوى عتبة اختبار زان ويلنز >  ‘2‘
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 اختبارات حماكاة حمطات معاجلة مياه الصرف 9-4-2-4-9م 

ال ميكـــن اســـتخدام نتـــائج االختبـــارات الـــيت حتـــاكي الظـــروف يف حمطـــات معاجلـــة ميـــاه الصـــرف (مثـــل توجيـــه  
ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي) لتقريــر التحلــل يف البيئــة املائيــة. وأســباب ذلــك الرئيســية هــي أن كتلــة  303االختبــار رقــم 

بشدة عن الكتلة احليوية يف البيئة، وأن هناك اختالفاً ضخماً يف تركيب املواد، وأن وجـود مـواد  الكائنات الدقيقة يف حمطات املعاجلة ختتلف
 املشرتك. االستقالب (األيض)عضوية سريعة التحلل متمعدنة يف مياه الصرف يسهل حتلل املادة املختربة بواسطة 

 بيانات التحلل يف الرتبة والرتسبات 10-4-2-4-9م 

(غــري أليفــة للــدهون) هلــا معــدالت حتلــل مماثلــة إىل حــد كبــري يف  متصــاصة غــري قابلــة لالاتضــح أن مــواد عديــد 
ذات معــدالت حتلــل أقــل يف الرتبــة منهــا يف املــاء بســبب  أن تكــون الرتبــة ويف امليــاه الســطحية. أمــا املــواد األليفــة للــدهون، فإنــه يتوقــع عمومــاً 

يثبــت أن مــادة مــا تتحلــل بســرعة يف دراســة حماكــاة للرتبــة، فــإن األرجــح أيضــاً أن وهكــذا، فعنــدما متصــاص. التمعــدن اجلزئــي النــاتج عــن اال
عمليـاً يف الرتبـة هـو إثبـات كـاف إلثبـات التحلـل السـريع يف  معـنيتكون سريعة التحلـل يف البيئـة املائيـة. لـذلك يقـرتح أن وجـود حتلـل سـريع 

 املياه السطحية يف حالة:

 للكائنات الدقيقة يف الرتبة؛  عدم حدوث تعرض مسبق (تأقلم مسبق) (أ)
 اختبار تركيز واقعي بيئياً للمادة؛ و  (ب)
يومـــــاً وهــــــو ينـــــاظر معــــــدل  16يومـــــاً، مــــــع عمـــــر نصــــــفي <  28تتحلـــــل املــــــادة �ائيـــــاً يف خــــــالل و  (ج)

 .1-يوم 0.043 > حتلل

 اهلوائية. بالنسبة للبيانات املتعلقة بتحلل املواد يف الرتسبات يف الظروف ا الرأي صحيحاً عترب هذيو 

 بيانات التحلل الالهوائي 11-4-2-4-9م 

ال ميكـــن اســـتخدام البيانـــات املتعلقـــة بالتحلـــل الالهـــوائي للبـــت فيمـــا إذا كانـــت مـــادة مـــا تعتـــرب قابلـــة للتحلـــل  
لكائنات الـيت تسـتخدم يف السريع، ألن البيئة املائية تعترب عموماً نطاق التنفس اهلوائي الذي تعيش فيه الكائنات العضوية املائية، من قبيل ا

 تصنيف اخلطورة املائية.

 املائيالتحلل  12-4-2-4-9م 

ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان  111(مثـل، توجيـه االختبـار رقـم املائي ال ميكن النظر يف بيانات التحلل  
يومـاً. غـري  16 أقصـر مـن 9-4دروجيين يـيف نطـاق األس اهل املعـني ½tاالقتصادي) ألغراض التصنيف إال عندما يكون أطول عمر نصـفي 

ليس حتلًال �ائياً، وقد تتكـون نـواتج حتلـل وسـطية متنوعـة، بعضـها قـد يكـون بطـيء التحلـل. وال ميكـن النظـر يف البيانـات  املائيأن التحلل 
املتكونة ال تستويف معـايري التصـنيف املطلوبـة املائي ل إال عندما ميكن بشكل ُمرٍض إثبات أن نواتج التحلاملائي الناجتة من دراسات التحلل 

 للمواد اخلطرة على البيئة املائية.

ن هــذه < بضــعة أيــام)، تكــو  ½tوعنــدما يكــون حتلــل مــادة مــا باملــاء ســريعاً (علــى ســبيل املثــال، عمــر نصــفي  
 قد ميثل عملية التحول األويل يف التحلل األحيائي.املائي العملية جزءاً من التحلل الذي يقاس يف اختبارات التحلل األحيائي. والتحلل 

 التحلل الكيميائي الضوئي 13-4-2-4-9م 
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ــــائي الضــــوئي (علــــى ســــبيل املثــــال   ــن التحلــــل الكيمي ) ألغــــراض OECD, 1997يصــــعب اســــتخدام املعلومــــات عـــ
التعكـري). وعـادة و التصنيف. وتعتمد الدرجة الفعلية للتحلل الكيميائي الضوئي على الظـروف احملليـة (مثـل، عمـق امليـاه، واملـواد الصـلبة املعلقـة، 

 ضوئي.يكون خطر نواتج التحلل غري معروف. ورمبا يندر توفر معلومات كافية إلجراء تقييم شامـل عـلى أساس التحلل الكيميائي ال ما

 تقدير التحلل 14-4-2-4-9م 

ال ميكن النظر فيه إال املائي النشاط للتنبؤ بعمر نصفي تقرييب للتحلل  -وضعت قيم معينة لعالقات الرتكيب  1-14-4-2-4-9م 
لتصـنيف، ألن ال ميكـن اسـتخدامه، مـع ذلـك، إال حبـذر شـديد ألغـراض ااملـائي يف حالة عدم توفر بيانات جتريبية. والعمر النصفي للتحلل 

 -" يف هذا الفصل). وفضًال عن ذلك، ال تتمتع قيم عالقات الرتكيب املائيال يتصل بقابلية التحلل النهائية (انظر "التحلل املائي التحلل 
بعـدد حمـدود  يتعلق فيمااملائي للتنبؤ بإمكانية التحلل  النشاط اليت وضعت حىت اآلن إال بإمكانية تطبيق حمدودة، وال ميكن استخدامها إال

ـــــة. وعلـــــى ســـــبيل املثـــــال، ال ميكـــــن اســـــتخدام برنـــــامج بيانـــــات عالقـــــات الرتكيـــــب  رتـــــبمـــــن   النشـــــاط املعـــــروف باســـــم -املـــــواد الكيميائي
HYDROWIN (version 1.67, Syracuse Research Corporation)  ة وجــوداملــواد امل مخــسإال بالنســبة ألقــل مــن املــائي للتنبــؤ بإمكانيــة التحلــل

 .(Niemelä, 2000)(الدقيق) اليت أحصاها االحتاد األورويب  احملدد ئيزيالرتكيب اجلذات 

لتقدير درجة قابلية التحلل األحيائي للمواد العضوية  (QSAR)طريقة للتقدير الكمي  بعد وبصفة عامة، ال توجد 2-14-4-2-4-9م 
م نتـائج هـذه الطرائـق للتنبــؤ بـأن مـادة مـا غــري قابلــة للتحلـل بسـرعة. وعلــى تتسـم بالدقـة الكافيـة للتنبـؤ بالتحلــل السـريع. غـري أنـه ميكــن اسـتخدا

 BIOWINالتحلـل األحيـائي (مثــل  تمقـدراً بـالطرائق اخلطيــة أو غـري اخلطيـة يف برنــامج احتمـاال 0.5 < سـبيل املثـال، عنـدما يكــون االحتمـال

version 3.67 Syracuse Research Corporation(ملـواد غـري قابلـة للتحلـل السـريع )، فإنـه ينبغـي اعتبـار اOECD, 1994; Pedersen et al., 1995 & 

Langenberg et al., 1996(.  كمـا أن طـرقQSAR  األخـرى ميكـن اسـتخدامها كـرأي خبـري، مـثًال، عنـدما تتـوفر بيانـات التحلـل ملركبـات متماثلـة
النشاط بأن مادة مـا ليسـت  -حبذر شديد. وعموماً، يعترب التنبؤ عن طريق استخدام عالقات الرتكيب  رأيذا الهب األخذالرتكيب، لكن ينبغي 

 بيانات مفيدة عن التحلل.خاطئ، عندما ال تتوفر قابلة للتحلل السريع أفضل للتصنيف من تطبيق تصنيف 

 التطاير 15-4-2-4-9م 

بصــورة القــدرة املتأصـلة علــى التطــاير حتســب بالتطـاير. و  ميكـن زوال املــواد الكيميائيــة مـن بعــض البيئــات املائيــة 
للمادة. ويعتمد التطاير من البيئة املائيـة بشـدة علـى الظـروف البيئيـة للكتلـة املائيـة احملـددة املعنيـة،  (H)باستخدام ثابت قانون هنري  تقديرية

التطـاير إىل أن  وبـالنظرالكتلة املائيـة.  اتطبقوعدد املاء)،  من قبيل عمق املاء، ومعامالت تبادل الغازات (تبعاً لسرعة الريح ومعدل تدفق
، فإنه ال ميكن استخدام ثابت قانون هنري لتقدير التحلل ألغراض تصنيف اخلطورة البيئية وجه املاءال ميثل سوى زوال املادة الكيميائية من 

ة (انظر ياملواد اليت تكون يف الطـور الغـازي يف درجات احلرارة العادللمواد. غري أنه ميكن، على سبيل املثال، مواصلة النظر يف هذا الشأن يف 
 ).Pedersen et al., 1995أيضاً 

 عدم توفر بيانات عن التحلل 5-2-4-9م 

سـواء كانـت بيانـات مـن االختبـارات أو بيانـات  -عند عدم توفر بيانات مفيدة عـن قابليـة التحلـل األحيـائي  
 املادة غري قابلة للتحلل السريع.ينبغي اعتبار  -تقديرية 

 مشاكل التفسير العامة 3-4-9م 

 املواد املعقدة 1-3-4-9م 

تركز املعايري املنسقة لتصنيف املواد الكيميائية كمواد خطرة على البيئة املائية على املواد املفردة بصـورة رئيسـية.  
كونــات. وهــي عــادة طبيعيــة املنشــأ ويتطلــب األمــر أحيانــاً تعــددة املمــواد مويوجــد نــوع معــني مــن املــواد املعقــدة بشــكل متأصــل تتــألف مــن 
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اد دراستها. ورمبا يكون هذا هو احلال بالنسـبة للمـواد الكيميائيـة الـيت تنـتج أو تسـتخلص مـن زيـوت معدنيـة أو مـواد نباتيـة. وتعتـرب هـذه املـو 
عظـم احلـاالت، تعـّرف كسلسـلة متشـاكلة مـن املـواد يف نطـاق معـني الكيميائية املعقدة عادة كمواد مفردة يف سـياق اللـوائح التنظيميـة. ويف م

من أطوال سلسلة الكربون و/أو درجة االستبدال. وعندما يكون ذلك هو احلال، ال يتوقـع اخـتالف كبـري يف قابليـة التحلـل، وميكـن حتديـد 
ما يكـون هنـاك حتلـل حـّدي ألن بعـض املـواد املفـردة قـد درجة قابلية التحلل من اختبار املـادة الكيميائيـة املعقـدة. وهنـاك اسـتثناء واحـد عنـد

لـل مكونـات مفـردة يف لقابليـة حت تفصـيليتتحلل بسرعة بينما قد ال تتحلل مواد أخرى بسرعة يف هـذه احلالـة. ويقتضـي ذلـك إجـراء تقـدير 
يف املائـة  20املعقدة (على سبيل املثال، أكرب مـن املادة املعقدة. فإذا كانت املكونات غري القابلة للتحلل السريع متثل نسبة كبرية من املادة 

 أو نسبة أقل يف حالة وجود مكون خطر)، فإنه يتعني اعتبار املادة غري قابلة للتحلل السريع.

 املادة الذائبة توافر 2-3-4-9م 

يـــة بالرتبـــة أو الرتســـبات. ومـــن حيـــدث حتلـــل املـــواد العضـــوية يف البيئـــة غالبـــاً يف البيئـــات املائيـــة أو يف األطـــوار املائ 1-2-3-4-9م 
يتطلــب وجــود املــاء. ويعتمــد نشــاط الكائنــات الدقيقــة علــى املــاء. وفضــًال عــن ذلــك، يتطلــب التحلــل األحيــائي املــائي الطبيعــي أن التحلــل 

لدقيقـة هـو أهـم الطـرق ذوبان املادة يف الطور املائي الـذي حيـيط بالكائنـات اعليه، فإن مع املادة. و  ةمباشر  بصورة الكائنات الدقيقة تالمس
 ادة.املاملباشرة للتالمس بني البكرتيا والفطريات و 

ل املواد السهلة الذوبان. غري أنه توجد مواد عضوية كثرية ياسية احلالية لدراسة قابلية حتلوقد صممت الطرائق الق 2-2-3-4-9م 
أن يتحقق تـوافر  مغ/ل من املادة املختربة، فإنه قد ال ميكن  100-2درجة ذوبا�ا يف املاء ضئيلة. ونظراً ألن االختبارات القياسية تتطلب 

كبـات الضئيــلة الـذوبان طرائـق اختبـار مـع اخللـط املسـتمر و/أو يف املـاء. وتتـوفر أحيانـاً للمر  كاف من املواد ذات القابليـة املنخفضـة للـذوبان
 التعريض لفرتة ممتدة، أو اختبارات ذات تصميم خاص تستخدم فيها تركيزات للمـادة املختربة أدىن من حد قابلية الذوبان يف املاء.

 يوماً  28مدد االختبار اليت تقل عن  3-3-4-9م 

يومـاً احملـددة يف االختبـارات  28ل قـيم حتلـل يف اختبـارات أ�يـت قبـل انقضـاء فـرتة ا أحيانـاً  ذكرت يف الدراسـات 1-3-3-4-9م 
). وتنطبق هذه البيانات مباشرة ضمن احلصـول علـى قيمـة حتلـل مسـاوية أو أكـرب مـن املسـتوى احلـدي. وعنـد MITI, 1992القياسية (مثال، 

ذر. ويتمثـل أحـد االحتمـاالت يف أن مـدة االختبـار كانـت قصـرية بدرجـة  التوصل إىل درجة حتلل أقل، تكون النتائج حباجـة إىل تفسـريها حبـ
يومــاً. ويف حالــة حــدوث حتلــل شــديد يف  28األحيــائي مدتــه  لقابليــة التحلــلكبــرية وأنــه رمبــا كــان الرتكيــب الكيميــائي ســيتحلل يف اختبــار 
أيـام. ويف  10ل شرتاطـات التحـلل يف غضون مـدة اأو مع ا 0.5 ≥/ط ك أ 5غضون مدة قصرية، ميكن مقارنة الوضع مع مـعيار ط ك ح أ

 هذه احلالة، ميكن اعتبار املادة سهلة التحلل (وبالتايل سريعة التحلل) يف احلاالت التالية:

 أيام؛ 5يف املائة يف غضون  50إذا كانت قابلية التحلل األحيائية النهائية >  (أ)

، وهــي القيمــة املنــاظرة لعمــر 1-يــوم 0.1ه املــادة > إذا كــان ثابــت ســرعة التحلــل النهــائي خــالل هــذأو  (ب)
 أيام. 7نصفي مقداره 

إ�ـاء االختبـار مـن رغم علـى الـوتقرتح هذه املعايري من أجل التأكد من أنه قد حدث متعدن سـريع كامـل،  2-3-3-4-9م 
تســـتويف  بيانــات االختبـــار الــيت اليف تفســـري الشــديد يومـــاً وقبــل بلـــوغ املســتوى احلـــدي. وال بــد مـــن تــوخي احلـــذر  28قبــل انقضــاء 

وجيب حبث ما إذا كانت قابلية التحلل األحيائي األقل من املستوى احلدي سببها حتلل جزئي للمادة وليس املستويات احلدية املبينة. 
ملسـتوى قابليـة  إذا كـان التحلـل اجلزئـي هـو التفسـري املـرجح البيولوجيوجيب اعتبار أن املادة ليست سهلة التحلل التمعدن الكامل. 
 التحلل األحيائي.
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 التحلل األحيائي األويل 4-3-4-9م 

(أي التحلــل األويل)، علــى ســبيل املثــال عــن طريــق  ب األمّ يف بعــض االختبــارات، ال ميكــن إال تتبــع اختفــاء املرّكــ 
ال ميكن استخدام بيانات قابلية التحلل األحيائي تتبع التحلل بتحاليل كيميائية معينة للمادة املختربة أو للمجموعة اليت تنتمي إليها املادة. و 

تستويف معايري تصنيف املواد اخلطرة  األويل لتعيني قابلية التحلل السريع إال إذا كان ميكن اإلثبات بشكل مرٍض أن نواتج التحلل املتكونة ال
 على البيئة املائية.

 النتائج املتضاربة الختبارات الفحص التمهيدية 5-3-4-9م 

يؤدي توفر بيانات أكثر عن حتلل مادة واحدة إىل إمكانية حدوث تضارب. وبصفة عامة، ميكن تفسري النتائج  1-5-3-4-9م 
ه إذا املتضاربة ملادة ما مت اختبارها عدة مرات باستخدام اختبار مناسب لقابلية التحلل األحيائي باستخدام "�ج وزن األدلة". ويعين هذا أن

جيابية (أي حتلل أعلى من املستوى احلدي) ونتائج سلبية ملادة واحدة يف اختبارات سهولة قابلية التحلل األحيائي، مت احلصول على نتائج إ
وجب استخدام البيانات ذات اجلودة األعلى واألفضل توثيقاً من أجل تعيني سهولة قابليـة التحلـل األحيـائي للمـادة. غـري أنـه ميكـن اعتبـار 

ارات قابلية التحلل األحيائي صحيحة، بغض النظر عن النتائج السلبية، وذلك عنـدما تكـون اجلـودة العلميـة جيـدة النتائج اإلجيابية يف اختب
 وظروف االختبار موثقة جيداً، أي أن املعايري التوجيهية مستوفاة، مبا فيها استخدام وسط اختبار غري معرض مسبقاً (غري متأقلم). وليست

وينبغي احلذر يف تقييم النتائج املستقاة من استخدام إجراءات اختبار ، مناسبة الختبار مجيع أنواع املوادهناك أي اختبارات فحص متهيدية 
 ال تتناسب مع املادة احملددة قبل اختاذ قرار بشأن هذا االستخدام.

املستقاة من اختبارات  وهكذا، يوجد عدد من العوامل اليت قد تفسر البيانات املتضاربة لقابلية التحلل األحيائي 2-5-3-4-9م 
 الفحص التمهيدية:

 وسط االختبار؛ (أ)
 مسية املادة املختربة؛و  (ب)
 ظروف االختبار؛و  (ج)
 قابلية ذوبان املادة املختربة؛و  (د)

 تطاير املادة املختربة.و  )ه(

وتعتمد مالءمة وسط االختبار لتحليل املادة املختربة على وجود وكميـة العوامـل املسـببة للتحلـل وكفاءهتـا. وعنـد  3-5-3-4-9م 
احلصول على وسط االختبار من بيئة ُعّرضت من قبل للمادة املختربة، قد يكـون وسـط االختبـار متأقلمـاً كمـا يتضـح مـن قـدرة حتليـل أكـرب 

وسـط االختبـار مـن بيئـة غـري معرضـة، ولكـن عينـات بيئـة غـري معرضـة. وجيـب بقـدر اإلمكـان أخـذ من قدرة وسط اختبـار آخـر مـأخوذ مـن 
ذلك قد يكون صعباً أو مستحيًال بالنسبة للمواد اليت تستخدم يف كـل مكـان بكميـات كبـرية وتنطلـق يف البيئـة علـى نطـاق واسـع أو بصـفة 

التحقق مـن منشـأ وسـط االختبـار لتوضـيح مـا إذا كانـت االختالفـات  ،اربةيف حالة احلصول على نتائج متض ،متواصلة إىل حد ما. وينبغي
 ) امليكروبية هي السبب يف تضارب البيانات.اجملموعةيف العشرية (

وكما ذكر أعاله، قد يكون الكثري من املواد مسياً أو مثبطاً لوسط االختبار يف الرتكيزات العالية نسبياً املختربة يف  4-5-3-4-9م 
جــيم ملنظمـة التعــاون والتنميــة يف 301املعــّدل (توجيــه االختبـار رقــم  MITI (I)قابليــة التحلـل األحيــائي الســهل. ويقتضـي اختبــار  اختبـارات

واو ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي)، بوجـه  301امليدان االقتصادي) واختبار قياس التنفس املانومرتي (توجيه االختبار رقم 
مــغ/ل) يف اختبــارات القــارورة املغلقــة (توجيــه  10-2مــغ/ل) مــن املــادة املختــربة. ويوصــى برتكيــزات أقــل ( 100ات عاليــة (خــاص، تركيــز 
دال ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي). وميكــن تقيــيم إمكانيــة التــأثريات الســمية بــإدراج جمموعــة ضــابطة  301االختبــار رقــم 
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أجريــت علــى كائنــات التحلــل األحيــائي الســهل، أو مبقارنــة الرتكيــز املختــرب مــع نتــائج مســتقاة مــن اختبــارات مسيــة للســمية يف اختبــار قابليــة 
ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي)، أو اختبـار تثبـيط النرتتـة  209دقيقة، مثل اختبار تثبيط التنفس (توجيه االختبـار رقـم 

(ISO 9509)اختبار تثبيط الضيائية األحيائية  -وفر اختبارات مسية ميكروبية أخرى ، أو، فـي حالة عدم ت(ISO 11348) . حالة وجود ويف
نتــائج متضــاربة، قــد يرجــع ذلــك إىل مسيــة املــادة املختــربة. وإذا مل تكــن املــادة مثبطــة علــى مســتوى الرتكيــزات الواقعيــة بيئيــاً، فإنــه ميكــن 

الفحص التمهيديـة كأسـاس للتصـنيف. ويف حالـة تـوفر بيانـات مـن اختبـارات احملاكـاة يف هـذه استخدام أعلى حتلل مقيس يف اختبارات 
احلاالت، ميكن أن يكون من املهم على وجه اخلصوص دراسة هذه النتائج، ألنه قد يكون استخدم فيها تركيز منخفض غري مثبط مـن 

 ائي للمادة حتت الظروف الواقعية بيئياً.املادة، مما يعطي مؤشراً أكثر موثوقية للعمر النصفي للتحلل األحي

وعندما تكون قابلية ذوبان املادة املختربة أقل مـن الرتكيـزات املسـتخدمة يف اختبـار مـا، ميكـن أن يكـون هـذا البـارامرت  5-5-3-4-9م 
ت الـيت تســتخدم أقــل تركيــزات، عـامًال حيــد مــن التحلـل احلقيقــي املقــيس. ويف مثـل هــذه احلالــة، جيـب تفضــيل النتــائج املسـتقاة مــن االختبــارا

دال ملنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي) علـى النتـائج األخـرى. وبصـفة  301غالباً اختبار القارورة املغلقة (توجيه االختبار رقم 
التعــاون والتنميــة يف  ألــف ملنظمــة 301(توجيــه االختبــار رقـم  "DOC"يصــلح اختبــار اختفــاء الكربـون العضــوي املــذاب (ك ع م)  عامـة، ال

هــاء ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي)  301 امليــدان االقتصــادي) واختبــار الفحــص التمهيــدي املعــدل (توجيــه االختبــار رقــم
 مليدان االقتصادي).ملنظمة التعاون والتنمية يف ا 301الختبار قابلية التحلل األحيائي للمواد القليلة الذوبان (مثال، توجيه االختبار رقم 

دال  301 وال ينبغــي اختبــار املــواد الطيــارة إال يف الــنظم املغلقــة، مثــل اختبــار القــارورة املغلقــة (توجيــه االختبــار رقــم 6-5-3-4-9م 
 امليـــدان جـــيم ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف 301(توجيـــه االختبـــار رقـــم  MITI Iملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي)، واختبـــار 

واو ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي). وينبغي التزام  301االقتصادي) واختبار قياس التنفس املانومرتي (توجيه االختبار رقم 
يجـة للتطــاير، احلـذر يف تقيـيم نتــائج االختبـارات األخــرى، وعـدم النظــر يف تلـك النتـائج إال إذا أمكــن إثبـات أن زوال املــادة املختـربة لــيس نت

 وذلك عن طريق تقديرات التوازن الكتلي.

 يف بيانات اختبارات احملاكاة االختالف 6-3-4-9م 

يتوفر بشأن بعض املنتجات الكيميائية ذات األولوية العالية عدد من بيانات اختبار احملاكاة. وتوفر هذه البيانات يف  
ثل الرتبة و/أو الرتسبات و/أو املياه السطحية. وميكن أن تظهر االختالفات امللحوظة أحيان كثرية نطاقاً من قيم العمر النصفي يف أوساط م

بــني قــيم العمــر النصــفي يف اختبــارات احملاكــاة للمــادة ذاهتــا االختالفــات يف ظــروف االختبــار، الــيت ميكــن أن تكــون مجيعهــا ذات صــلة مــن 
للعمر النصفي يف قمة النطاق امللحوظ لقيم العمر النصفي املستقاة من هذه  الناحية البيئية. وينبغي ألغراض التصنيف اختيار قيمة مناسبة

الدراسات، وذلك باسـتخدام �ـج وزن األدلـة ومراعـاة واقعيـة ومالءمـة االختبـارات املسـتخدمة فيمـا يتصـل بـالظروف البيئيـة. وبصـفة عامـة، 
 الرتبة عندما يتعلق األمر بتقييم قابلية التحلل السريع يف البيئة املائية.تفضل البيانات املستمدة من احملاكاة املتصلة بالرتسبات املائية أو 

 مخطط اتخاذ القرار 4-4-9م 

ميكــن اســتخدام املخطــط التــايل الختــاذ القــرار كتوجيــه عــام لتيســري البــت بشــأن قابليــة التحلــل الســريع يف البيئــة املائيــة  
 املائية.وتصنيف املواد الكيميائية اخلطرة على البيئة 

 وال تعترب املادة قابلة للتحلل السريع ما مل تكن مستوفية ألحد املعايري التالية على األقل: 

يوماً لقابلية التحلل األحيائي السهل. وجيب بلوغ  28إثبات أن املادة قابلة للتحلل بسهولة يف اختبار مدته  (أ)
 ةنظريمطلوبية  يف املائة أو 70(ك ع م) بنسبة  املستوى احلدي يف االختبار (زوال الكربون العضوي املذاب

أيـام مـن بـدء التحلـل األحيـائي، إذا كـان ميكـن تقـدير  10يف املائـة) يف غضـون  60من األكسـجني بنسـبة 
ذلك على أساس بيانات االختبار املتاحة. فإذا مل ميكن ذلك، وجب تقييم املستوى احلدي يف غضون مدة 

 تهاء االختبار؛ يوماً، إن أمكن، أو بعد ان 14
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يومـاً  16، مع قيمة عمر نصـفي < )3(إثبات أن املادة حتللت �ائياً يف اختبار حماكاة يف املياه السطحيةأو  (ب)
 يوماً)؛  28يف املائة يف غضون  70(تناظر حتلًال > 

 16مـر نصـفي < ) يف البيئة املائية، مـع قيمـة عحيويأو غري  حيويإثبات أن املادة تعرضت لتحلل أويل (أو  (ج)
يومـــاً) وأن نـــواتج التحلـــل ال تســـتويف معـــايري التصـــنيف   28يف املائـــة يف غضـــون  70يومـــاً (تنـــاظر حتلـــًال > 

 كمواد خطرة على البيئة املائية.

 ويف حالة عدم توفر هذه البيانات، ميكن إثبات التحلل السريع، إذا استوىف أحد املعايري التالية:

 16، مـع قيمـة عمـر نصـفي < )3(�ائيـاً يف اختبـار حماكـاة للرتسـبات املائيـة أو الرتبـةإثبات أن املادة تتحلل  (د)
 يوماً)؛  28يف املائة يف غضون  70يوماً (تناظر حتلًال > 

، وتكون الكيميائية األكسجنيومطلوبية  مطلوبية األكسجني البيولوجيةعندما ال تتوفر سوى بيانات عن أو  )ه(
. وينطبــق املعيــار نفســه علــى اختبــارات قابليــة التحلــل األحيــائي الســهل 0.5 ≥/ط ك أ 5العالقــة ط ك ح أ
 أيام. 7يوماً، وإذا كان العمر النصفي <  28يف مدة أقل من 

أمـا عنــد عــدم تــوافر أي مـن البيانــات املــذكورة أعــاله، فــإن املـادة تعتــرب غــري قابلــة للتحلـل الســريع. ويــدعم هــذا القــرار 
 من املعايري التالية: باستيفاء واحد على األقل

 املادة غري قابلة بصورة متأصلة للتحلل يف اختبار لقابلية التحلل األحيائي املتأصل؛  '1'

ميكن توقع أن تكون قابلية التحلـل األحيـائي للمـادة بطيئـة إذا تـوفرت بيانـات صـحيحة علميـاً للعالقـات أو  '2'
إذا تبني أن التحلل السريع (النموذج اخلطي أو غري ، على سبيل املثال، (QSAR)النشاط  -الكمية للرتكيب 

 يف برنامج قابلية التحلل األحيائي؛  0.5اخلطي) < 

تعترب املادة غري قابلة للتحلل السريع على أسـاس أدلـة غـري مباشـرة، مـن قبيـل معلومـات مـن مـواد مشـاهبة أو  '3'
 من ناحية الرتكيب الكيميائي؛ 

 عن قابلية التحلل. عدم توفر أي بيانات أخرىأو  '4'

 التراكم األحيائي 5-9م 

 مقدمة 1-5-9م 

املتأصــلة اهلامــة للمــواد الــيت حتــدد اخلطــر احملتمــل الــذي متثلــه بالنســبة للبيئــة.  اخلــواصميثــل الــرتاكم األحيــائي إحــدى  1-1-5-9م 
ئي والــرتاكم األحيــائي إىل محــل قــد حيــدث أو ميثــل الــرتاكم األحيــائي فـــي كــائن عضــوي مــا خطــراً يف ذاتــه، ولكــن يــؤدي الرتّكــز األحيــا وال
تعبــري "القــدرة علــى  (OECD, 1998)حيــدث تــأثريات مسيــة. ويتضــمن النظــام املنســق لتصــنيف خطــورة املــواد علــى صــحة اإلنســان والبيئــة  ال

يعـّرف بأنـه النتيجـة الصـافية المتصـاص  الرتاكم األحيائي". غري أنه ينبغي التمييـز بـني الرتّكـز األحيـائي والـرتاكم األحيـائي. فـالرتّكز األحيـائي
منه، نتيجة لتعرض للمادة عن طريق املاء؛ بينما يشمل الرتاكم األحيائي مجيع سبل التعرض (عن طريق  وزواهلاوحتول مادة يف كائن عضوي 

ن خـالل السلسـلة الغذائيـة مبـا يـؤدي إىل اهلواء، واملاء، والرتسبات/الرتبة والغذاء). وأخـرياً، يعـّرف التضـخم احليـوي بأنـه تـراكم ونقـل املـواد مـ
____________________ 

املـادة الكيميائيـة، ودرجـة حـرارة واقعيـة، واسـتخدام كتلـة جيب أن تعكس اختبارات احملاكاة الظروف البيئية الواقعيـة، مثـل وجـود تركيـز مـنخفض مـن  )3(
 حيوية ميكروبية سائدة مل تعرض للمادة الكيميائية مسبقاً.
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). ويعتقد 1996 زيادة يف الرتكيزات الداخلية يف الكائنات العضوية املوجودة يف املستويات األعلى من السلسلة الغذائية (اللجنة األوروبية،
ص السائد. واالمتصاص من خـالل املـواد بالنسبة ملعظم املنتجات الكيميائية أن االمتصاص من املاء (الرتّكز األحيائي) هو مسلك االمتصا

 الغذائيــة ال يصــبح مهمــاً إال بالنســبة للمــواد األليفــة للمــاء جــداً. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن معــايري التصــنيف املنســقة تســتخدم معامــل الرتّكــز
األســباب، ال تــدرس هــذه الوثيقــة األحيــائي (أو ثابــت التــوزع بــني األوكتــانول واملــاء) كمقيــاس للقــدرة علــى الــرتاكم األحيــائي. وجلميــع هــذه 
 التوجيهية سوى الرتّكز األحيائي وال تأخذ يف احلسبان االمتصاص عن طريـق األغذية أو أي سبل أخرى.

املتأصــلة. غــري أن درجــة الرتّكــز األحيــائي تعتمــد أيضــاً علــى  خواصــهاإىل بالدرجــة األوىل ويســتند تصــنيف أيــة مــادة  2-1-5-9م 
االســـتقالب و الكـــائن العضـــوي املختـــرب، واالحتفـــاظ برتكيـــز تعـــرض ثابـــت، ومـــدة التعـــرض، وفيزيولوجيـــا عوامـــل مثـــل درجـــة التـــوافر احليـــوي، 

يف داخـــل جســـم الكـــائن املســـتهدف واإلفـــراغ. وهكـــذا، يتطلـــب تفســـري القـــدرة علـــى الرتّكـــز األحيـــائي ألغـــراض التصـــنيف تقييمـــاً  (األيـــض)
). وقد وضع علـى أسـاس BCFاملتأصلة للمادة، وكذلك تقييم الظروف التجريبية اليت يقدر فيها معامل الرتّكز األحيائي (م ت ح  للخواص

ألغــراض التصـنيف. ويركــز هــذا  (Log Kow) أومرار لتطبيقــه علـى بيانــات الرتّكـز األحيــائي أو علــى بيانـات لــو كهـذا الــدليل خمطـط الختــاذ القـ
 .7-9م  قسمعلى املواد العضوية واملواد الفلزية العضوية. كما يناقش الرتاكم األحيائي للفلزات يف ال قسمال

ي مــن االختبــارات القياســية أو ميكــن تقــديرها اســتناداً إىل الرتّكــز األحيــائ خــواصوميكــن احلصــول علــى بيانــات عــن  3-1-5-9م 
لبيانــات االختبــار. ولتســهيل هــذا  تفصــيلياً تركيــب اجلــزيء. ويتطلــب تفســري بيانــات الرتّكــز األحيــائي هــذه ألغــراض التصــنيف غالبــاً تقييمــاً 

) والعوامـل املـؤثرة يف القـدرة علـى الرتّكـز 9لثالـث للمرفـق التقييم، أدرج تذييالن إضافيان. وَيصف هذان التذييالن الطرائق املتاحة (التذييل ا
(التــذييل اخلــامس  أوم). وأخــرياً، تُرفــق قائمــة بــالطرائق التجريبيــة القياســية لتعيــني الرتّكــز األحيــائي وقــيم ك9األحيــائي (التــذييل الرابــع للمرفــق 

 ).9) باإلضافة إىل قائمة باملراجع (التذييل السادس للمرفق 9للمرفق 

 تفسير بيانات الترّكز األحيائي 2-5-9 م

البيئيــة. وينــدر إنتــاج بيانــات  خواصــهايســتند تصــنيف اخلطــورة البيئيــة ملــادة مــا يف املعتــاد علــى البيانــات املتــوفرة عــن  1-2-5-9م 
معايري التصنيف. وبالتايل اختبار بغرض أساسي هو تسهيل التصنيف. ويتاح غالباً نطاق متنوع من بيانات االختبار ال يتوافق بالضرورة مع 

 يلزم وجود توجيهات لتفسري بيانات االختبار يف سياق تصنيف اخلطورة.

وميكن تقدير الرتّكز األحيائي ملادة عضوية عملياً يف جتارب الرتّكز األحيائي، اليت يقـاس فيهـا معامـل الرتّكـز األحيـائي  2-2-5-9م 
ى أسـاس (م ت ح) باعتباره تركيز املادة يف الكائن احلي منسوباً إىل تركيزها يف املاء يف ظروف االتزان، كما ميكن تقدير الرتّكز األحيائي عل

. وبصـــفة عامـــة، تـــرتبط قـــدرة املـــادة العضـــوية علـــى الرتّكـــز (OECD 305, 1996) (K2)وثابـــت معـــدل اإلفـــراز  (K1)المتصـــاص ثابـــت معـــدل ا
الــذي يــرتبط  (Kow)مــاء  -أوكتــانول  -. ويتمثــل مقيــاس األلفــة للــدهون يف ثابــت التــوزع ع (Lipophilicity)األحيــائي بألفــة املــادة للــدهون 

أو حتـول حيـوي ضـئيل داخـل  )أيض(الستقالب ا يتعلق باملواد العضوية غري املتأينة األليفة للدهون اليت تتعرض مبعامل الرتّكز األحيائي فيم
لتقدير الرتّكز األحيائي للمواد العضوية على أساس العالقة التجريبية بني "لو م  ومالكائن العضوي. وعليه، تستخدم يف أحوال كثرية قيمة ك

. وهكذا، ميكن فيما يتصل بالبيانات املتعلقة Kow. وتتوفر بالنسبة ملعظم املواد العضوية طرائق تقدير حلساب قيمة (Kow) أوم"ت ح" و"لو ك
‘ 3‘، أو أومإجـراء تقـدير علـى أسـاس قـيم جتريبيـة لثابـت التـوزع ك‘ 2‘إجـراء تقـدير عملـي جتـرييب، أو ‘ 1‘الرتّكز األحيائي ملـادة مـا  خبواص

. وتـرد فيمـا يلــي (QSAR) النشـاط -مسـتقاة عــن طريـق تطبيـق العالقـات الكميـة للرتكيـب  أوميم لثابـت التـوزّع كإجـراء تقـدير علـى أسـاس قـ
 توجيهات لتفسري هذه البيانات، وتوجيهات لتقييم فئات املواد الكيميائية اليت تتطلب عناية خاصة.
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 (BCF)معامل الرتّكز األحيائي "م ت ح"  3-2-5-9م 

امــل الرتّكــز األحيــائي بأنــه النســبة الوزنيــة بــني تركيــز املــادة الكيميائيــة يف احليويــات وتركيزهــا يف الوســط يعــّرف مع 1-3-2-5-9م 
البيئي، وهو املاء هنا، يف حالة االتزان. وهكـذا ميكـن تقـدير قيمـة "م ت ح" جتريبيـاً يف ظـروف االتـزان علـى أسـاس تركيـزات مقيسـة للمـادة 

ساب قيمة معامل الرتّكز األحيائي باعتباره النسبة بني ثابت معـدل االمتصـاص وثابـت معـدل اإلفـراز مـن الكيميائية. غري أنه ميكن أيضاً ح
 الدرجة األوىل، وهي طريقة ال تتطلب توافر شروط االتزان.

وأكثرهـا وقد ُوثِّقت واعُتمدت مبادئ توجيهية متنوعة لالختبار إلجراء تقدير جترييب للرتكـز احليـوي يف األمسـاك،  2-3-2-5-9م 
 .(OECD 305, 1996)ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  305تطبيقاً بصفة عامة توجيه االختبار 

نهايــة، يفضــل ألغــراض التصــنيف اســتخدام قــيم جتريبيــة ذات جــودة عاليــة ملعامــل الرتّكــز األحيــائي حيــث الويف  3-3-2-5-9م 
 .أومثل قيم كتكون هلا األولوية على البيانات البديلة م

وتعــرف البيانــات ذات اجلــودة العاليــة بأ�ــا البيانــات الــيت تســتوىف وتبــني فيهــا معــايري الصــالحية بالنســبة للطريقــة  4-3-2-5-9م 
االتزان، والتغريات يف درجة احلرارة وحمتوى األكسجني، وإثبات بلوغ ظروف ، املطبقة، على سبيل املثال احملافظة على استقرار تركيز التعرض

اء وما إىل ذلك. وتعترب التجربة دراسة عالية اجلودة إذا قدم فيها وصف سليم (باستخدام املمارسة املعملية اجليدة) يتـيح التحقـق مـن اسـتيف
ج األمساك معايري الصالحية. كما جيب استخدام طريقة حتليل مناسبة إلجراء تقدير كمي للمادة الكيميائية ونواجتها السمية يف املاء ويف نسي

 بالتذييل الثالث لالطالع على مزيد من التفاصيل). 1(انظر القسم 

وقـــد تعطـــي قـــيم معامـــل الرتّكـــز األحيـــائي املنخفضـــة اجلـــودة أو ذات اجلـــودة غـــري املؤكـــدة قيمـــة خاطئـــة أو بالغـــة  5-3-2-5-9م 
ختـربة يف األمسـاك ويف امليـاه، بينمـا تكـون القياسـات قـد الضعف هلذا املعامل؛ وهذا هو احلال مثًال عند اسـتخدام تركيـزات مقيسـة للمـادة امل

ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  306أجريــت بعــد فــرتة تعــرض بالغــة القصــر مل يــتم فيهــا بلــوغ حالــة االتــزان (انظــر توجيــه االختبــار رقــم 
جيب أن ختضع هذه البيانات لتقييم دقيق قبل استخدامها ، املتعلق بتقدير املدة الالزمة لبلوغ حالة االتزان). وبالتايل، 1996االقتصادي، 

 بدًال منها. أوموينبغي النظر يف استخدام قيم ك

ويف حالة عدم توفُّر قيمة ملعامل الرتّكز األحيائي يف نوع معني من األمساك، ميكن استخدام بيانات عالية اجلودة  6-3-2-5-9م 
 ASTM)يف بلح البحر األزرق، واحملار، واحملار املروحـي  التقديري(مثل معامل الرتّكز األحيائي  لقيمة معامل الرتّكز األحيائي يف أنواع أخرى

E 1022-94).وينبغي توخي احلذر عند استخدام قيم معامل الرتّكز األحيائي املسجلة يف الطحالب اجملهرية .( 

بالنســـبة للمـــواد  أوم االخنفـــاض مـــع زيـــادة قـــيم لـــوكومتيـــل قـــيم معامـــل الرتّكـــز األحيـــائي املســـتمدة مـــن التجربـــة إىل 7-3-2-5-9م 
. وتشري التفسريات النظرية لعدم خطية هذه العالقة، بصورة رئيسية، 6اليت تزيد على  أومالشديدة األلفة للدهون، كما هو احلال مع قيم لوك

دهــون الكائنــات احليــة. وهكــذا حيــدث اخنفــاض يف إىل اخنفــاض حركيــة النفاذيــة الغشــائية أو إىل اخنفــاض قابليــة ذوبــان اجلزيئــات الكبــرية يف 
ُحـــوِّرة التجريبيـــة مثـــل عـــدم بلـــوغ حالـــة االتـــزان

، التـــوافر احليـــوي وامتصـــاص هـــذه املـــواد يف الكـــائن احلـــي. ومـــن العوامـــل األخـــرى التـــأثريات امل
ء التحليل. من هنا ينبغي اختاذ احتياطات واخنفاض التوافر احليوي بسبب االمتصاص يف الكائنات العضوية املوجودة يف الطور املائي وأخطا

مــن خاصـة لتقيـيم النتـائج االختباريــة املتعلقـة مبعامـل الرتّكـز األحيــائي للمـواد الشـديدة األلفــة للـدهون، ألن هـذه البيانـات تنطــوي علـى قـدر 
 الشك أكرب كثرياً من قيم معامل الرتّكز األحيائي املقدرة للمواد األقل ألفة للدهون.

 معامل الرتّكز األحيائي يف خمتلف األنواع األحيائية املختربة 8-3-2-5-9م 

تستند قيم معامل الرتّكز األحيائي املستخدمة ألغراض التصنيف إىل قياسات جترى يف كائن عضوي بأكمله. وكما  1-8-3-2-5-9م 
أو بطـرق مماثلـة علـى املسـتوى الـدويل تسـتخدم فيهـا  "OECD 305"ر ذُكر أعاله، متثل قـيم الرتّكـز األحيـائي، املسـتقاة باالسـتعانة بطريقـة االختبـا

أمســاك صــغرية احلجــم، أفضــل بيانــات ميكــن اســتخدامها ألغــراض التصــنيف. ونظــراً ألن نســبة مســطح اخلياشــيم إىل الــوزن يف األمســاك الصــغرية 
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غرية منـــه يف الكبـــرية. وهكـــذا يكتســـب حجـــم األمســـاك أعلـــى منهـــا يف األمســـاك الكبـــرية، فـــإن بلـــوغ حالـــة االتـــزان يكـــون أســـرع يف األمســـاك الصـــ
املســتخدمة يف دراســات الرتّكــز األحيــائي أمهيــة كبــرية فيمــا يتصــل بــالزمن املســتخدم يف تقريــر مرحلــة االمتصــاص عنــدما توضــع القيمــة املســجلة 

اء يف حالة االتزان. وهلذا السـبب، يكـون مـن املهـم يف ملعامل الرتّكز األحيائي فقط على أساس تركيزات املادة املختربة املقيسة يف األمساك ويف امل
القـدر حالة استخدام أمساك كبرية احلجم، مثل أمساك السلمون البالغة، يف دراسات الرتّكز األحيائي تقييم ما إذا كانت فرتة االمتصـاص طويلـة ب

 الكايف لبلوغ حالة االتزان أو للتمكني من تعيني ثابت معدل االمتصاص بدقة.

وعالوة على ذلك، ميكن عند استخدام بيانات موجودة ألغراض التصنيف أن تشتق قيم معامل الرتّكز األحيائي  2-8-3-2-5-9م 
) وألعضـاء خمتلفـة يف السـمكة. وتتطلـب "clams"من نوع أمساك خمتلف أو أنواع أحيائية مائية أخـرى (مثـل الرخويـات أو األمسـاك الصـدفية 

. وقد لوحظ وجود عالقة وثيقـة بـني احملتـوى مـن الليبيـدات يف مسكـة تطبيعاً أو مع املعايري أساساً مشرتكاً أو  ينهافيما بمقارنة هذه البيانات 
اك أو عند أو يف كائن مائي وقيمة معامل الرتّكز األحيائي امللحوظة. وبالتايل، عند مقارنة قيم معامل الرتّكز األحيائي ألنواع خمتلفة من األمس

الرتّكز األحيـائي ألعضـاء حمـددة إىل قـيم للجسـم بأكملـه، يعـّرب بصـفة عامـة عـن قـيم معامـل الرتّكـز األحيـائي علـى أسـاس  حتويل قيم معامل
 حمتوى مشرتك من الليبيدات. فإذا وجدت يف الدراسات املنشورة مثالً قيم ملعامل الرتّكز األحيائي للجسم بأكمله أو ألعضاء حمددة، تكون

مل الرتّكز األحيائي على أساس النسبة املئوية لليبيدات، باستخدام احملتوى النسيب للـدهون يف األمسـاك (يوجـد يف اخلطوة األوىل حساب معا
املختــرب) أو يف العضــو احملــدد يف الســمكة. ويف اخلطــوة الثانيــة  للكــائنالدراســات املنشــورة أو يف توجيــه االختبــارات حمتــوى الليبيــدات املميــز 

حيائي للجسم كله لكائن مائي عادي (نوع مسك صغري) بـافرتاض حمتـوى ليبيـدات أصـلي مشـرتك. والقيمـة األكثـر حيسب معامل الرتّكز األ
نظراً ألن هذه القيمة متثل حمتوى الليبيدات املتوسـط يف  (Pedersen et al., 1995)يف املائة  5شيوعاً يف استخدامها هي قيمة أصلية مقدارها 
 .OECD 305 (1996)األمساك الصغرية املستخدمة يف توجيه االختبار 

وبصفة عامة، تستخدم أعلى قيمة صحيحة معرباً عنها على أساس هذا احملتوى املشرتك من الليبيـدات مـن أجـل  3-8-3-2-5-9م 
ئي علـــى أســـاس الـــوزن الرطـــب، هبـــدف مقارنـــة هـــذه القيمـــة مـــع القيمـــة احلديـــة ملعامـــل الرتّكـــز األحيـــائي تعيـــني قيمـــة معامـــل الرتّكـــز األحيـــا

 ).1-4بالفصل  1-1-4يف معايري التصنيف املنسقة (انظر اجلدول  500 وهي

 استخدام املواد املوسومة إشعاعياً  9-3-2-5-9م 

مة إشعاعياً حتليل عينات املاء واألمسـاك. غـري أنـه مـا مل تكـن هـذه ميكن أن يسّهل استخدام مواد االختبار املوسو  1-9-3-2-5-9م 
الطريقة مصحوبة بطريقة حتليل خاصة، فإن قياس النشاط اإلشعاعي الكلي يعكس وجود املادة األم وكذلك وجود واحد أو أكثر من نواتج 

وبالتـــايل، فـــإن قـــيم معامـــل الرتّكـــز األحيـــائي املقـــدرة ووجـــود الكربـــون املســـتقلب الـــذي انـــدمج يف اجلزيئـــات العضـــوية باألنســـجة. اســـتقالهبا 
 باستخدام مواد اختبار موسومة إشعاعياً تكون عادة مبالغاً يف تقديرها.

وعنـــد اســـتخدام مـــواد موســـومة إشـــعاعياً يكـــون الوســـم اإلشـــعاعي يف أكثـــر األحيـــان واقعـــاً يف اجلـــزء املســـتقر مـــن  2-9-3-2-5-9م 
االســـتقالب ة معامـــل الرتّكـــز األحيـــائي املقـــدرة علـــى هـــذا النحـــو قيمـــة معامـــل الرتّكـــز األحيـــائي لنـــواتج اجلـــزيء، وهلـــذا الســـبب تتضـــمن قيمـــ

هو الذي ميثل السمية األشد، وأعلـى قـدرة علـى الـرتاكم األحيـائي. وبالتـايل، مـن االستقالب . ويف حالة بعض املواد، يكون ناتج (األيض)
حـىت يتسـىن تفسـري خطـر مثـل هـذه املـواد علـى البيئـة املائيـة (مبـا يف ذلـك االسـتقالب لك بنـواتج املهم إجراء قياسات تتعلق باملادة األم وكـذ

 القدرة على الرتاكم األحيائي).

ويف التجارب اليت استخدمت فيها مواد موسومة إشعاعياً، كثرياً ما وجدت تركيزات عاليـة مـن الواسـم اإلشـعاعي  3-9-3-2-5-9م 
يف احلويصـــلة االســـتقالب ة. ويفســـر ذلـــك بأنـــه نـــاجم عـــن التحـــول احليـــوي يف الكبـــد، وبالتـــايل بـــإخراج نـــواتج يف احلويصـــلة املراريـــة للســـمك

تأكـل األمسـاك،  . وعنـدما ال(Comotto et al., 1979; Wakakayashi et al., 1987; Goodrich et al., 1991; Toshima et al., 1992)الصـفراوية 
يف احلويصـلة. وهكـذا ميكـن أن االسـتقالب ة يف األمعـاء وميكـن أن تـرتاكم تركيـزات مرتفعـة مـن نـواتج تفرغ حمتويات حويصـلتها الصـفراوي ال

يــؤثر نظـــام التغذيـــة تـــأثرياً واضـــحاً يف قياســـات معامـــل الرتّكـــز األحيــائي. وتوجـــد عـــدة دراســـات منشـــورة اســـتخدمت فيهـــا مركبـــات موســـومة 
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 يكوند تركيزات مرتفعة من املادة املشعة يف احلويصلة الصفراوية. ويف هذه الدراسات، إشعاعياً ومل تغذى فيها األمساك. ونتيجة لذلك، توج
يف معظــم احلــاالت. وهلــذا يلــزم عنــد تقيــيم التجــارب الــيت تســتخدم فيهــا مركبــات موســومة إشــعاعياً إجــراء  مبالغــاً فيــه تقــدير الرتّكــز األحيــائي

 تقييم لنظام التغذية أيضاً.

ملنظمــة  305، فــإن توجيـه االختبــار رقـم 1 000 ≥معامـل الرتّكــز األحيـائي معــرباً عنـه بالبقايــا املشعــة  وإذا كـان 4-9-3-2-5-9م 
) يوصـي بشـدة، علـى سـبيل املثـال، بالنسـبة ملبيـدات اآلفـات، بتعريـف وقيـاس كميـة نــواتج 1996التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي (

يف املائــة علــى األقــل مــن البقايــا اإلمجاليــة يف حالــة االتــزان. ويف غيــاب تعريــف وقيــاس كميــة  10التحلــل يف نســيج األمســاك إذا كانــت متثــل 
أمـا  نواتج التحلل، جيب أن يوضع تقييم الرتّكز األحيائي على أساس قيمة معامل الرتّكز األحيائي املقيسة على املركبـات املوسـومة إشـعاعياً.

) سوى قيم ملعامـل الرتّكـز األحيـائي مقـدرة 500 ≥ديد للرتاكم األحيائي (معامل الرتّكز األحيائي إذا مل يتوفر يف حالة املواد اليت هلا ميل ش
على أساس قياسات املرّكب األم من ناحية، وقياسات على املركبات املوسومة إشعاعياً، من ناحية أخرى، فإنه ينبغي استخدام هذه األخرية 

 لتعيني التصنيف.

 (Kow)ماء  -معامل التوزّع أوكتانول  4-2-5-9م 

، أو قـيم سـبق أوميفضل يف حالة املواد العضوية اسـتخدام قـيم عاليـة اجلـودة مسـتمدة مـن التجربـة لثابـت التـوزع ك 1-4-2-5-9م 
التصـنيف اسـتخدام  تقييمها يف الدراسات باعتبارهـا "القـيم املوصـى هبـا". ويف حالـة عـدم تـوفر بيانـات جتريبيـة عاليـة اجلـودة، ميكـن ألغـراض

. وميكن استخدام البيانات املعتمدة للعالقات الكمية أوملتقييم لوك (QSARs)النشاط  -بيانات معتمدة من قبيل العالقات الكمية للرتكيب 
بالنسبة ملواد مثل النشاط هذه دون تعديل املعايري املتفق عليها إذا كانت تقتصر على مواد كيميائية ثبت جيداً انطباقها عليها. و  -للرتكيب 

القوية، أو املواد اليت تتفاعل مع مادة الشطف أو املواد املخفضة للتوتر السطحي، يفضل توفري قيمة لثابت التوزع  واملواد القاعديةاألمحاض 
توضـع علـى أسـاس أوكتـانول واملـاء، بـدًال مـن قيمـة  -أو على أساس قيم قابلية الذوبان املنفصلة يف ع  QSARمقدرة على أساس قيم  أومك

. ويف حالـة املـواد القابلـة للتـأين، جتـرى القياسـات علـى الشـكل غـري (EEC A. 8, 1992; OECD 117, 1989) أومتقـدير حتليلـي لثابـت التـوزع ك
دروجيين يــدروجيين لــه أقــل مــن األس اهليــاحلــرة)، باســتخدام مــنظم مناســب يكــون األس اهل املــواد القاعديــةاملتــأين هلــذه املــواد (األمحــاض أو 

 احلرة. للمادة القاعديةدروجيين يللحامض احلر أو أعلى من األس اهل

 Kowالتقدير التجرييب لثابت التوزع  2-4-2-5-9م 

، كطريقـة القـارورة اهلـزازة أوميرد يف املبادئ التوجيهية القياسـية طرائـق خمتلفـة عديـدة للتقـدير العملـي لقـيم ك 
 OECD Test، على النحو الوارد يف املبادئ التوجيهيـة القياسـية، مثـل (HPLC)والكروماتوغرافيا (االستشراب) السائلية العالية األداء 

Guideline 107, (1995); OECD Test Guideline 117, (1989); EEC A.8, (1992); EPA-OTS, (1982); EPA- FIFRA, (1982); 

ASTM, (1993) .وال تنطبق هذه الطريقة إال علـى املـواد 4و 2-بني  أومويوصى باستخدام طريقة القارورة اهلزازة عندما تقع قيمـة لو ك .
أوكتانول. وبالنسبة للمواد الشديدة األلفة للدهون اليت تذوب ببطء يف املـاء تكـون البيانـات  -النقية تقريباً، اليت تذوب يف املاء ويف ع 

أكثـر موثوقيـة. كمـا أن الصـعوبات العمليـة املرتبطـة بتكـّون قطـريات صـغرية يف جتربـة القـارورة  ءاملسـتقاة باسـتخدام طريقـة التقليـب البطـي
حيــث يتحقــق االتــزان بــني املــاء واألوكتــانول واملركــب املختــرب يف مفاعــل  ءاهلــزازة ميكــن التغلــب عليهــا إىل حــد مــا بطريقــة التقليــب البطــي

) إجـــراء قيـــاس دقيـــق 123رقـــم ء. وتتـــيح طريقـــة التقليـــب البطـــيء (توجيـــه منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي يقلـــب هبـــدو 
. أما فيما يتعلق بطريقة القارورة اهلزازة، فإن طريقة التقليب 8.2إىل  أومللمركبات اليت تصل فيها قيمة لو ك أومومضبوط ملعامل التوزّع ك

ـــاً، القابلـــة للـــذوبان يف املـــاء وع البطـــيء ال تنطبـــق إال  أوكتـــانول. ويوصـــى باســـتخدام طريقـــة الكروماتوغرافيـــا  -علـــى املـــواد النقيـــة تقريب
ة . والطريقــ6يف النطـاق صـفر إىل  أومالــيت جتـرى يف أعمـدة حتليليــة عنـدما تقـع قيمـة لــو ك (HPLC)(االستشـراب) السـائلية العاليـة األداء 

املركب املخترب باملقارنة مع طريقة القارورة اهلزازة. ومتثل طريقة العمود املولد  أقل حساسية لوجود شوائب يف(االستشرابية)  الكروماتوغرافية
(generator column) أومتقنية أخرى لقياس لو ك (USEPA, 1985). 
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واد الشديدة الذوبان يف املاء، على الدوام، على سبيل املثال للم أومونظراً لعدم إمكانية إجراء قياس عملي لقيمة ك 
مشـــتقة مـــن العالقـــات الكميـــة  أومواملـــواد األليفـــة للـــدهون، واملـــواد املخفضـــة للتـــوتر الســـطحي، ميكـــن اســـتخدام قيمـــة معامـــل التـــوزّع ك

 .(QSAR)النشاط  - للرتكيب

 (log Kow) أوملتقدير قيمة لو ك (QSARs)النشاط  -استخدام قيم العالقات الكمية للرتكيب  3-4-2-5-9م 

، جيــب أخــذ طريقــة التقــدير يف االعتبــار. وقــد وضــعت وال تــزال توضــع قــيم أومعنــد وجــود قيمــة تقديريــة للمعامــل ك 
. وتستخدم يف أحيان كثرية أربعة برامج حاسوبية متاحـة جتاريـاً أومالنشاط بغرض تقدير قيمة املعامل ك -عديدة للعالقات الكمية للرتكيب 

(CLOGP, LOGKOW (KOWWIN), AUTOLOGP, SPARC)  لتقــدير املخــاطر إذا مل تتــوفر بيانــات مســتقاة مــن التجربــة. وتقــوم الــربامج
CLOGP وLOGKOW وAUTOLOGP  ــــامج ــــة، بينمــــا يقــــوم برن علــــى أســــاس  SPARCعلــــى أســــاس إضــــافة مســــامهات اجملموعــــات التفاعلي
بشــكل عــام للمركبــات غــري العضــوية  SPARCن اســتخدام ســوى برنــامج بدرجــة أكــرب حملاكــاة الرتكيــب الكيميــائي. وال ميكــ ةنظريــ يــةخوارزم

للمركبات املخفضة للتوتر السطحي، واملركبات االسـتخالبية  أومك املركبات الفلزية العضوية. ويتطلب األمر اتباع طرائق خاصة لتقدير لو أو
ن اعتماد طرائق تقدير قيم العالقات الكميـة للرتكيـب بشأ US EPA/ECيف املشروع املشرتك  CLOGPواملخاليط. ويوصى باستخدام برنامج 

ألغــراض  LOGKOWو CLOGPباســتخدام الربنــاجمني  (Pedersen et al., 1995). وقــد أوصــى بيدرســن (US EPA/EC, 1993)النشــاط  -
ألغــراض التصــنيف (اجلــدول التصــنيف بســبب موثوقيتهمــا وتوفرمهــا جتاريــاً، وســهولة اســتخدامهما. ويوصــى باســتخدام طرائــق التقــدير التاليــة 

 ).1-5-9 م

 (KOW) أومالنشاط الموصى باستخدامها في تقدير قيم ك -: قيم العالقات الكمية للتركيب 1-5-9الجدول م 

 المواد المعنية أومنطاق قيم لو ك النموذج
CLOGP (أ)9 < أوملو ك<  صفر

ـــــو ك  ـــــامج قيمـــــة ل ـــــوي  أومحيســـــب الربن ـــــون، علـــــى للمركبـــــات العضـــــوية الـــــيت حتت الكرب
 دروجني، النرتوجني، األكسجني، اهلالوجني، الفوسفور و/أو الكربيت.ياهل

LOGKOW 

(KOWWIN) 

ـــــو ك (ب)8 < أوملو ك < 4- ـــــامج قيمـــــة ل ـــــوي  أومحيســـــب الربن ـــــون، علـــــى للمركبـــــات العضـــــوية الـــــيت حتت الكرب
دروجني، النرتوجــني، األكســجني، اهلــالوجني، الســليكون، الفوســفور، الســلينيوم، يــاهل

الليثيـــوم، الصـــوديوم، البوتاســـيوم، و/أو الزئبـــق. وميكـــن أيضـــاً التنبـــؤ بواســـطة الربنـــامج 
األصــــباغ، و بـــبعض املــــواد املخفضــــة للتــــوتر الســـطحي (مثــــل إيثوكســــيالت الكحــــول، 

 واملواد املتفككة).
AUTOLOGP ـــــو ك 5> أوملو ك ـــــامج قيمـــــة ل ـــــوي  أومحيســـــب الربن ـــــون، علـــــى للمركبـــــات العضـــــوية الـــــيت حتت الكرب

وجتــــــرى  ،دروجني، النرتوجــــــني، األكســــــجني، اهلــــــالوجني، الفوســــــفور والكربيــــــتيــــــاهل
 .AUTOLOGPحتسينات لتوسيع انطباق الربنامج 

SPARC يعطــــي نتــــائج أفضــــل مــــن KOWWIN 
للمركبـــات الـــيت تكـــون فيهـــا  CLOGPو

 5>  أوملو ك قيمة

 منوذجـــاولـــيس  احلراريـــة الديناميـــة مبـــادئ علـــى يقـــومآيل  منـــوذج هـــو SPARCبرنـــامج 
 عــن خيتلــف لــذلك وهــو. بيانــات املالحظــة مــن مســتقاة معلومــات إىل يســتندتعليليــاً 

، CLOGP ،KOWWINالنشــــــاط ( -الرتكيــــــب  عالقــــــات تســــــتخدم الــــــيت النمــــــاذج
AUTOLOGP(  جملموعـــة مـــن  أوملقيمـــة لـــو كيف أنـــه ال يتطلـــب أي بيانـــات مقيســـة

املنتجـــــات الكيميائيـــــة املرجعيـــــة. وبصـــــفة عامـــــة، ال ميكـــــن اســـــتخدام ســـــوى برنـــــامج 
SPARC .للمركبات غري العضوية واملركبات الفلزية العضوية 

الربنــامج  مقــدرة جتريبيــاً وقيمــاً مت فحصــها، وقــد أوضــحت الدراســة أن أومدراســة الختبــار الصــالحية تضــمنت قــيم لــو ك (Niemelä)أجــرى نيمــيال  (أ)
، 501(ن =  9 تــرتاوح بــني أقــل مــن صــفر وأكــرب مــنأوم لعــدد كبــري مــن املنتجــات الكيميائيــة العضــوية، متثــل قيمــة لــو كأوم بدقــة بقيمــة لــو ك تنبــأ

 .r2  =0.967 ((temaNord, 1995:581) وقيمة
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 13 058ب ) ويتعلـق Syracuse Research Corporation 1999( أوم للتشـتت ميثـل القـيم املقـدرة والتجريبيـة ملعامـل التـوزع لـو كيقـدر علـى أسـاس رسـم بيـاين (ب)
 .8-و 4-ترتاوح بني  أوملو كنتائج صحيحة للمركبات متثل قيمة يعطي  LOGKOWأن الربنامج  مركباً، علماً 

 أوماهتماماً خاصاً بقيم معامل الترّكز األحيائي ومعامل التوزّع كالمواد الكيميائية التي تتطلب رتب  3-5-9م 
الكيميائيــة الفيزيائيــة صــعوبة تقــدير أو قيــاس معامــل الرتّكــز األحيــائي. وتوجــد مــواد  اخلــواصميكــن أن تســبب بعــض  1-3-5-9م 
الكيميائية الفيزيائية األخرى، وعلى سبيل املثال، اإلعاقة الفراغية، أو املواد اليت جتعل  خواصهاترتكز يف البيئات احليوية بشكل يتسق مع  ال

 غري مناسب. أوملو كعل كًال من قياس واستخدام قيمة ة غري مناسب، مثل النشاط السطحي، الذي جيياستخدام البيانات الوصف

 املواد الصعبة 2-3-5-9م 
الكيميائيـــة يف الـــنظم املائيـــة، وقــد وضـــعت توجيهـــات للمســاعدة يف اختبـــار هـــذه املـــواد  يصــعب اختبـــار بعـــض املــواد 1-2-3-5-9م 

(DoE, 1996; ECETOC 1996; US EPA 1996; OECD, 2000) .التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي عـن  والوثيقـة التوجيهيـة ملنظمـة
مصـدر جيـد للمعلومـات الـيت تفيـد أيضـاً يف دراسـات الـرتاكم  هي (OECD, 2000)اختبار السمية املائية للمواد واملخاليط الصعبة 

املتعلقة بأنواع املواد اليت يصعب اختبارها واخلطوات الالزمة لضمان التوصل إىل استنتاجات صحيحة من اختبار هذه املواد. وقد  األحيائي
لســريع بســبب عمليــات مــن قبيــل التحلــل بالضــوء، أو تكــون املــواد الــيت يصــعب اختبارهــا قليلــة الــذوبان، أو متطــايرة، أو معرضــة للتحلــل ا

 ، أو التأكسد، أو التحلل األحيائي.املائيالتحلل 

جيــب لكــي ترتكــز املــادة كمركــب عضــوي أن تكــون املــادة قابلــة للــذوبان يف الــدهون، وأن تكــون موجــودة يف املــاء، و  2-2-3-5-9م 
الـيت تغـري هـذه القـدرة علـى التـوافر تغـري الرتّكـز األحيـائي الفعلـي للمـادة،  اخلـواصوأن تكون متاحة الخـرتاق خياشـيم األمسـاك. لـذلك، فـإن 

الـزمن.  باملقارنة مع القيم املتوقعة. وعلى سبيل املثال، قد ال توجـد املـواد السـهلة التحلـل األحيـائي يف البيئـة املائيـة سـوى لفـرتات قصـرية مـن
فضان الرتكيز واملدة اليت تكون املادة خالهلا متاحة للرتكز األحيائي. ويتمثل بارامرت هـام آخـر خياملائي وباملثل، فإن القابلية للتطاير والتحلل 

قــد خيفــض تركيــز التعــرض احلقيقــي ملــادة مــا يف االمتــزاز، ســواء علــى جســيمات أو علــى األســطح بصــفة عامــة. وهنــاك عــدد مــن املــواد الــيت 
اخنفاض قيمة معامل الرتّكز األحيائي عن القيمة املتوقعة. وقد يكون الرتّكز األحيائي  أظهرت سرعة حتوهلا يف الكائن العضوي، مما يؤدي إىل

غـري الكيميائيـة الفيزيائيـة البسـيطة. وهـذا هـو احلـال أيضـاً يف املـواد  اخلـواصللمواد اليت تكّون جسيمات أو تكتالت أقـل ممـا هـو متوقـع مـن 
يستصوب اسـتخدام عوامـل االنتثـار  املتكونة نتيجة الستخدام عوامـل االنتثـار. من هنا، ال) micella(للدهون اليت حتتويها املذيالت  األليفة

 يف اختبارات الرتاكم األحيائي.

 -علـى أســاس املـادة األم  -مـاء  -وبصفة عامة، يعترب قياس قيم معامل الرتّكز األحيائي ومعامـل التـوزّع أوكتـانول  3-2-3-5-9م 
نية الرتّكز األحيائي. كما أن التوثيق السـليم لرتكيـز االختبـار شـرط أساسـي إلثبـات صـالحية قيمـة معامـل الرتّكـز شرطاً أساسياً لتحديد إمكا

 األحيائي املعين.

 املواد الضعيفة الذوبان واملواد املعقدة 3-3-5-9م 
قـل مـن حـد االكتشـاف يف جيب إيالء اهتمام خاص للمواد القليلة الذوبان. وكثرياً ما تكـون قابليـة ذوبـان هـذه املـواد أ 

حيـائي الطريقة التحليلية، وهو ما يسبب مشاكل يف تفسري قدرة هـذه املـواد علـى الرتّكـز األحيـائي. وجيـب تقيـيم قـدرة هـذه املـواد علـى الرتّكـز األ
 .(QSAR)النشاط  -أو وضع تقديرات هلا على أساس قيم عالقة الرتكيب  أومعلى أساس التحديد املعملي لقيم لو ك

ويف حالــة عــدم الــذوبان الكامــل يف املــاء ملــادة ترتكــب مــن عــدة مكونــات، ينبغــي تعيــني مكونــات املخلــوط بقــدر  
رة على املستطاع عملياً، وتعيني قدرة هذه املادة على الرتّكز األحيائي باستخدام املعلومات املتاحة عن مكوناهتا. فإذا كانت املكونات القاد

يف املائــة أو حــىت أقــل مــن ذلــك  20احليويــة متثــل نســبة كبــرية مــن املــادة املعقــدة (علــى ســبيل املثــال أكــرب مــن الرتّكــز األحيــائي يف األوســاط 
 بالنسبة للمكونات اخلطرة)، فإن هذه املادة تعترب قادرة على الرتاكم األحيائي.

 املواد ذات الوزن اجلزيئي املرتفع 4-3-5-9م 
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اد فوق أبعاد جزيئية معينة. وحيتمل أن يرجـع ذلـك إىل اإلعاقـة الفراغيـة ملـرور تتناقص القدرة على الرتّكز األحيائي للمو  
). غـري أنـه 1996 األوروبيـة، للوزن اجلزيئـي (علـى سـبيل املثـال، اللجنـة 700املادة عرب أغشية اخلياشيم. وقد اقرتح تطبيق قيمة حدية قدرها 

، واقرتحـت بـدالً منهــا قيمــة (CSTEE, 1999)لـى إحـداث تـأثريات مائيـة غـري مباشـرة وجه انتقاد هلذه القيمة احلدية أل�ا تستبعد مواد قادرة ع
النهائيــة أو نــواتج حتلــل اجلزيئــات الكبــرية  االســتقالب (األيــض). وينبغــي بصــفة عامــة مراعــاة الــرتاكم األحيــائي لنــواتج 1 000حديــة مقــدارها 

لرتّكز األحيـائي للجزيئــات ذات الــوزن اجلزيئــي املرتفـع بدقــة، وعــدم اســتخدامها مــا مل احلجـم يف البيئــة. مــن هنــا، جيـب تقيــيم البيانــات املتعلقــة بــا
 البيئة. �ائية ونواتج حتلل يف استقالبتعترب صحيحة، سواء كان األمر يتعلق مبركب أُّم أو بنواتج 

 املواد املخّفضة للتوتر السطحي 5-3-5-9م 
السطحي من جزء أليف للدهون (غالبـاً سلسـلة ألكيـل) وجـزء أليـف للمـاء (اجملموعـة تتكون املواد املخفضة للتوتر  1-5-3-5-9م 

 نيـة، أوالقطبية الرئيسية). وتبعاً لشحنة اجملموعة القطبية الرئيسية تصنف املواد املخفضة للتـوتر السـطحي إىل فئـات خمتلفـة: أنيونيـة أو كاتيو 
وعـات القطبيـة الرئيسـية، تشـّكل املـواد املخفضـة للتـوتر السـطحي فئـة متنوعـة الرتكيـب غري أيونية، أو مذبذبة (أمفوترية). وبسبب تنـوع اجملم

السطحي  من املركبات اليت تعني وفقاً لنشاطها السطحي أكثر منه وفقاً لرتكيبها الكيميائي. وينبغي بالتايل دراسة قدرة املواد املخفضة للتوتر
املختلفـة الـيت تنتمـي إليهـا (أنيونيـة، أو كاتيونيـة، أو غـري أيونيـة، أو مذبذبـة (أمفوتريـة))،  على الرتاكم األحيائي فيما يتصل بالفئات الفرعيـة

ولــيس مبجموعــة املــواد املخفضــة للتــوتر الســطحي يف جمملهــا. واملــواد املخفضــة للتــوتر الســطحي قــد تكــّون مســتحلبات يصــعب فيهــا تعيــني 
ري اجلـزء املتـاح حيويـاً، حـىت عنـدما يظهـر تكـّون احملاليـل، ممـا يـؤدي إىل مشـاكل يف التوافر احليـوي. وميكـن أن يـؤدي تكـّون ُمـذيالت إىل تغيـ

 تفسري القدرة على الرتاكم األحيائي.

 عوامل الرتّكز األحيائي املستمدة من التجارب العملية 2-5-3-5-9م 

لة األلكيــل يف اجلـــزيء تبــني قــيم معامــل الرتّكـــز األحيــائي املقيســة أن معامــل الرتكـــز قــد يزيــد مــع زيـــادة طــول سلســ 
 ويكون معتمداً على موقع ارتباط اجملموعة القطبية الرئيسية، وكذلك على اخلصائص الرتكيبية األخرى.

 (Kow)) أومماء (ك -معامل التوزّع أوكتانول  3-5-3-5-9م 

القـارورة اهلــزازة أو مـاء بطريقــة  -يف حالـة املـواد املخفضــة للتـوتر السـطحي، ال ميكــن تعيـني معامـل التــوزع أوكتـانول  
طريقة التقليب البطيء بسبب تكّون املستحلبات. كما أن جزيئات املادة املخفضة للتوتر السطحي تكون موجودة يف الطور املائي يف صورة 

جرييب ملعامل أيونات بشكل حصري تقريباً، يف حني يتعني أن تتزاوج مع أيون مضاد حىت تذوب يف األوكتانول. من هنا، ال يبني التقدير الت
. ومن ناحية أخرى، فقد اتضح أن الرتّكز األحيائي للمواد (Tolls, 1998)ماء توزيع املواد املتأينة املخفضة للتوتر السطحي  -التوزّع أوكتانول 

أنه بالنسـبة لـبعض  (Tolls, 1998) . وأوضح تولز(Tolls, 1998)املخفضة للتوتر السطحي األيونية وغري األيونية يزيد مع زيادة األلفة للدهون 
أن متثـل القـدرة علـى الـرتاكم األحيـائي؛ غـري أنـه  LOGKOWاملقدرة باستخدام برنامج  أوماملـواد املخفضة للتوتر السطحي، ميكن لقيمة لو ك

، وذلـك باستخدام طريقة روبرتس التقديرية أوميلزم يف حالة مواد أخرى خمفضة للتوتر السطحي إدخال بعض التصحيحات على قيمة لو ك
(Roberts, 1989)والرتّكـــز األحيـــائي تعتمـــد علـــى فئـــة املـــادة املخفضـــة للتـــوتر  أوم. وتظهـــر هـــذه النتـــائج أن نوعيـــة العالقـــة بـــني تقـــديرات لـــو ك

 .أوميم لو كالسطحي املعنية ونوعها احملدد. لذلك، ينبغي توخي احلذر يف تصنيف القدرة على الرتّكز األحيائي على أساس ق

 البيانات المتضاربة وعدم توفر البيانات 4-5-9م 
 بيانات معامل الرتّكز األحيائي املتضاربة 1-4-5-9م 

يف احلاالت اليت تتاح فيها بيانـات متعـددة ملعامـل الرتّكـز األحيـائي ملـادة واحـدة، ميكـن أن توجـد بيانـات متضـاربة.  
وبصفة عامة، جيب تفسري البيانات املتضاربة ملادة خضعت عدة مرات الختبار مناسب للرتكز األحيائي وفقاً لنهج مـن نـوع "وزن األدلـة". 

اســتخدام فإنــه ينبغــي  ،علــى الســواء 500و<  ≥احلصــول ملــادة مــا علــى قــيم جتريبيــة ملعامــل الرتّكــز األحيــائي ويعــين هــذا الــنهج أنــه إذا مت 
ودة، البيانات اليت تتسم بأفضل جودة ممكنة والبيانات األفضل توثيقاً لتعيني قدرة املادة على الرتّكز األحيائي. وإذا ظلت االختالفـات موجـ
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عالية اجلودة ملعامل الرتّكز األحيائي ألنواع خمتلفة من األمساك، فإنه ينبغي اسـتخدام أعلـى قيمـة صـحيحة   على سبيل املثال، إذا توفرت قيم
 كأساس للتصنيف.

أو قيم أكرب) للنوع األحيائي ذاته وملرحلة احلياة ذاهتا، فإنه ميكن اسـتخدام  4وعندما تتاح جمموعات بيانية أكرب ( 
 ز األحيائي باعتباره القيمة التمثيلية ملعامل الرتّكز األحيائي لذلك النوع األحيائي.املتوسط اهلندسي لقيم معامل الرتكّ 

 املتضاربة أومبيانات لوك 2-4-5-9م 

للمـادة ذاهتــا. فـإذا مت احلصــول  أومقـد تنشـأ نتــائج متضـاربة يف احلــاالت الـيت تتــوفر فيهـا بيانـات متعــددة لقيمـة لــو ك 
، فإنه ينبغي استخدام البيانات ذات اجلودة األعلى واألفضـل توثيقـاً مـن أجـل تعيـني قـدرة املـادة على السواء 4و<  ≥ أومعلى بيانات لو ك

على الرتّكز األحيائي. وإذا ظلت االختالفات موجودة، فإنه ينبغي بصفة عامة إعطاء أسبقية ألعلى قيمة صحيحة. ويف هذه احلالة، ميكن 
 .(QSAR)النشاط  -ى أساس العالقات الكمية للرتكيب عل التقديرية أوماستخدام قيمة لو ك

 االستعانة برأي خبري 3-4-5-9م 

، وال يتـوفر أي تنــبؤ لقيمـة لـو أوميف حالة عدم توفر أية قيمة مقـدرة بالتجربـة ملعامـل الرتّكـز األحيـائي أو قيمـة لـو ك 
نة برأي خبري. وميكن أن يستند رأي اخلبري على مقارنة بني تركيب اجلزيء ، فإنه ميكن تقييم القدرة على الرتكيز يف البيئة املائية باالستعاأومك

 .أوماملقدرة بالتجربة، أو على تنبؤات لقيمـة ثابـت التوزّع ك أوموتركيب مواد أخرى تتوفر بشأ�ا قيم للرتكز األحيائي أو قيم لو ك

 مخطط اتخاذ القرار 5-5-9م 

املناقشــات واالسـتنتاجات املــذكورة أعــاله وضــع خمطـط الختــاذ القــرار قــد ُيسـّهل البــت فيمــا إذا كانــت  سمت علـى أســا 1-5-5-9م 
 مادة ما قادرة أو غري قادرة على الرتّكز األحيائي يف األنواع األحيائية املائية.

بـــة وذات جـــودة عاليـــة. يفضـــل يف النهايـــة اســـتخدام قـــيم للرتكـــز األحيـــائي مســـتقاة مـــن التجر  ،وألغــــراض التصـــنيف 2-5-5-9م 
أل�ـا ميكـن أن تعطـي  أومينبغي استخدام قيم منخفضة اجلودة أو غري مؤكدة اجلودة ألغراض التصنيف إذا توفرت بيانـات عـن قـيم لـو ك وال

غ ظـروف حالـة قيمة زائفة أو بالغة االخنفاض ملعامل الرتّكز األحيائي، على سبيل املثال بسبب فرط قصر مدة التعـرض الـيت مل يـتم فيهـا بلـو 
يف أنـواع  االتزان. ويف حالة عدم توفر قيمة ملعامل الرتّكز األحيائي ألنواع أمساك ميكن استخدام بيانات عالية اجلودة ملعامل الرتّكـز األحيـائي

 أحيائية أخرى (مثل بلح البحر).

وردت تقديرات ، أو قيم Kowلثابت التوزّع وفيما يتعلق باملواد العضوية، تفضل قيم عالية اجلودة مستقاة من التجربة  3-5-5-9م 
التصــنيف يف عمليــة يف الدراســات املنشــورة واعتــربت "قيمــاً موصــى هبــا". ويف حالــة عــدم تــوفر بيانــات جتريبيــة ذات جــودة عاليــة، ميكــن  هلــا

املعتمــدة هــذه  QSARقيمــة ، وميكــن اســتخدام أوملتعيــني قيمــة لــو ك (QSARs)النشــاط  -اسـتخدام قــيم معتمــدة للعالقــات الكميــة للرتكيــب 
دون تعــديل معــايري التصــنيف، إذا كانــت مقتصــرة علــى مــواد كيميائيــة ثبــت جيــداً انطباقهــا عليهــا. ويف حالــة مــواد مثــل األمحــاض والقواعــد 

أسـاس عالقات الرتكيب  مقدرة عـلى أومالقوية، واملركبات الفلزية املعقدة، واملواد املخفضة للتوتر السطحي، ينبغي توفري قيمة لثابت التوزّع ك
 .أومأوكتانول واملاء بدًال من إجراء تقدير حتليلي لثابت التوزّع ك -النشاط أو تقدير على أساس قابلية ذوبان منفصلة يف كل من ع  -

 االستعانة برأي خبري. فإنه ينبغيوإذا كانت البيانات متوفرة لكنها غري معتمدة،  4-5-5-9م 

البت فيما إذا كانت مادة ما قـادرة أو غـري قـادرة علـى الرتكـز األحيـائي يف الكائنـات العضـوية املائيـة ومن هنا، ميكن  5-5-5-9م 
 باتباع املخطط التايل:

 قيمة صحيحة/ذات جودة عالية ملعامل الرتّكز األحيائي حمددة بالتجربة = نعم: (أ)
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 الرتّكز األحيائياملادة قادرة على : 500 ≥معامل الرتّكز األحيائي (م ت ح)  '1'

 املادة غري قادرة على الرتّكز األحيائي.: 500معامل الرتّكز األحيائي (م ت ح) <  '2'

 قيمة صحيحة/ذات جودة عالية ملعامل الرتّكز األحيائي حمددة بالتجربة = ال: (ب)
 حمددة بالتجربة = نعم: أوملو كل قيمة صحيحة/ذات جودة عالية 

 ادرة على الرتّكز األحيائياملادة ق: 4 ≥ أوملو ك '1'
 املادة غري قادرة على الرتّكز األحيائي.: 4 < أوملو ك '2'

 قيمة صحيحة/ذات جودة عالية ملعامل الرتّكز األحيائي حمددة بالتجربة = ال: (ج)
 حمددة بالتجربة = ال: أوملو كل قيمة صحيحة/ذات جودة عالية 

 = نعم: أوملتقدير قيمة لو ك QSARالنشاط  -استخدام قيم صحيحة لعالقات الرتكيب 
 املادة قادرة على الرتّكز األحيائي: 4 ≥ أوملوك '1'
 املادة غري قادرة على الرتّكز األحيائي.: 4<  أوملوك '2'

 )QSARالنشاط ( -استخدام العالقات الكمية للتركيب  6-9م 

 خلفية تاريخية 1-6-9م 

يرجــع تــاريخ اســتخدام العالقــات الكميــة بــني الرتكيــب والنشــاط يف علــم الســموم املائيــة إىل األعمــال الــيت أجنزهــا يف  1-1-6-9م 
. وقـد أوضـح هـذان (Lipnick, 1989a)فــي مـاربورغ  (Meyer)وماير  (Lipnick, 1986)وريخ ييف ز  (Overton)أواخر القرن التاسع عشر أوفرتون 

مباشراً مبعامل توزعها املقيس بني زيت الزيتون  اً املواد على إحداث ختدير يف صغار الضفادع وصغار األمساك ترتبط ارتباطالباحثان أن قدرة 
فرضـية بـأن هــذا االرتبـاط يظهـر السـمية الـيت حتـدث يف تركيـز أو  ",Studien über die Narkose" 1901واملاء. وطرح أوفرتـون يف دراسـته يف 

. كما أنه خلص إىل أن هـذا ينـاظر (Lipnick, 1991a)ياسي، يف نطاق موقع جزيئي معني يف داخل الكائـن العضوي حجم جزيئي (مويل) ق
الرتكيـز أو احلجــم نفســه يف خمتلــف الكائنــات، بغــض النظــر عمــا إذا كــان االمتصـاص مــن املــاء أو عــن طريــق استنشــاق غــازي. ويعــرف هــذا 

 أوفرتون. -االرتباط يف علم التخدير باسم نظرية ماير 

ماء كنظام قياسي  -أوكتانول  -يف كلية بومونا استخدام نظام ع ومعاونوه (Corwin Hansch)واقرتح كورفن هانش  2-1-6-9م 
للتوزيع، ووجد أن معامالت التوزع هذه قيم مجعية تركيبية ميكن تقديرها مباشرة على أساس الرتكيب الكيميائي. وذكر هـؤالء البـاحثون  

ئج. وأعلــن يف النتــا (regression) االحنــداركــذلك أنــه ميكــن تصــميم منــاذج للعالقــات الكميــة بــني الرتكيــب والنشــاط علــى أســاس حتليــل 
 log (1/C) منوذجاً للعالقات الكمية للرتكيب والنشاط يف شكل 137ما جمموعه  1972الباحثون عن طريق تطبيق هذا النهج يف عام 

= A log Kow + B  حيثKow  أوكتـانول واملـاء، و -هو معامـل التـوزّع بـني عC اسـتجابة  الرتكيـز اجلزيئـي للمـادة الكيميائيـة الـذي يسـبب
قياســية لتــأثري املركبــات العضــوية غــري اإللكرتوليتيــة وغــري املتفاعلــة يف حيوانــات كاملــة، أو أعضــاء، أو خاليــا، بــل وأنزميــات نقيــة. بيولوجيــة 

وكانت االحندارات ومقاطع حماور اإلحداثيات متطابقة تقريباً يف مخٍس من هذه املعادالت اليت تتعلق بسمية مخسة كحوالت بسيطة أحادية 
، الذي يبدو أنه 1981يف عام  (Könemann)نمان يخلمسة أنواع من األمساك، وكانت يف الواقع مطابقة تقريباً ملا توصل إليه كدروكسيل ياهل

نمـان وآخـرون أن كـل هـذه املـواد البسـيطة غـري اإللكرتوليتيـة وغـري املتفاعــلة تعمـل مـن يمل يكن على علـم بأعمـال هـانش السـابقة. وأثبـت ك
 .(Lipnick, 1989b)خالل آلية ختدير يف اختبار السمية احلادة يف األمساك، مما يؤدي إىل مسية دنيا أو مسية خط األساس 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

546 

 األخطاء التجريبية التي تسبب بخس تقدير الخطورة 2-6-9م 

 -كــن أن تكــون هنــاك مــواد غــري إلكرتوليتيــة أخــرى أشــد مسيــة ممــا تتنبــأ بــه قيمــة كميــة تقديريــة لعالقــات الرتكيــب مي 1-2-6-9م 
. لكنهـا ال تكـون أقـل مسيـة إال نتيجـة خلطـأ يف إجـراء االختبـار. وتشـمل أخطـاء إجـراء االختبـار البيانـات املتعلقـة مبركبـات (QSAR)النشاط 
 التطاير أثناء التجربة، وكذلك باملركبات اليت تكره املاء بشدة، اليت قد تكون مدة اختبار مسيتها احلادة غري  دروكربونات اليت متيل إىليمثل اهل

اره للمـاء. كافية لبلوغ توزيـع حالـة االتـزان بـني الرتكيـز يف الطـور املـائي (حملـول االختبـار يف املـرىب املـائي) وموقـع التـأثري املخـدر الـداخلي الكـ
لكرتوليتية وغري املتفاعلة، عالقة اإلمقابل لو ك ت هلذه املواد البسيطة غري  أومالنشاط اليت متثل لو ك -ياين لعالقة الرتكيب ويظهر الرسم الب

األشد  خطية شريطة بلوغ هذا االتزان قبل �اية االختبار. وفيما وراء هذه النقطة، تالحظ عالقة ثنائية اخلطية، تكون فيها املادة الكيميائية
 .(Lipnick, 1995)اليت يتحقق فيها االتزان  أومهي اليت تعطي القيمة األكرب للوغاريتم لو ك مسية

ومثة مشكلة اختبار أخرى متثلها القيمة احلدية لقابلية الذوبان يف املاء. فعندما يكون الرتكيز السمي الالزم إلحـداث  2-2-6-9م 
 يالحـظ أي تـأثري، حـىت يف حالـة التشـبع يف املـاء. كمـا أن املركبـات الـيت يقـرتب تركيزهـا التأثري أعلى من حد قابلية ذوبان املركب يف املـاء ال

اهرة السمي املتوقع من حد قابلية الذوبان يف املاء ال حتدث تأثرياً هي األخرى إذا كانت مدة االختبار غري كافية لبلوغ االتزان. وتالحظ ظـ
ة للتـوتر الســطحي إذا كانــت السـمية متوقعــة عنــد تركيـز أعلــى مــن الرتكيـز احلــرج للُمــذيالت. مماثلـة للقيمــة احلديــة يف حالـة املركبــات املخفضــ

 وبينمـا ميكــن هلـذه املــواد أال تظهــر مسيـة يف هــذه الظـروف عنــد اختبارهــا مبفردهـا، فــإن مسـامهاهتا الســمية تكــون واضـحة يف املخــاليط دائمــاً.
، تظهـر االختالفـات يف قابليـة الـذوبان يف املـاء اختالفـات يف احملتويـات احلراريـة أوملـو ك وبالنسبة للمركبات الـيت تعطـي قيمـاً متطابقـة ملعامـل

لالنصـــهار، املســـجلة عنـــد نقطـــة االنصـــهار. ونقطـــة االنصـــهار هـــي انعكـــاس لدرجـــة ثبـــات الشـــبكة البلوريـــة وتعتمـــد قيمتهـــا علـــى الـــروابط 
 .(Lipnick, 1990). وكلما زاد متاثل املركب كانت نقطة انصهاره أعلى اهلدروجينية بني اجلزيئية، وعدم املرونة البنيوية، والتماثل

 النشاط -قضايا وضع نماذج لعالقة التركيب  3-6-9م 

النشـاط يعـين أن يعطـي النمــوذج تنبـؤاً موثوقـاً بـه لسـمية مـادة كيميائيــة مل  -إن اختيـار قيمـة مناسـبة لعالقـة الرتكيـب  1-3-6-9م 
النشـاط  -وبصفة عامة، تتناقص املوثوقية مـع تزايـد تعقيـد الرتكيـب الكيميـائي، مـا مل تكـن قيمـة عالقـة الرتكيـب  ختترب أو لنشاطها احليوي.

النشـاط مشـتقة  -مشتقة جملموعة ضيقة من املواد الكيميائية تشبه املـادة املرشـحة يف الرتكيـب. ويف املعتـاد، تسـتخدم منـاذج لعالقـة الرتكيـب 
الكيميائية يف تطوير املستحضرات الصيدالنية مىت مت تعيني مركب رائـد جديـد، ومـىت كانـت هنـاك حاجـة إىل  لرتب ضيقة حمدودة من املواد

إدخال تعديالت تركيبية طفيفة لزيادة نشاطه (وتقليل مسيته). واهلدف، إمجاًال، هو عمل تقديرات عن طريق االستكمال الداخلي أكثر منه 
 عن طريق االستكمال اخلارجي.

ساعة يف مسك  96عند تعرض  50ت ق النصفيوعلى سبيل املثال، عندما تتوفر البيانات املتعلقة بالرتكيز القاتل  2-3-6-9م 
ا بالنسبة لتأثريات ع لتنبؤات تكون موثوق هبا إىل حد منونانول، فإن ا -هكسانول، ع  -بوتانول، ع  - املنوَّه بالنسبة لإليثانول، ع

وباملقابــل، يكــون مثــل هــذا التنبــؤ أقــل موثوقيــة بالنســبة لتــأثري امليثــانول ألن األمــر يتعلــق هنــا باســتكمال بنتــانول.  -بروبــانول، أو ع  -
خارجي لعدد من ذرات الكربون أقل بشكل واضح من العدد يف الكحوالت املختربة األخرى. ويف الواقع، يكون سلوك املركب األول يف 

ال ينبغـي التنبــؤ بـه علــى أسـاس البيانــات املتعلقـة باملركبــات األخـرى يف اجملموعــة. بـل إن مسيــة اجملموعــة املتشـاكلة عــادة األشـد شــذوذاً و  هـذه
أقل ااالستكمال اخلارجي الكحوالت ذات السلسلة املتفرعة ميكن أن تشكل استكماًال خارجياً غري معقول تبعاً للتأثري املعين. ويصبح هذا 

املركب األم لتأثري حمدد ما. وباملثل، إذا كانت السمية حتدث من خالل  خبواص، وليس يض)االستقالب (األ بنواتجموثوقية إىل حد ارتباط 
 آلية ارتباط مبتلٍق حمدد، فإن التأثريات املالحظة نتيجة إلدخال تغيريات طفيفة ميكن أن تكون ذات شأن كبري.

لتــأثري  QSARهبــا املركبــات الشــتقاق قيمــة ومــا حيكــم يف النهايــة صــالحية هــذه التنبــؤات هــو الدرجــة الــيت تســتخدم  3-3-6-9م 
معينة منوذجاً آليـاً، ولكـن  QSARبيولوجي حمدد من خالل آلية جزيئية عامة. ويف كثري من احلاالت، إن مل يكن يف معظمها، ال متثل قيمة 

يائية اليت تعمل مجيعها وفق آلية سلسلة من املنتجات الكيم مشتقاً منجمرد منوذج ترابطي. وجيب أن يكون النموذج اآليل الصحيح بالفعل 
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جزيئيــة واحــدة وختضــع ملعادلــة تســتخدم واحــداً أو أكثــر مــن البــارامرتات املرتبطــة بشــكل مباشــر بواحــدة أو أكثــر مــن مراحــل اآلليــة املعنيــة. 
مـن هـذه الواصـفات اجلزيئيـة بصـورة أعـم حتـت اسـم البيانـات اجلزيئيـة الواصـفة. وينبغـي مراعـاة أن عـدداً  اخلواصوتعرف هذه البارامرتات أو 

 الشائعة االستخدام ليس هلا بالضرورة تفسري فيزيائي مباشر. وحيتمل يف النموذج الرتابطي أن يكون التوافق اإلحصائي للبيانات أضعف منه
بالضـرورة، ولكـن مـا هـو يف النمـوذج اآليل حـىت إذا أخـذت يف االعتبـار حـدود النمـوذج اآليل املـذكورة آنفـاً. واآلليـات ليسـت مفهومـة متامـاً 

علــى معــروف ميكــن أن يكــون كافيــاً لتعزيــز هــذا الــنهج. ويف حالــة النمــاذج الرتابطيــة تتزايــد موثوقيــة التنبــؤات إذا كــان نطــاق الــرتابط حمــدوداً: 
أن تقــاس ألي مركــب  ســبيل املثــال، الفئــات األليفــة لإللكرتونــات، مثــل األكــريالت، الــيت تكــون فيهــا درجــة التفاعليــة مماثلــة والســمية ميكــن 

 وحده. أومكيميائي "جديد" باستخدام منوذج يقوم على معيار لو ك

رابطـة ثنائيـة أو ثالثيـة متصـلة مـع جمموعـة علـى وكمثال، جند أن الكحوالت األولية والكحوالت الثانويـة الـيت حتتـوي  4-3-6-9م 
للمركبــات املشــبعة  QSARدروكســيل (الكحــول األليلــي أو الكحــول الربوبــارجيلي) تتســم بســمية أشــد مــن الســمية الــيت يتنبــأ هبــا منــوذج ياهل

بواسطة اإلنـزمي الشـائع استقاليب تنطوي على تنشيط  (Proelectrophile)املناظرة. وقد نسب هذا السلوك إىل آلية كامنة األلفة لإللكرتونات 
الكحول لأللدهيدات غري املشبعة ألفا وبيتا والكيتونات املناظرة اليت ميكن أن تعمل كمواد أليفة لإللكرتونات من خالل آلية  دروجينازيديه

دروجيناز الكحـول مثـل الكحـوالت يـ. وتسـلك هـذه املركبـات يف وجـود مثـبط اإلنـزمي ديه(Veith et al., 1989)ُمتَقــبِّل مــن نــوع آليـة ميشـيل 
 تسم بسمية مفرطة تتفق مع الفرضية اآللية.األخرى، وال ت

ويصــبح الوضــع أكثــر تعقيــداً بســرعة مــىت جتــاوز املــرء سلســلة متشــاكلة مــن املركبــات. مثــال ذلــك، مشــتقات البنــزين   5-3-6-9م 
كبــري يف مسيــة   البســيطة. وقــد تبــدو سلســلة مركبــات الكلــوروبنزين كسلســلة مماثلــة للسلســلة املتشــاكلة. وال حيتمــل أن يكــون هنــاك اخــتالف

للكلوروبنزينـــات القائمـــة علـــى أســـاس بيانـــات اختبـــار أحـــد هـــذه  QSARمركبـــات ثنـــائي كلـــوروبنزين األيســـومرية الثالثـــة حبيـــث تكـــون قيمـــة 
األيسومرات كافية. فماذا عن االستبدال يف اجملموعات التفاعليـة األخـرى يف حلقـة البنـزين؟ علـى خـالف الكحـول األليفـايت، تـؤدي إضـافة 

دروكســيل تفاعليـة إىل حلقــة بنـزين إىل إنتــاج فينـول ال يعــود متعـادًال بعــد، ولكـن مركــب محضـي متــأين، بسـبب االســتقرار الــرنيين يوعـة هجمم
للشــحنة الســلبية الناجتـــة. وهكــذا، ال يعمــل الفينـــول كمــادة خمـــدرة حقيقيــة. وبإضــافة بـــدائل أليفــة لإللكرتونــات علـــى الفينــول (مثـــل ذرات 

ىل مركبــات تعمــل كعوامــل تفكيــك الفســفتة املؤكســدة (علــى ســبيل املثــال، مبيــد احلشــائش دينوســب). ويــؤدي االســتبدال الكلــور) ننتقــل إ
 باستخدام جمموعة ألدهيد إىل زيادة يف السمية من خالل آلية األلفة لإللكرتونات ألن هذه املركبات تتفاعل مع جمموعات األمينو من قبيل

. وباملثــل، يعمــل كلوريــد البنزيــل كمركــب أليــف لإللكرتونــات (Schiff)اتج إضــافة مــن نــوع قاعــدة شــيف لتكــوين نــ 4-جمموعــة ليســني أمينــو
مع جمموعات سلفدريل. وينبغي عند التنبؤ بسمية مركب غري خمترب أن تدرس بعناية التفاعلية الكيميائية هلـذه تكافؤية لتكوين نواتج إضافة 

ألخرى، وتفاعل بعضها مع بعض، وأن تبذل حماوالت لتوثيقها من الدراسات الكيميائية املنشورة اجملموعات وكثري من اجملموعات التفاعلية ا
(Lipnick, 1991b). 

لوضـع التنبـؤات، تسـتخدم هـذه الطريقـة   QSARالنشـاط  -وبالنظر إىل هذه القيود يف اسـتخدام قـيم عالقـة الرتكيـب  6-3-6-9م 
ديل لالختبار، ما مل تتـوفر بيانـات آليـة معينـة عـن املركـب غـري املختـرب نفسـه. والواقـع أن كأفضل وسيلة لوضع أولويات االختبار، وليس كب

عــدم القــدرة علــى وضــع تنبــؤ بتــأثريات تعــرض وتســرب معــروفني يف البيئــة ميكــن حبــد ذاتــه أن يكــون كافيــاً للشــروع يف إجــراء اختبــارات أو 
من املنتجات الكيميائية اليت تتطلب مثل هذه املعلومات. وميكن وضع منوذج  البيئة لفئة ما -استحداث منوذج جديد لقيم عالقة الرتكيب 

، مــن مثــل هــذه اجملموعــة مــن البيانــات. وميكــن، كمحاولــة أوىل التشــتتالنشــاط بالتحليــل اإلحصــائي، وخباصــة بتحليــل  -لعالقــة الرتكيــب 
 .أوماستخدام البيان اجلزيئي الواصف األكثر شيوعاً وهو لوك

النشـاط فهمـاً أو فرضـية عمليـة لآلليـة اجلزيئيـة،  -املقابل، يتطلب اشتقاق آلية تعتمـد علـى منـوذج عالقـة الرتكيـب وب 7-3-6-9م 
مرت أو البــارامرتات الــيت توضــع منــاذج هلــا بشــكل مناســب. ومــن املهــم مراعــاة أن هــذا خيتلــف عــن فرضــية تتعلــق بأســلوب الفعــل اومعرفــة البــار 

 وليس باآللية اجلزيئية.الفيزيولوجية ة/الذي يتصل باالستجابة البيولوجي
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 ) في التصنيف المائيQSARالنشاط ( -استخدام قيم العالقات الكمية للتركيب  4-6-9م 

 املتأصلة التالية للمواد مناسبة ألغراض التصنيف فيما يتصل بالبيئة املائية: اخلواصتعترب  1-4-6-9م 

 ؛(log Kow) أومماء لو ك -أوكتانول  -معامل التوزّع ع  (أ)

 ؛(BCF)معامل الرتّكز األحيائي م ت ح  (ب)

 غري األحيائي والتحلل األحيائي؛ -قابلية التحلل  (ج)

 وبراغيث املاء والطحالب؛يف األمساك السمية املائية احلادة  (د)

 ألمساك وبراغيث املاء.يف االسمية املمتدة  )ه(

، بشــرط أن تكــون (QSAR)النشــاط  -وتفضــل بيانــات االختبــار دائمــاً علــى التنبــؤات علــى أســاس عالقــة الرتكيــب  2-4-6-9م 
ملــلء ثغــرات البيانــات ألغــراض التصــنيف. ونظــراً لتبــاين موثوقيــة القــيم املتاحــة لعالقــة  QSARبيانــات االختبــار صــحيحة، مــع اســتخدام قــيم 

نطبق قيود خمتلفة على التنبؤ بكل من نقط انتهاء املالحظة املذكورة. ومع ذلك، إذا كان مركب النشاط وتباين نطاق تطبيقها، ت -الرتكيب 
 -منـوذج عالقـة الرتكيـب مـن خمترب ما ينتمي إىل رتبـة كيميائيـة أو نـوع تـركييب (انظـر أعـاله) يوجـد بالنسـبة لـه قـدر مـن الثقـة يف فائـدة التنبـؤ 

بيانــات االختبــار العملــي، حيــث إنــه لــيس مــن غــري املعتــاد اســتخدام هــذا الــنهج لكشــف بعــض النشــاط، فإنــه جتــدر مقارنــة هــذا التنبــؤ مــع 
يسفر  ما األخطاء التجريبية (التطاير، وعدم كفاية مدة االختبار لبلوغ حالة االتزان، وحد قابلية الذوبان يف املاء) يف البيانات املقيسة، وهو

 السمية الفعلية.غالباً عن تصنيف املواد يف رتبة مسية أدىن من 

النشـاط أو تبـدو قابلـة لالنطبـاق، يكـون مـن املفيـد مقارنـة  -قيمتان أو أكثر من قيم عالقـة الرتكيـب تنطبق وعندما  3-4-6-9م 
يكـن  تنبؤات هذه النماذج املتنوعـة فيمـا بينهـا بـنفس الطريقـة الـيت تقـارن هبـا بيانـات التنبـؤ مـع البيانـات املقيسـة (كمـا ذكـر أعـاله). فـإذا مل

هنــاك تبــاين بــني هــذه النمــاذج، فــإن النتيجــة تشــجع علــى الثقــة يف صــحة التنبــؤات. وقــد يعــين ذلــك بــالطبع أن مجيــع النمــاذج قــد وضــعت 
باستخدام بيانات عن مركبات متشاهبة وباستخدام طرق إحصائية متماثلة. ومن ناحية أخرى، إذا كانت التنبؤات خمتلفة بشـدة، فـإن هـذه 

اصــلة فحصــها. وهنــاك دائمــاً احتمــال أال يعطــي أي مــن النمــاذج املســتخدمة تنبــؤاً صــاحلاً. وكخطــوة أوىل، ينبغــي دراســة النتيجــة تتطلــب مو 
املواد الكيميائية املستخدمة الشتقاق كل من مناذج التنبؤ ملعرفة ما إذا كانت أي مناذج مبنية على مواد كيميائية مشاهبة يف  وخواصتركيبات 

ة الكيميائية املطلوب وضع تنبؤ بشأ�ا. فـإذا كانـت جمموعـة مـن البيانـات تضـم مـادة مشـاهبة اسـتخدمت يف اشـتقاق هذه اجلوانب مع املاد
مقارنة القيمة املقيسة يف قاعدة بيانـات ذلـك املركـب مـع التنبـؤ الـذي اسـتنبط باسـتخدام النمـوذج. فـإذا كانـت النتـائج  فإنه ينبغيالنموذج، 

وباملثـل، فإنـه إذا مل تكـن هـذه النمـاذج  يكـون اسـتخدامه أكثـر موثوقيـة. الـذي حيتمـل أنن هذا النموذج هـو تتوافق عموماً مع النموذج، فإ
 بيانات اختبار بشأن مثل هذا التشابه، فإنه يُوصى باختبار املادة الكيميائية.على حتتوي 

موقعهــا علـى شــبكة اإلنرتنـت مشــروع مـؤخراً علـى  (US EPA)وقـد وضـعت وكالــة الواليـات املتحــدة حلمايـة البيئـة  4-4-6-9م 
". وتقـرتح الوثيقـة اسـتخدام (HPV)وثيقة بعنوان "وضع الفئات الكيميائية يف برنامج اختبار املواد الكيميائية ذات حجم اإلنتاج الكبـري 

جات الكيميائية املدرجة املتعلقة بكامل املنت (SIDS)فئات املنتجات الكيميائية لغرض "... إجراء جتميع طوعي جملموعة بيانات الفحص 
... (لتـوفري) بيانـات الفحـص األساسـي الالزمـة لعمـل  يف الواليـات املتحـدة (HPV)على قائمـة املـواد الكيميائيـة املنتجـة بكميـات كبـرية 

ــــــــــدئي  ــــــــــة، وتأثرياهتــــــــــا يف صــــــــــحة اإلنســــــــــان  -الكيميائيــــــــــة  للخــــــــــواصتقيــــــــــيم مب ــــــــــة للمــــــــــواد الكيميائيــــــــــة، ومصــــــــــريها يف البيئ الفيزيائي
يف  1990 مادة كيميائية تنتج بكميات كبرية مت حصـرها يف عـام 2 800. وتتضمن هذه القائمة "... حنو (US EPA, 1999) والبيئة"

 ".(Toxic Substances Control Law)املنتجات الكيميائية إطار استكمال قائمة املواد السمية مبوجب قانون مراقبة 
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ويتمثل أحد النهج املقرتحة يف أنه "... عندما يكون لذلك ما يربره من الناحية العلمية، ... تدرس املواد الكيميائية  5-4-6-9م 
على حدة. ومن هذا املنظور، ليس من الضروري املتشاهبة بشكل مباشر باعتبارها جمموعة واحدة، أو فئة واحدة، بدالً من اختبار كل منها 

". وميكــن تربيــر هــذه االختبــارات (SIDS)إخضــاع كــل منــتج كيميــائي لالختبــار لكــل معيــار مــن معــايري التــأثري يف جمموعــة بيانــات الفحــص 
ثاليـة بطريقـة االسـتكمال الـداخلي بـني احملدودة بشرط "... أن تسمح جمموعة البيانات النهائية بتقييم التأثريات غري املختربة، من الناحية امل

ة مركبات الفئة أو فيما بني هذه املركبات". وترد عملية تعريف هذه الفئات واحلصول على هذه البيانات يف مشـروع وثيقـة وكالـة محايـة البيئـ
(US EPA). 

 -تطبيق مبادئ عالقة الرتكيب  يتمثل يف "... (US EPA, 2000a)يتطلب قدراً أقل من البيانات قد وهناك �ج ثان  6-4-6-9م 
. ")‘املواد املتشاهبة‘على أي مركب كيميائي مفرد قريب الشبه من مركب أو عدة مركبات معروفة بدرجة أفضل ( (SAR)النشاط 

 ECOSARويتمثل �ج ثالث يف استخدام "جمموعة من هذين النهجني: �ج الفئة و�ج التشابه ... [مثل النهج] املتبع يف برنامج 

(US EPA, 2000b) النشاط  -، وهو برنامج حاسويب يقوم على بيانات عالقة الرتكيب(SAR) ميكن احلصول منه على قيم للسـمية ،
يف دراسة  US EPAالنشـاط فـي برنامج  -أيضًا بالتفصيل تاريخ استخدام بيانات عالقة الرتكيب  US EPAالبيئية". وتتضمن وثيقـة 

 -دة، واملســار الــذي يتبــع يف مجــع وحتليــل البيانــات املســتخدمة يف هــذه الــنهج املتعلقــة بعالقــة الرتكيــب املنتجــات الكيميائيــة اجلديــ
 .(SAR)النشاط 

"تصـنيف اخلطـورة البيئيـة" يتضـمن  معنونـاً  (Pederson et al., 1995)وقـد نشـر اجمللـس الـوزاري للبلـدان الشـمالية تقريـراً  7-4-6-9م 
لقابلية الذوبان  (QSAR)النشاط  -) معنوناً "تقديرات العالقات الكمية للرتكيب 8-2-5ريها، وقسماً (معلومات عن مجع البيانات وتفس

. وألغـراض التصـنيف، أوم، مبـا فيهـا لـو كالفيزيولوجيـةيف املاء والسمية املائية احلادة". ويناقش هذا القسم أيضـاً تقـدير اخلصـائص الكيميائيـة 
معدالت "السمية املائية احلادة الدنيا" "للمركبات املتعادلة، والعضوية، وغري املتفاعلة، وغري املتأينة،  للتنبؤ بيوصى باستخدام طرائق التقدير 

دروكربونات العطريـــــــة، يـــــــمثــــــل الكحـــــــوالت، والكيتونـــــــات، واإليثـــــــرات واأللكـــــــيالت، وهاليـــــــدات األريـــــــل، وميكـــــــن اســـــــتخدامها أيضـــــــاً لله
الكربيتيـد" علـى النحـو الـذي ذكـر سـابقاً يف  ئيدروكربونات األليفاتية، وكـذلك أمـالح الكربيتيـد وثنـايهلدروكربونات العطرية املهلجنة، وايواهل

أيضاً أقراصاً مرنة للتطبيـق البلدان الشمالية . وتتضمن وثيقة (OECD, 1995)الوثيقة التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
 احملوسب لبعض هذه الطرائق.

"اسـتخدام قـيم العالقـات  معنونـاً تقريـراً  (ECETOC)لسـموم البيئيـة ومسـوم املـواد الكيميائيـة علـم اونشر املركز األورويب ل 8-4-6-9 م
يف اختبــار صــالحية البيانــات أو ملــلء ثغــرات البيانــات ألغــراض وضــع األولويــات، وتقريــر األخطــار،  (QSARs)النشــاط  -الكميــة للرتكيــب 

للتنبؤ باملصري البيئـي والسـمية املائيـة. ويـذكر التقريـر أن هنـاك حاجـة  QSAR. وتوصف يف التقرير طرائق قيم (ECETOC, 1998)والتصنيف" 
إىل تــــوفري جمموعــــة متناســــقة مــــن البيانــــات عــــن تــــأثري مــــا (نقطــــة انتهــــاء املالحظــــة)، تتعلــــق بنطــــاق حمــــدد جيــــداً مــــن الرتكيبــــات الكيميائيــــة 

تكوين جمموعة من بيانات احملاكاة. وتناقش الوثيقة أيضاً ميزة اآللية املبنية على مناذج، واستخدام التحليل ("النطاق")، ميكن على أساسها 
 ، وكيفية تقييم "احلاالت الشاذة".QSARاإلحصائي يف وضع قيم 

 )أومماء (ك -أوكتانول  -معامل التوزّع ع  9-4-6-9م 

 SPARC (US EPA, 2000b)، وLOGKOW (US EPA, 2000a)، وCLOGP (US EPA, 1999)تتـوفر طرائـق حموسـبة مثـل  1-9-4-6-9م 
التفاعليــة،  علــى إضــافة إســهامات اجملموعــات LOGKOWو CLOGPمــن الرتكيــب الكيميــائي مباشــرة. ويقــوم الربناجمــان  أومحلســاب قيمــة لــو ك
وجيــب اختــاذ جانــب احلــذر عنــد اســتخدام قــيم  الرتكيــب الكيميــائي.حتــاكي بدرجــة أكــرب  ةنظريــ يــةعلــى خوارزم SPARCبينمــا يقــوم برنــامج 

أو للتفاعـل علــى حنـو آخــر، ألنــه جيـب أخــذ هـذه التحــوالت يف االعتبــار يف تفسـري بيانــات اختبــار  املــائيحمسـوبة للمركبــات القابلـة للتحلــل 
للمركبـــات غـــري العضـــوية  SPARCالســـمية املائيـــة هلـــذه املنتجـــات الكيميائيـــة الـــيت تتفاعـــل. وبصـــفة عامـــة، ال ميكـــن اســـتخدام ســـوى منـــوذج 

أو الســــمية املائيــــة للمركبــــات املخفضــــة للتــــوتر الســــطحي، وعوامــــل  أومواملركبــــات الفلزيــــة العضــــوية. ومــــن ناحيــــة أخــــرى، فــــإن تقــــدير لــــو ك
 االستخالب، واملخاليط، يتطلب طرائق خاصة.
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للمركـب مخاسـي كلوروفينـول واملركبـات املشـاهبة سـواء يف شـكلها املتـأين أو غـري املتـأين  أوموميكن حساب قيم لـو ك 2-9-4-6-9م 
(املتعادل). وميكن من حيث املبدأ عمل الشيء نفسه لـبعض اجلزيئـات املتفاعلـة (مثـل ثالثـي كلـوروبنزول) شـريطة مراعـاة تفاعليتهـا وحتللهـا 

للمركبـات  أومنيـاً هلـذه الفينـوالت املتأينـة. وميكـن اسـتخدام منـاذج خاصـة حلسـاب قـيم لـو كبـارامرتاً ثا pKaالالحق باملاء. وباملثل، متثـل قيمـة 
 الفلزية العضوية، لكن جيب أن تطبق هذه النماذج حبذر ألن بعض هذه املركبات توجد يف الواقع يف شكل أزواج من األيونات يف املاء.

باسـتخدام  6.5إىل  6 مـن تصـل أومميكـن أخـذ قياسـات لـو كويف حالة املركبات الفائقة األلفـة للـدهون،  3-9-4-6-9م 
وذلـك باسـتخدام طريقـة التقليـب البطـيء  8تصـل إىل حنـو  أومطريقة القارورة اهلزازة، وميكن توسيع نطـاق القيـاس حـىت قـيم لـو ك

(Bruijn et al., 1989) قياسـه بـأي مـن هـاتني الطـريقتني. . وتعترب احلسابات مفيدة حىت يف االستكمال اخلارجي مبا يتجاوز مـا ميكـن
للعامـــل للســـمية، ومـــا إىل ذلـــك، تقـــوم علـــى مـــواد كيميائيـــة هلـــا قـــيم منخفضـــة  QSARأن منـــاذج العالقـــات الكميـــة  وينبغــي بـــالطبع مراعـــاة

عالقـة غـري  أومك العالقة مع لـونه يف حالة الرتّكز األحيائي، تصبح أ، ويكون التنبؤ ذاته استكماًال خارجياً أيضاً؛ ومعروف يف الواقع أومك لو
، ميكن أيضاً تطبيق إسهام اجملموعات التفاعلية، لكن ذلك أوملو كللعامل خطية يف القيم األعلى. ويف حالة املركبات ذات القيم املنخفضة 

ية، تـوزّع قليـل، إن كــان السـلب أومحيـث إنـه ميكـن أن حيـدث هلـذه املـواد، وخصوصـاً ذات قـيم لـو ك ةليس مفيداً جداً ألغراض تقدير اخلطـور 
، تسبب مسية من خالل تأثريات تناضحيـة (أمسوزية) (Overton)هنـاك توزّع أصًال، يف املواقع األليفة للدهون، وأن هذه املواد، وفقاً ألوفرتون 

(Lipnick, 1986). 

 BCF معامل الرتّكز األحيائي 10-4-6-9م 

األحيائي مقيسة يف التجربـة، ينبغـي أن تسـتخدم ألغـراض التصـنيف. وجيـب إجـراء  يف حالة توفر قيم ملعامل الرتّكز 1-10-4-6-9م 
ان يف قياسات الرتّكز األحيائي على عينات نقية، يف تركيزات اختبار أقل من حد قابلية الذوبان يف املاء، وطوال مدة كافية لبلوغ حالة االتز 

نسجة األمساك. كما أنه يف حالة اختبارات الرتّكز األحيائي يف فرتة ممتدة، تستقر العالقة احلالة الساكنة بني تركيز املادة يف املاء وتركيزها يف أ
ويف النهايــة تــنقص. ويف ظــروف البيئــة، حيــدث الرتّكــز األحيــائي للمــواد الكيميائيــة األليفــة بشــدة للــدهون يف البدايــة عــن طريــق  أوممــع لــوك

. ومـن ناحيـة أخـرى، 6تقـع يف حـدود  أومإىل االمتصاص مـن الغـذاء فقـط عنـد قيمـة لـو كاالمتصاص املزدوج من الغذاء واملاء، مث االنتقال 
 QSAR كمؤشر للتنبؤ لقدرة املركبات العضوية على الرتّكز األحيائي. ومتيل االحنرافات عن قيم  QSARمع منوذج  أومميكن استخدام قيم لو ك

هــذه إىل جتســيد اختالفــات يف املــدى الــذي تتعــرض فيــه املــواد الكيميائيــة لالســتقالب (األيــض) يف األمســاك. وهكــذا، ميكــن لــبعض املــواد 
ذر عند الكيميائية مثل أمالح الفثاالت أن ترتكز حيوياً بدرجة أقل كثرياً مما تشري إليه التنبؤات هلذا السبب. كما أنه ينبغي اختاذ جانب احل

 رنــة القــيم املتنبــأ هبــا ملعامــل الرتّكــز األحيــائي مــع القــيم الناجتــة باســتخدام مركبــات موســومة إشــعاعياً، حيــث قــد ميثــل الرتكيــز املقــيس يفمقا
 .تكافؤية)، أو حىت املادة األم أو ناتج استقالب يف ارتباط برابطة االستقالباألنسجة خليطاً من املادة األم واملستقلبات (نواتج 

. غري أن القيم األقدم عهداً الناجتة بطريقة القارورة اهلزازة اليت تكون أعلى من أوملوكل ويفضل استخدام قيم جتريبية  2-10-4-6-9م 
ليسـت موثوقــاً هبــا، واألفضــل يف حــاالت كثــرية اســتخدام متوســط لقــيم حمســوبة أو إعــادة قيــاس هــذه القــيم باســتخدام طريقــة التقليــب  5.5

 .أوملوك للعامل. ويف حالة وجود شك معقول يف دقة البيانات املقيسة، تستخدم قيم حمسوبة (Bruijn et al., 1989)البطيء 

 األحيائي وغري األحيائي -قابلية التحلل  11-4-6-9م 

) اليت تستخدم لتقييم التحلل غري األحيائي يف األطوار املائية QSARالنشاط ( -إن قيم العالقات الكمية للرتكيب  
حمددة يف نطاق ضيق مباشر لرتب حمددة من املواد الكيميائية واآلليات. وعلى سبيل املثال، تتوفر  (LFER)خطية للطاقة احلرة هي عالقات 

مثــل هــذه العالقــات اخلطيــة بالنســبة للتحلــل املــائي لكلوريــدات البنزيــل (الكلــوروبنزوالت) الــيت توجــد فيهــا اســتبداالت متنوعــة علــى احللقــة 
احملــددة يف نطــاق ضــيق إىل املوثوقيــة الكبــرية إذا تــوفرت بــارامرتات االســتبدال (االســتبداالت)  LFERاذج هــذه العالقــات العطريــة. ومتيــل منــ

، أي أن التفاعل مـع األشـعة فـوق البنفسـجية يعطـي مـواد متفاعلـة، وذلـك الضوئياملطلوبة املعنية. وميكن إجراء استكمال خارجي للتحلل 
فإ�ا  باستخدام التقديرات املأخوذة للنطاق البيئي اهلوائي. وبينما ال تفضي هذه العمليات الالأحيائية عادة إىل حتلل كامل للمواد العضوية،
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الـيت تسـتخدم يف حسـاب قابليـة  QSARدداً لسـرعة التحلـل. وتكـون قـيم تعترب غالباً نقاط بدايـة مهمـة للتحلـل، وميكـن أن تكـون عـامًال حمـ
، أو مناذج تستخدم فيها إسهامات اجملموعات التفاعلية، كما هو (OECD, 1995)التحلل األحيائي إما مناذج خاصة لكل مركب على حدة 

 ,.BIODEG (Hansch et Leo, 1995; Meylan et Howard, 1995; Hilal et al., 1994; Howard et al., 1992; Boethling et alاحلـال يف الربنـامج 

1994; Howard and Meylan, 1992; Loonen et al., 1999 .(أن نطاق تطبيق النماذج املعتمدة اخلاصة بفئـة مـا مـن املركبـات  وعلى الرغم من
التفاعليـة ميكـن أن يكـون أوسـع، لكنـه يقتصـر علـى يكون مباشراً جداً، فإن نطاق تطبيق النماذج اليت تستخدم فيها إسهامات اجملموعات 

إمكانية استخدام تنبؤات قابلية إىل بعض دراسات اختبار الصالحية  أشارتتركيبات فرعية يغطيها النموذج. وقد على املركبات اليت حتتوي 
"قابليـة التحلـل غـري السـهلة"   للتنبـؤ ب حاليـاً  التحلل األحيائي اليت تستنبط من النماذج اليت تستخدم إسهامات اجملموعات التفاعليـة املتـوفرة

(Pedersen et al., 1995; Langenberg et al., 1996; USEPA, 1993)يتعلق بتصنيف اخلطورة على  ، وبالتايل "قابلية التحلل غري السريع"، فيما
 البيئة املائية.

 بالسمية املائية احلادة يف األمساك وبراغيث املاء والطحال 12-4-6-9م 

ميكــن التنبــؤ بالســمية املائيــة احلــادة للمنتجــات الكيميائيــة غــري املتفاعلــة وغــري اإللكرتوليتيــة (الســمية األساســية) علــى  
املتصلة هبا بدرجة ثقة عالية نوعاً مـا، وذلـك شـريطة عـدم كشـف وجـود جمموعـات تفاعليـة أليفـة لإللكرتونـات أو كامنـة  أومأساس قيم لو ك

أو تعمـــل مـــن خـــالل آليـــة خاصـــة (انظـــر أعـــاله). وتظـــل هنـــاك مشـــاكل تتعلـــق هبـــذه املـــواد الســـمية  (Proelectrophile)األلفـــة لإللكرتونـــات 
معـايري بسـيطة لتعيـني طرائـق الفعـل السـليمة، يتعـني  عـدم وجـوداملناسـبة هلـا بأسـلوب نظـري. وبقـدر  QSARاخلاصة، اليت يلـزم اختيـار قيمـة 

غري  QSARج مناسب. وهكذا، ميكن أن يصل خطأ التنبؤات إىل عدة رتب أمهية إذا استخدمت قيمة تطبيق رأي خبري جترييب الختيار منوذ 
 مناسبة، ويف حالة السمية األساسية سيكون التنبؤ بسمية أقل وليس أكرب.

 يف األمساك وبراغيث املاء  املمتدةالسمية املائية  13-4-6-9م 

يف األمسـاك وبراغيـث املـاء إللغـاء تصـنيف قـائم علـى بيانـات جتريبيـة  ينبغي عدم استخدام قيم حمسوبة للسـمية املزمنـة 
يف األمساك وبراغيث املاء. وتوضع هذه النماذج فقط  املمتدةللسمية احلادة. وال يتوفر سوى عدد قليل من النماذج املؤكدة حلساب السمية 

ملتفاعلة وغري اإللكرتوليتيـة، وال تناسـب املـواد الكيميائيـة الـيت هلـا وتقتصر يف تطبيقها على املركبات العضوية غري ا أومعلى ترابطات مع لو ك
أساليب عمل خاصة يف ظروف التعـرض املمتـد. ويعتمـد التقـدير املوثـوق بـه لقـيم السـمية احلـادة علـى التمييـز الصـحيح بـني آليـات السـمية 

ئـة مبقـدار عـدة رتـب مـن حيـث األمهيـة. وينبغـي مالحظـة أنـه علـى املزمنة غـري النوعيـة والنوعيـة، وإال ميكـن أن تكـون السـمية املتنبـأ هبـا خاط
يف اختبـار السـمية املزمنـة يـرتبط بفـرط مسيتهـا يف اختبـار السـمية احلـادة، فـإن ذلـك لـيس هـو احلـال  )4(الرغم من أن فرط مسية مركبـات كثـرية

 دائماً.

 تصنيف الفلزات والمركبات الفلزية 7-9م 

 مقدمة 1-7-9م 

إن النظام املنسق لتصنيف املواد هو نظام يستند إىل تقييم اخلطورة، وأساس تعيـني اخلطـورة هـو السـمية املائيـة للمـواد   1-1-7-9م 
وجــه اخلطـورة املرتبطـة بأيــة . وحيـث إن هــذه الوثيقـة ال تتنـاول إال أ(OECD, 1998)واملعلومـات املتاحـة عـن ســلوك التحلـل والرتّكـز األحيــائي 

ملاء، فإن التعرض هلذا املصدر حمدود بقابلية ذوبان املادة يف املاء والتوافر احليوي للمادة يف األنواع األحيائية اليت تعيش ذائبة يف عمود امادة 
يف البيئــة املائيــة. وهكــذا، تقتصــر خمططــات تصــنيف اخلطــورة الــيت تتســم هبــا الفلــزات واملركبــات الفلزيــة علــى اخلطــورة الــيت حتــدثها الفلــزات 

عندما يكون موجوداً يف صورة  +Mدما تكون متـاحة (أي عنـدما تكون موجودة يف شكل أيونات الفلز الذائبة على سبيل املثال ومركباهتا عن
M-NO3 وال تأخذ يف االعتبار حاالت التعرض للفلزات ومركباهتا غري الذائبة يف عمود املاء وإن كانـت ال تـزال متاحـة، مـن قبيـل الفلـزات ،(

____________________ 

 حظة.ال= (السمية األساسية املتنبأ هبا)/السمية امل Teفرط السمية  )4(
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) املوجـودة يف املركبـات الفلزيـة، والـيت قـد تكـون مسيـة، أو الـيت -CNاأليونات الالفلزية (مثـل أيـون  قسمء. وال يتناول هذا الاملوجودة يف الغذا
قد تكون عضوية وقد تسبب خطورة نامجة عن الـرتاكم األحيـائي أو اسـتمرار وجودهـا يف البيئـة. وجيـب أن تؤخـذ يف االعتبـار أيضـاً بالنسـبة 

 رة األيونات الالفلزية.هلذه املركبات خطو 

وحيــدد مســتوى األيــون الفلــزي الــذي قــد يوجــد يف احمللــول نتيجــة إلضــافة الفلــز و/أو مركباتــه، بقــدر كبــري، بعمليتــني:  2-1-7-9م 
يف مدى قدرته على الذوبان، أي قابليته للذوبان يف املاء، ومـدى قدرتـه علـى التفاعـل مـع الوسـط حبيـث يتحـول إىل أشـكال قابلـة للـذوبان 

 املاء. وميكن أن يتباين بشدة معدل ومدى هذه العملية األخرية، املعروفة باسم "التحول" ألغراض هـذه التوجيهـات، بـني املركبـات املختلفـة
ر والفلز نفسه، وهي عامل مهم يف تعيـني رتبـة اخلطـورة املناسـبة. وحيثمـا تكـون البيانـات املتعلقـة بـالتحول متاحـة، ينبغـي وضـعها يف االعتبـا

 .10عند حتديد التصنيف. ويرد بروتوكول تعيني املعدل السالف الذكر يف املرفق 

وبصفة عامة، ال يعترب معدل ذوبان املادة مناسباً لتعيني مسيتها املتأصلة. غري أنه بالنسبة للفلزات وكثري مـن املركبـات  3-1-7-9م 
بــة بتقنيــات التــذويب العاديــة شــديدة حبيــث يتعــذر متييــز عمليــيت الــذوبان الفلزيــة غــري العضــوية القليلــة الــذوبان، تكــون صــعوبات حتقيــق اإلذا

والتحول. وهكذا، فإنه حيثما يكون املركب ضعيف الذوبان بدرجة كافية حبيث ال تتجاوز املستويات املذابة بعد حماوالت التذويب العادية 
الوسط  خواصويتأثر التحول بعدد من العوامل ليست أقلها  ، ينبغي التعامل مع معدل ومدى التحول.50القيمة املتاحة للمعيار ت(ف)ق

توجد عوامل أخرى تلعب دوراً  اخلواص، وعسر املاء، ودرجة احلرارة، وما إىل ذلك. وباإلضافة إىل هذه (pH)دروجيين يفيما يتعلق باألس اهل
احتها السـطحية النوعيـة، وطـول مـدة التعـرض للوسـط، يف تعيني مستوى أيونات الفلز الذائبة يف املاء، منها حجم اجلسيمات املختربة ومسـ

وبالطبع كتلة محـل املـادة أو مسـاحتها السـطحية يف الوسـط. ولـذلك، فإنـه ال ميكـن النظـر يف بيانـات التحـول واعتبارهـا موثوقـاً هبـا ألغـراض 
 .10التصنيف عموماً إال إذا أجريت االختبارات وفقاً للربوتوكول القياسي الوارد يف املرفق 

قياســياً حبيــث ميكــن إرجــاع مســتوى األيــون املــذاب مباشــرة إىل توحيــد املتغــريات الرئيســية الربوتوكــول ويســتهدف هــذا  4-1-7-9م 
، 50ت(ف)ق مستوى احلمل هذا هو الذي ينـتج مسـتوى األيـون الفلـزي الـذي يعـادل القيمـة املتاحـة للمعيـار ذلك أنمحل املادة املضافة. 

وصــف  ويــرد فيــه. 10اخلطــورة املناســبة للتصــنيف. وتــرد تفاصــيل منهجيــة االختبــار يف املرفــق  فئــةالــيت ميكــن اســتخدامها بعــد ذلــك لتعيــني 
 لالسرتاتيجية اليت تتبع يف استخدام البيانات الناجتة من خمطط االختبار واشرتاطات البيانات املطلوبة لتشغيل تلك االسرتاتيجية.

عـــني مراعـــاة عـــدد مـــن العوامـــل لـــدى حبـــث تصـــنيف الفلـــزات ومركباهتـــا، الســـهلة الـــذوبان والضـــعيفة الـــذوبان علـــى ويت 5-1-7-9م 
ملركبـات غـري العضـوية والفلـزات، ا يف حالـةإىل حتلل اجلزيئـات العضـوية. أمـا  التحلل"، يشري مصطلح "1-4السواء. فكما جاء يف الفصل 

هـو مفهـوم ومسـتخدم يف املـواد العضـوية، ذو مغـزى حمـدود أو بـال مغـزى. وعلـى حنـو أكثـر  فإن من الواضح أن مصطلح قابلية التحلل كما
يف  دقـة، قـد تتحـول املـادة مـن خـالل العمليـات البيئيـة العاديـة بــحيث تزيـد أو تقلـل التـوافر احليـوي للمـواد السـمية. وباملثـل، ال ميكـن النظـر

نـاتج تفاعـل مـا مـن  أواسـتقاليب فكرة إمكانية عدم سرعة اختفاء مادة مـا أو نـاتج  كمقياس للقدرة على الرتاكم. غري أن  أومك استخدام لو
 البيئة و/أو إمكانية تراكمها يف الكائنات احلية تنطبق جيداً على الفلزات واملركبات الفلزية مبثل انطباقها على املواد العضوية.

دروجيين، وعسر املـاء ومتغـريات أخـرى، وقـد تنـتج يمثل األس اهلاألشكال الذائبة بعوامل تنوّع وميكن أن يتأثر نشوء  6-1-7-9م 
 نتيجـة عـددأشكال خاصة من أيون الفلز ذات درجة مسية أكرب أو أقل. كما أن أيونات الفلز ميكـن أن تصـبح غـري متاحـة مـن عمـود املـاء 

جـة جتعلهــا شـبيهة بالتحلــل لـدى تقيــيم تصــنيف مـن العمليــات (مثـل التمعــدن والتـوزّع). وميكــن أن تكـون هــذه العمليــات سـريعة أحيانــاً بدر 
الناحيـة السمية املزمنة. غري أن انفصال أيون الفلز من الوسط املائي وانتقاله إىل أوساط بيئية أخرى ال يعين بالضرورة أنه مل يعد متاحاً مـن 

 احليوية، وال يعين أن الفلز أصبح غري متاح بصفة دائمة.

علومات على نطاق واسع بدرجة كافية من الظروف البيئيـة ذات الصـلة تتعلـق مبـدى انفصـال وكثرياً ما ال تتاح م 7-1-7-9م 
أيون العنصر من الوسط املائي، أو مدى حتول أو إمكان حتول فلز إىل شكل أقل مسية أو عدمي السمية، ولذا فإن األمر يقتضي وضع عدد 

اضـات إذا أوضـحت البيانـات املتاحـة خـالف ذلـك. ويفـرتض يف احلالـة من االفرتاضـات للمسـاعدة يف التصـنيف. وميكـن تعـديل هـذه االفرت 
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ري. األوىل أن أيونات الفلز ال تنفصل بسرعة من الوسط املائي بعد أن تصـبح موجـودة يف املـاء، وبالتـايل فـإن هـذه املركبـات ال تسـتويف املعـاي
فإ�ا تظل متاحة يف الظروف البيئية املعتادة. وميكن أال يكون  ويكمن يف أساس ذلك افرتاض هو أنه بينما ميكن أن ينشأ تنوع صور املواد،

الوضــع علــى هــذا النحــو دائمــاً، حســبما هــو مبــني أعــاله، وجيــب أن يــدرس بكــل عنايــة أي دليــل يــوحي بتغــريات يف التــوافر احليــوي علــى 
أن تستخدم بيانـات الـرتاكم األحيـائي  وينبغيقدة، يوماً. والرتاكم األحيائي للفلزات واملركبات الفلزية غري العضوية هو عملية مع 28 مدى

 حبذر. وجيب توخي تطبيق معايري الرتاكم األحيائي على أساس كل حالة على حدة، مع املراعاة الواجبة جملموع البيانات املتاحة.

ابليـة الـذوبان، وميكن كذلك وضع افرتاض آخر، ميثل �جاً حذراً، هـو أنـه يف حالـة عـدم تـوفر أي بيانـات عـن ق 8-1-7-9م 
، وبالتــايل ميكــن 50مقيســة أو حمســوبة، ملركــب فلــزي بعينــه، تكــون املــادة قابلــة للــذوبان بقــدر يكفــي إلحــداث مسيــة علــى مســتوى ت(ف)ق

تصنيفها بنفس طريقة تصنيف األمالح األخرى القابلة للذوبان. ومرة أخرى، من الواضح أن احلال ليس هبذه الصورة دائماً، وقد يكون من 
 كمة احلصول على بيانات مناسبة لقابلية الذوبان.احل

الفلـــزات ومركباهتـــا. وتوصـــف الفلـــزات واملركبـــات الفلزيـــة يف ســـياق هـــذه الوثيقـــة التوجيهيـــة  قســـمويتنـــاول هـــذا ال 9-1-7-9م 
 :قسمبالسمات التالية. ولذلك، فإن املركبات الفلزية العضوية ال تدخل يف نطاق هذا ال

اليت يف احلالة األساسية غري قابلة للذوبان يف املـاء لكنهـا ميكـن أن تتحـول لتعطـي شـكالً ، (M0)الفلزات  (أ)
متاحاً للذوبان. ويعين هذا أن الفلز يف حالته األساسية ميكن أن يتفاعل مع املاء أو مع إلكرتوليت مائي 

حـول أثنـاء هـذه العمليـة خمفف إلعطاء نـواتج كاتيونيـة أو أنيونيـة قابلـة للـذوبان، وأن يتأكسـد الفلـز أو يت
 مروراً باحلالة املتعادلة أو درجة أكسدة ترتاوح بني صفر ودرجة أكسدة أعلى؛

يف املركــب الفلــزي البســيط، مثــل األكســيد أو الكـــربيتيد، يوجـــد الفـــلز فعــًال يف حالــة أكســدة، حبيــث  (ب)
 ي.حيتمل حدوث مزيد من األكسدة للفلز عند إدخال املركب يف الوسط املائ ال

غري أنه بينما قد ال تتغري األكسدة، قد يعطـي التفاعـل مـع الوسـط مزيـداً مـن األشـكال القابلـة للـذوبان. وميكـن  
اعتبار مركب فلزي شحيح الذوبان مركباً ميكن حساب ناتج قابلية ذوبانه، وينتج كميـة صـغرية مـن الشـكل املتـاح بالـذوبان. غـري أنـه ينبغـي 

للمحلــــول قــــد يتــــأثر بعــــدد مــــن العوامــــل، منهــــا نــــاتج ذوبــــان بعــــض املركبــــات الفلزيــــة املرتســــبة أثنــــاء اختبــــار  التســــليم بــــأن الرتكيــــز النهــــائي
 دروكسيد األلومنيوم.يالتحول/اإلذابة، مثل ه

 تطبيق بيانات السمية المائية وبيانات قابلية الذوبان ألغراض التصنيف 2-7-9م 

 تفسري بيانات السمية املائية 1-2-7-9م 

ينبغـي عـادة أن تكـون دراســات السـمية املائيـة الـيت جتــرى وفقـاً لربوتوكـول معـرتف بــه صـاحلة ألغـراض التصــنيف.  1-1-2-7-9م 
لالطـــالع علـــى املســـائل العامـــة الشـــائعة يف تقيـــيم أي عناصـــر بيانـــات للســـمية املائيـــة ألغـــراض  3-9وينبغـــي أيضـــاً الرجـــوع إىل القســـم م 

 التصنيف.

 نشوء األشكال الفلزية د الفلزات و تعقّ  2-1-2-7-9م 

الذائبـة.  يبدو أن مسية أي فلز يف احمللول تعتمد بالدرجة األوىل (وال تقتصر متاماً) على كمية أيونـات الفلـز احلـرة 1-2-1-2-7-9م 
التــأثري يف ‘ 1‘ دروجيين، أن تــؤثر يف مسيــة الفلــزات بإحــدى طــريقتني:يــوميكــن لعوامــل غــري أحيائيــة مثــل القلويــة، والشــدة األيونيــة، واألس اهل

 التأثري يف امتصاص الفلز املتاح وترابطه يف األنسجة احلية.‘ 2‘أشكال كيميائية من الفلز يف املاء (والتأثري بالتايل يف التوافر) وتنوع 
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فيهــا األشــكال الفلزيــة ُمهمــاً، ميكــن وضــع منــاذج لرتكيــزات األشــكال الفلزيــة املختلفــة، مبــا تنــوّع وحيثمــا يكــون  2-2-1-2-7-9م 
األشكال اليت حيتمل أن تسبب مسية. وقد ال تتاح دائماً طرائـق حتليـل لعمـل تقـدير كمـي لرتكيـزات التعـرض قـادرة علـى التمييـز بـني األجـزاء 

 ال تكون هذه الطرائق اقتصادية. قد املعقدة وغري املعقدة من املادة املختربة، أو

عضوية وغري عضوية يف وسط االختبار والبيئات الطبيعية،  (ligands)وميكن تقدير تعقد الفلزات مع أربطة  3-2-1-2-7-9م 
دروجيين، وعســـر املـــاء، يـــوذلـــك باســـتخدام منـــاذج نشـــوء األشـــكال الفلزيـــة. وميكـــن اســـتخدام منـــاذج لنشـــوء األشـــكال الفلزيـــة تتضـــمن األس اهل

 ،WHAM, (Tipping, 1994)، وMINTEQ (Brown and Allison, 1987)والكربـون العضـوي املـذاب (ك ع م)، واملـواد غـري العضـوية مثـل منـاذج 
 ، حلســــاب األجــــزاء غــــري املعقــــدة واملعقــــدة لأليونــــات الفلزيــــة. كمــــا ميكــــن اســــتخدام منــــوذجCHESS (Santore and Driscoll, 1995)و

، الذي يتيح حساب تركيز األيونات الفلزية املسؤولة عن التأثري السمي على مسـتوى الكـائن العضـوي. ومل يـتم (BLM)املربوطات األحيائية 
. (Santore and Di Toro, 1999) يف الوقــت احلاضــر إال لعـدد حمــدود مـن الفلــزات والكائنــات احليـة والتــأثريات "BLM"التثبـت مــن النمـوذج 

إىل البيئـات الطبيعيــة  حتويلهـاميكـن مـن إعـادة  ملسـتخدمة يف وصـف تعقـد الفلــز يف الوسـط بوضـوح ممـاوينبغـي دائمـاً بيـان النمـاذج والصـيغ ا
(OECD, 2000). 

 تفسري بيانات قابلية الذوبان 2-2-7-9م 

ينبغــي لــدى دراســة البيانــات املتاحــة عــن قابليــة الــذوبان تقيــيم صــالحيتها وانطباقهــا علــى تعيــني خطــر املركبــات  1-2-2-7-9م 
 دروجيين الذي يتم عنده إنتاج البيانات.يزية. وينبغي على وجه اخلصوص معرفة األس اهلالفل

 تقييم البيانات املتاحة 2-2-2-7-9م 

تكون البيانات املتاحة يف أحد ثالثة أشكال. فبالنسبة لبعض الفلزات املدروسة جيداً، تكون هناك نواتج ذوبان  
دروجيين يــزيــة غــري العضــوية املختلفــة. وميكــن أيضــاً أن تكــون العالقــة بــني قابليــة الــذوبان واألس اهلو/أو بيانــات ذوبــان تتعلــق باملركبــات الفل

وصفية وحسب، على سـبيل املثـال "ضـعيفة لزية أن تكون املعلومات املتاحة معروفة. غري أنه حيتمل بالنسبة لكثري من الفلزات واملركبات الف
الذوبان". ومما يؤسف له أنه ال توجد فيما يظهر سوى توجيهات (متسقة) قليلة جداً عن نطاقات قابلية الذوبان املتعلقة هبذه املصطلحات 

باســـــتخدام بروتوكـــــول الوصـــــفية. وحيثمـــــا ال يتـــــاح ســـــوى هـــــذه املعلومـــــات، حيتمـــــل أن تـــــدعو احلاجـــــة إىل توليـــــد بيانـــــات قابليـــــة الـــــذوبان 
 ).10التحول/الذوبان (املرفق 

 اختبار الفحص التمهيدي لتقدير قابلية ذوبان املركبات الفلزية 3-2-2-7-9م 

يف حالة عدم توفر بيانات عن قابلية الذوبان، ميكن إجراء "اختبار متهيـدي" لتقـدير قابليـة الـذوبان علـى أسـاس  
). ووظيفة اختبار الفحص هي تعيـني املركبـات 10مبني يف بروتوكول التحول/الذوبان (املرفق ساعة، كما هو  24أعلى معدل ِمحْل خالل 

الفلزية اليت حيدث هلا ذوبان أو حتول سريع حبيث ال ميكـن متييزهـا مـن األشـكال القابلـة للـذوبان، وهكـذا ميكـن تصـنيفها علـى أسـاس تركيـز 
الفحــص الــواردة تفاصــيله يف بروتوكــول التحول/الــذوبان، ينبغــي اســتخدام أعلــى قيمــة األيونــات الذائبــة. ويف حالــة تــوفر بيانــات مــن اختبــار 

دروجيين املختــــرب. ويف حالــــة عـــدم تــــوفر بيانـــات عــــن النطـــاق الكامــــل لــــألس يـــقابليـــة الــــذوبان مت احلصـــول عليهــــا يف كامـــل نطــــاق األس اهل
لتنـوّع ن قد مت احلصول عليها باستخدام مناذج دينامية حراريـة مناسـبة دروجيين، ينبغي التحقق مما إذا كانت هذه القابلية القصوى للذوباياهل

يسـتخدم إال يف حالـة  ). وينبــغي مالحظـة أن هـذا االختبـار ال3-2-1-2-7-9م  األشكال أو باستخدام طرائـق مناسـبة أخـرى (انظـر
 املركبات الفلزية.
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 ركبات الفلزيةاالختبار الكامل لتقدير قابلية ذوبان الفلزات وامل 4-2-2-7-9م 

دروجيين يـتتمثل املرحلة األوىل من هذا اجلزء من الدراسة، كما هو احلـال يف اختبـار الفحـص، يف تعيـني األس اهل 
دروجينية) اليت جيب إجراء الدراسة عندها. ويف املعتاد، يتعني إجراء االختبـار الكامـل عنـد األس اهلـدروجيين الـذي حيقـق بلـوغ ي(اآلساس اهل

أليونـات الفلــز الذائبـة يف احمللـول. ويف هـذه احلــاالت، ميكـن اختيـار األس اهلـدروجيين باتبــاع التوجيهـات ذاهتـا املبينـة يف اختبــار أقصـى تركيـز 
 الفحص.

أيـام لكـل  7 من االختبار الكامـل ميكـن بلـوغ تركيـز أليونـات الفلـز يف احمللـول بعـد الناجتةوعلى أساس البيانات  
مـــغ/ل للحمـــل  100مـــغ/ل للحمـــل املتوســـط، و 10مغمـــل للحمـــل الضـــعيف، و1مة يف االختبـــار (وهـــي مـــن األمحـــال الثالثـــة املســـتخد

 28 املرتفع). فإذا كان املقصود من االختبار تقييم اخلطورة الطويلة األمد (املزمنة) للمادة، أمكـن متديـد االختبـار عنـد احلمـل الضـعيف إىل
 دروجيين.ييوماً عند قيمة مناسبة لألس اهل

 مقارنة بيانات السمية املائية وبيانات قابلية الذوبان 3-2-7-9م 
ميكن البت يف تصنيف املادة أو عدم تصنيفها مبقارنة بيانات السمية املائية وبيانات قابلية الذوبان. وعند جتاوز  

دروجيين نفسها وعندما تكون هذه ي، بغض النظر عما إذا كانت بيانات السمية والذوبان قد سجلت عند قيمة األس اهل50قيمة ت(ف)ق
يتجـاوز قيمـة  هي البيانات الوحيدة املتاحة، ينبغي تصنيف املادة. ويف حالة توفر بيانات أخـرى لقابليـة الـذوبان توضـح أن تركيـز اإلذابـة لـن

كــن أن يفــرتض هــذا دروجيين، ينبغــي أال تصــنف املــادة يف شــكلها القابــل للــذوبان. ومييــعلــى مــدى النطــاق الكامــل لــألس اهل 50ت(ف)ق
 التأثري. -القرار استخدام بيانات إضافية من اختبارات السموم البيئية أو من مناذج مناسبة لعالقة التوافر احليوي 

 تقدير التحول البيئي 3-7-9م 
صـطلح ال ميثل التحـول البيئـي ألحـد أشـكال فلـز إىل شـكل آخـر للفلـز نفسـه حتلـًال بـاملفهوم الـذي يعنيـه هـذا امل 1-3-7-9م 

عندما ينطبق على املركبات العضوية، وميكن أن يسبب زيادة أو نقصان األشكال السمية للفلز أو توافرها احليوي. غري أنه ميكن لأليونات 
هر االفلزية أن تنفصل من الوسط املائي حتت تأثري عمليات جيوكيميائية طبيعية. وهناك بيانات وفرية عن زمن البقاء يف الوسط املائي، والظو 

اليت حتدث عند سطح االلتقاء بني املاء والرتسبات (أي الرتسب وإعادة احلركة)، لكنها مل جتمع يف قاعدة بيانات ذات مغزى. ومع ذلك، 
 ، إدراج هذا النهج يف التصنيف.1-7-9فإنه ميكن باستخدام املبادئ واالفرتاضات اليت نوقشت أعاله يف م 

ات ملثل هـذه التقـديرات، وينبغـي تناوهلـا علـى أسـاس دراسـة كـل حالـة علـى حـدة. ويصعب جداً أن توفر توجيه 2-3-7-9م 
 غري أنه ميكن أخذ االعتبارات التالية يف احلسبان:

أنه جيب أيضاً، أخذ  غريأشكال فلزية إذا كانت تؤدي إىل تكوين أشكال غري متاحة، تنوّع التغريات يف  (أ)
 العتبار؛احتمال إعادة التحول إىل الشكل األول يف ا

التغريات اليت تؤدي إىل تكوين مركب فلزي ذي قابليـة ذوبـان أقـل كثـرياً مـن قابليـة ذوبـان املركـب الفلـزي  (ب)
 موضع الدراسة.

 .6-1-7-9م  وأيضاً  5-1-7-9ويوصى باختاذ قدر من احلذر، انظر م  

 التراكم األحيائي 4-7-9م 
نبــؤ مبعامــل الرتّكــز األحيــائي ألنــواع معينــة مــن املركبــات العضــوية، مثــل املــواد معيــاراً جيــداً للت أومبينمــا يعتــرب لــو ك 1-4-7-9م 

 العضوية الالقطبية، فإن هذا املعيار ال أمهية له بالنسبة للمركبات الفلزية غري العضوية.
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أي منــوذج عــام واآلليــات الــيت تــنظم معــدالت امتصــاص الفلــزات وإزالتهــا معقــدة للغايــة ومتنوعــة، وال يوجــد حاليــاً  2-4-7-9م 
 خبري. لوصفها. وينبغي باألحرى تقييم الرتاكم األحيائي للفلزات تبعاً ملعايري التصنيف على أساس كل حالة على حدة، باالستعانة برأي

وبينمــا تعطــي قــيم معامــل الرتّكــز األحيــائي مؤشــرات للقــدرة علــى الــرتاكم األحيــائي، ميكــن أن يتــدخل عــدد مــن  3-4-7-9م 
تفســـري قـــيم هـــذا املعامـــل املقيســـة للفلـــزات واملركبـــات الفلزيـــة غـــري العضـــوية. ويف حالـــة بعـــض الفلـــزات واملركبـــات الفلزيـــة غـــري التعقيـــدات يف 

هـم العضوية، تكون العالقـة بـني الرتكيـز يف املـاء ومعامـل الرتّكـز األحيـائي عكسـية، وينبغـي اسـتخدام بيانـات الرتّكـز األحيـائي حبـذر. وهـذا م
للفلزات األساسية من وجهة النظـر البيولوجيـة. ذلـك أن الفلـزات األساسـية مـن وجهـة النظـر البيولوجيـة تـنظم بصـورة  بشكل خاص بالنسبة

 نشــطة يف الكائنــات احليــة الــيت يكــون فيهــا الفلــز أساســياً. ونظــراً ألن املتطلبــات الغذائيــة للكائنــات ميكــن أن تكــون أعلــى مــن الرتكيــزات يف
نشط ميكـن أن يسـفر عـن قـيم عاليـة ملعامـل الرتّكـز األحيـائي وعـن عالقـة عكسـية بـني قـيم الرتّكـز األحيـائي وتركيـز البيئة، فإن هذا التنظيم ال

ز لتلبية الفلز يف املاء. وعندما تكون الرتكيزات يف البيئة منخفضة، قد يتوقع ارتفاع قيم معامل الرتّكز األحيائي كنتيجة طبيعية المتصاص الفل
ويف هذه األحـوال ميكـن النظـر إليهـا كظـاهرة عاديـة. وفضـًال عـن ذلـك، إذا كـان الرتكيـز الـداخلي يـنظم بواسـطة الكـائن املتطلبات الغذائية، 

احلي، فإن قياسات معامل الرتّكز األحيائي قد تنخفض مع تزايد الرتكيـز اخلـارجي. وعنـدما تكـون الرتكيـزات اخلارجيـة مرتفعـة حبيـث تتجـاوز 
آلية التنظيم، قد يسبب ذلك ضرراً للكائنات. لذلـك، فعندما ال يكـون الفلـز أساسـياً أو عنـدما يكـون  ب علىتتغلمستوى حدياً معيناً أو 

 الرتّكز األحيائي لفلز أساسي أعلى من املستويات الغذائية، ينبغي إيالء اعتبار خاص خلطر الرتّكز األحيائي واملشاكل البيئية.

 ت ومركباتهاتطبيق معايير التصنيف على الفلزا 5-7-9م 

 مقدمة السرتاتيجية تصنيف الفلزات واملركبات الفلزية 1-5-7-9م 

 .1-7-9م  ترد أدناه خمططات تصنيف الفلزات واملركبات الفلزية، كما ترد موجزة يف صورة بيان ختطيـطي فـي الشكل 1-1-5-7-9م 
 التوصــل إىلقــرار. ولــيس اهلــدف مــن خمططــات التصــنيف وهنــاك عــدة مراحــل يف هــذه املخططــات تســتخدم فيهــا البيانــات ألغــراض اختــاذ ال

 اخلرباء. بيانات جديدة. وسيكون من الضروري يف حالة عدم توفر بيانات صحيحة استخدام مجيع البيانات املتاحة ورأي

حتيــــل إىل عنصــــر أو عناصــــر البيانــــات الــــيت ينبغــــي  50ويف األقســــام التاليــــة، فــــإن اإلشــــارة إىل املعيــــار ت(ف)ق 
 تصنيف الفلز أو املركب الفلزي. فئةاستخدامها الختيار 

 يُعـّرب عـن للمركبـات الفلزيـة، يكـون مـن املهـم التأكـد مـن أن 50وعند دراسـة البيانـات املتعلقـة باملعيـار ت(ف)ق 2-1-5-7-9م 
كب الفلزي املطلوب تصنيفه. وتعرف هذه العملية باسم التصحيح تبعاً للوزن اجلزيئي. البيانات املستخدمة كمربر للتصنيف بوزن جزيء املر 

وهكذا، بينما يعرب عن معظم بيانات الفلزات، على سبيل املثال، بوحدة مغ/ل من الفلز، تكون هذه القيمة حباجة إىل تصحيح تبعاً للوزن 
 اجلزيئي املناظر للمركب الفلزي. وهكذا:

 (الوزن اجلزيئي للمركب/الوزن الذري للفلز)× للفلز  50الفلزي = ت(ف)قللمركب  50ت(ف)ق 

 ) تبعاً للوزن اجلزيئي للمركب الفلزي.NOECوقد يلزم تصحيح البيانات املتعلقة بالرتكيز الذي بدون تأثري ملحوظ ( 

 اسرتاتيجية تصنيف الفلزات 2-5-7-9م 

مــغ/ل، تنتفــي احلاجــة إىل  100لزيــة موضــع الدراســة أعلــى مــن لأليونــات الف 50عنــدما تكــون قيمــة ت(ف)ق 1-2-5-7-9م 
 مواصلة النظر يف تصنيف الفلزات املعنية.

مغ/ل، فإنـه جيـب دراسـة البيانـات املتـوفرة  100 ≤لأليونات الفلزية املعنية  50أما عندما تكون قيمة ت(ف)ق 2-2-5-7-9م 
عــن معـــدل ومـــدى توليـــد هـــذه األيونـــات مـــن الفلـــز. وينبغـــي لكــي تكـــون هـــذه البيانـــات صـــحيحة وقابلـــة لالســـتخدام أن تكـــون ناجتـــة مـــن 

 ).10استخدام بروتوكول التحول/الذوبان (املرفق 
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وجــود بيانــات واضــحة وموثــوق هبــا بدرجــة كافيــة تبــني عــدم  وحيثمــا ال تتــوفر مثــل هــذه البيانــات، أي عنــد عــدم 3-2-5-7-9م 
)، ألن مسيـة هـذه األشـكال الفلزيـة القابلـة للـذوبان تعتـرب 4التحـول إىل أيونـات فلزيـة، ينبغـي تصـنيف املنـتج كـإجراء أمـان (أي الفئـة املزمنـة 

 مقلقة بشكل كاف يوجب تصنيفها.

 التالية: ذوبان ينبغي استخدام النتائج لتسهيل التصنيف وفقاً للقواعدويف حالة توفر بيانات من بروتوكول ال 4-2-5-7-9م 

 أيام 7اختبار التحول يف  1-4-2-5-7-9م 

، يسـتعاض عـن 50أيام (أو قبـل ذلـك) قيمـة ت(ف)ق 7يف حالة جتاوز تركيز األيونات الفلزية الذائبة بعد مدة  
 التصنيف األصلي للفلز بالتصنيف التايل:

قيمـــــة  ≥معـــــدل احلمـــــل املــــنخفض للمـــــادة املختـــــربة يف حالـــــة ز األيونـــــات الفلزيـــــة الذائبــــة إذا كــــان تركيـــــ (أ)
إذا مل يوجد دليل علـى  1صنَّف أيضاً يف الفئة املزمنة وي. 1يف الفئة احلادة  تصنَّف املادة، 50ت(ف)ق

 ؛على السواء انفصال سريع من عمود املاء وعدم حدوث تراكم أحيائي

قيمـــــة  ≥معـــــدل احلمـــــل املتوســـــط للمـــــادة املختـــــربة يف حالـــــة ونـــــات الفلزيـــــة الذائبـــــة إذا كـــــان تركيـــــز األي (ب)
إذا مل يوجد دليل علـى  2صنف أيضاً يف الفئة املزمنة وي. 2يف الفئة احلادة  املادة صنفت، 50ت(ف)ق

 ؛على السواءانفصال سريع من عمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي 

قيمــــــة  ≥معــــــدل احلمــــــل املرتفــــــع للمــــــادة املختــــــربة يف حالــــــة إذا كــــــان تركيــــــز األيونــــــات الفلزيــــــة الذائبــــــة  (ج)
إذا مل يتوفر دليل  3ويتم أيضاً التصنيف يف الفئة املزمنة  .3يف الفئة احلادة  املادة ، تصنف50ت(ف)ق

 .على السواء على انفصال سريع من عمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي

 يوماً  28اختبار التحول يف  2-4-2-5-7-9م 

، انتفـت احلاجـة إىل أي تقيـيم 1بالتصنيف يف الفئة املزمنـة  1-4-2-5-7-9إذا انتهت العملية املبينة يف م  
 إضايف، ألن الفلز يصنف دون النظر إىل أية معلومات إضافية.

الل اختبـــار الـــذوبان/التحول يف ويف مجيـــع احلـــاالت األخـــرى، قـــد ميكـــن احلصـــول علـــى بيانـــات إضـــافية مـــن خـــ 
أن تركيـــز  4أو  3أو  2يومـــاً هبـــدف إظهـــار أنـــه جيـــوز تعـــديل التصـــنيف. فـــإذا اتضـــح بالنســـبة للمـــواد املصـــنفة يف الفئـــات املزمنـــة  28 مـــدة

الرتكيــز بــدون تــأثري قــيم  ≤يومــاً  28األيونــات الفلزيــة الذائبــة يف حالــة معــدل احلمــل املــنخفض للمــادة املختــربة بعــد مــدة إمجاليــة مقــدارها 
 ملحوظ لألجل الطويل، أمكن إلغاء هذا التصنيف.

 اسرتاتيجية تصنيف املركبات الفلزية 3-5-7-9م 
مــغ/ل، تنتفـي احلاجــة إىل مواصــلة  100لأليونــات الفلزيــة موضـع الدراســة >  50حيثمـا تكــون قيمـة ت(ف)ق 1-3-5-7-9م 

 النظر يف تصنيف املركبات الفلزية املعنية.

 ، تصّنف املادة على أساس األيونات القابلة للذوبان.50قيمة ت(ف)ق ≥إذا كانت قيمة قابلية الذوبان  2-3-5-7-9م 

تعتــرب مجيــع املركبــات الفلزيــة الــيت تكــون قابليتهــا للــذوبان يف املــاء (ســواء املقيســة، مــثالً يف اختبــار فحــص للــذوبان  1-2-3-5-7-9م 
لأليونــات الفلزيــة الذائبــة، مركبــات فلزيــة ســهلة الــذوبان.  50قيمــة ت(ف)ق ≥ســاعة، أو املقــدرة، مــثالً مــن بيانــات نــاتج الــذوبان)  24خــالل 

لـة الــيت تكـون فيهــا قابليـة الــذوبان قريبـة مــن قيمـة الســمية احلـادة ألن الظــروف الـيت جيــرى فيهـا قيــاس قابليـة الــذوبان وينبغـي تـوخي احلــذر يف احلا
 ميكن أن ختتلف بشكل ملحوظ عن ظروف اختبار السمية احلادة. ويف هذه احلالة، يفضل استخدام نتائج اختبار فحص الذوبان.
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(مصــححة عنــد االقتضــاء تبعــاً للــوزن  50ســهلة الــذوبان علــى أســاس قيمــة ت(ف)قوتصــنف املركبــات الفلزيــة ال 2-2-3-5-7-9م 
 اجلزيئي) على النحو التايل:

. 1 احلـادةصّنف املركـب يف الفئـة يمغ/ل، 1 ≤لأليونات الفلزية الذائبة  50إذا كانت قيمة ت(ف)ق (أ)
يع مـن عمـود املـاء وعلـى ، إذا مل يتـوفر دليـل علـى انفصـال سـر 1املزمنـة ويتم التصـنيف أيضـاً يف الفئـة 

 ؛على السواء عدم حدوث تراكم أحيائي
 10 ≤ مـــغ/ل، لكـــن1لأليونـــات الفلزيـــة الذائبـــة للمركـــب املختــــرب >  50إذا كانـــت قيمـــة ت(ف)ق (ب)

إذا مل يتـوفر دليـل  2. ويصـنف املركـب أيضـاً يف الفئـة املزمنـة 2صنف املركب يف الفئة احلادة يمغ/ل، 
 ؛على السواء على انفصال سريع من عمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي

صـنف يمغ/ل،  100 ≤مغ/ل، لكن  10لأليونات الفلزية الذائبة >  50إذا كانت قيمة ت(ف)ق (ج)
سـريع مـن أيضـاً إذا مل يوجـد دليـل علـى انفصـال  3. ويتم التصنيف يف الفئة املزمنة 3يف الفئة احلادة 

 .على السواء عمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي

 .4، ميكن أن يصّنف املركب يف الفئة املزمنة 50إذا كانت قيمة قابلية الذوبان < قيمة ت(ف)ق 3-3-5-7-9م 
ن هلـا قابليـة الـذوبان يف سياق معايري التصنيف، تعّرف املركبات الفلزية الضـعيفة الـذوبان بأ�ـا املركبـات الـيت تكـو  1-3-3-5-7-9م 
 50سـاعة، أو مقـدرة، مـثًال مـن نـاتج الـذوبان) أقـل مـن قيمـة ت(ف)ق 24عروفـة (مقيسـة، مـثًال باسـتخدام اختبـار فحـص الـذوبان ملـدة امل

 ).4لأليون الفلزي القابل للذوبان. ويف هذه احلاالت، ينبغي تطبيق تصنيف مبدئي للمركب من قبيل األمان (الفئة املزمنة 

 أيام 7اختبار التحول يف مدة  2-3-3-5-7-9م 

ملركبــات الفلزيــة القليلــة الــذوبان املصــنفة مبــدئياً يف الفئــة املنــاظرة إلجــراء األمــان، ميكــن أيضــاً اســتخدام ا يف حالــة 
انــات مســتويات أيــام. وينبغــي أن تتضــمن مثــل هــذه البي 7املعلومــات اإلضــافية الــيت قــد تكــون متاحــة مــن اختبــار التحول/الــذوبان يف مــدة 

 التحول عند مستويات احلمل املنخفضة واملتوسطة واملرتفعة للمركب املعين.

 يســــتعاض، 50أيــــام (أو أقــــل) يتجــــاوز قيمــــة ت(ف)ق 7فــــإذا كــــان تركيــــز األيونــــات الفلزيــــة الذائبــــة بعــــد مــــدة  
 بالتصنيف التايل: املبدئيتصنيف ال

صــنف ي، 50قيمــة ت(ف)ق ≥عــدل احلمــل الضــعيف لــة يف حا إذا كــان تركيــز األيونــات الفلزيــة الذائبــة (أ)
أيضـاً إذا مل يتــوفر دليــل علــى انفصــال ســريع مــن  1صــنف يف الفئــة املزمنــة وي. 1املركـب يف الفئــة احلــادة 

 ؛على السواء عمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي
صــنف ي، 50قيمــة ت(ف)ق ≥معــدل احلمــل املتوســط يف حالــة إذا كــان تركيــز األيونــات الفلزيــة الذائبــة  (ب)

أيضـاً إذا مل يتــوفر دليــل علــى انفصــال ســريع مــن  2صــنف يف الفئــة املزمنــة وي. 2املركـب يف الفئــة احلــادة 
 ؛على السواءعمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي 

صـــنف ي، 50قيمـــة ت(ف)ق ≥معـــدل احلمـــل املرتفـــع يف حالـــة إذا كـــان تركيـــز األيونـــات الفلزيـــة الذائبـــة  (ج)
أيضـاً إذا مل يتــوفر دليــل علــى انفصــال ســريع مــن  3صــنف يف الفئــة املزمنــة وي. 3املركـب يف الفئــة احلــادة 

 .على السواء عمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي

 يوماً  28اختبار التحول يف مدة  3-3-3-5-7-9م 

، انتفـت احلاجـة إىل أي تقيـيم 1زمنـة بالتصنيف يف الفئة امل 2-3-3-5-7-9إذا انتهت العملية املبينة يف م  
 إضايف، ألن الفلز يصنف دون النظر إىل أية معلومات إضافية.
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ويف مجيع احلاالت األخرى، قد ميكن احلصول علـى بيانـات إضـافية مـن خـالل اختبـار الذوبان/التحــول يف مـدة  
أن تركيز األيونات  4أو  3أو  2اد املصنفة يف الفئات املزمنة يوماً، هبدف إظهار أنه جيوز تعديل التصنيف. فإذا اتضح، بالنسبة للمو  28

يومـاً أقـل مــن أو مسـاوية لقـيم الرتكيـز بــدون  28 الفلزيـة الذائبـة يف حالـة معـدل احلمــل املـنخفض للمـادة املختـربة بعـد مــدة إمجاليـة مقـدارها
 تأثري ملحوظ (ت ب ت م) لألجل الطويل، أمكن إلغاء هذا التصنيف.

 حجم اجلسيمات واملساحة السطحية 4-5-7-9م 

ميثــل حجــم اجلســيمات، أو إضــافة إىل ذلــك املســاحة الســطحية، بــارامرتاً حامســاً مــن حيــث إن أي اخــتالف يف  1-4-5-7-9م 
. احلجــم أو املســاحة الســطحية موضــع االختبــار قــد يــؤدي إىل تغــري واضــح يف مســتويات األيونــات الفلزيــة املنطلقــة يف أيــة مــدة زمنيــة بعينهــا

وعليه، يـُثَبَّت حجم اجلسيمات أو املساحة السطحية ألغراض اختبار التحول، مما يسمح بأن تكون التصنيفات املقارنة قائمة على مستوى 
احلمل فقط. ومن املعتاد أن تكون بيانات التصنيف اليت مت احلصول عليها قد استخدمت أصغر حجم جسيمات متاحة يف السوق لتعيني 

تكــون هنـــاك حـــاالت ال تعتــرب فيهـــا البيانـــات املتأتيــة بشـــأن مســـحوق فلــزي بعينـــه مناســـبة لتصــنيف األشـــكال الفلزيـــة  مــدى التحـــول. وقـــد
خمتلف املتكتلة. وعلى سبيل املثال، حيثما ميكن بيان أن املسحوق املخترب ميثل مادة خمتلفة من الناحية الرتكيبية (على سبيل املثال، تركيب 

ا يكون املسحوق ناجتاً بطريقة خاصة وال ميكن إنتاجه من الفلز املتكتل، ميكن أن يوضع تصنيف الفلز املتكتل للشكل البلوري) و/أو حيثم
علـى أســاس اختبــار يسـتخدم فيــه حجــم أو مســطح نـوعي متثيلــي بدرجــة أكـرب للجســيمات يف حالــة تــوفر هـذه املعلومــات. وميكــن تصــنيف 

م احلصول عليها من اختباره ذاته. غري أنـه يف احلـاالت العاديـة ال يتـوخى وضـع أكثـر املسحوق بشكل منفصل على أساس البيانات اليت يت
 من اقرتاحني لتصنيف فلز واحد.

مم، فإنه ميكن اختبارها على أساس كل  1أما الفلزات اليت يكون حجم جسيماهتا أقل من القطر األصلي وهو  2-4-5-7-9م 
املثال إىل املساحيق الفلزية املنتجة بتقنية إنتاج خمتلفة، أو املساحيق اليت تظهر سرعة ذوبان (أو حالة على حدة. وميكن اإلشارة على سبيل 

 تفاعل) أكرب من الشكل املتكتل، وهو ما يؤدي إىل تصنيف يف رتبة خطورة أعلى.

 ايل:وتعتمد أبعاد اجلسيمات املختربة على املادة موضع التقييم وهي مبينة يف اجلدول الت 3-4-5-7-9م 

 تعليقاتال الجسيمات حجم النوع
 مم بأي حال 1يزيد على  ال حجم متثيلي يباع أصغر فلزية مركبات
املســـاحيق ذات  كانــتتلــزم دراســـة مصــادر خمتلفـــة إذا   قــد حجم متثيلي يباع أصغر مساحيق - فلزات

 بلورية/شكلية خمتلفة خواص
 مربر لذلك وجوديف حالة  املبدئيةتعدل القيمة  قد مم 1 متكتلة - فلزات

علـــى  (OECD, 2001)وميكــن بالنســـبة ألشـــكال معينـــة للفلـــزات، احلصـــول باســـتخدام بروتوكـــول التحول/الـــذوبان  4-4-5-7-9م 
ن عالقة ترابط بني تركيز األيون الفلزي بعد فرتة زمنية حمددة واألمحال السطحية لألشـكال املختـربة للفلـز. ويف مثـل هـذه احلـاالت، قـد يكـو 

ج الذي باإلمكان تقدير تركيز األيونات الفلزية الذائبة تبعاً جلسيمات الفلز املختلفة، باالستعانة بنهج مبين على أساس املسطح النوعي احلر 
. أي أنه ميكن دون شك، استناداً إىل هـذه العالقـة الرتابطيـة والعالقـة مـع بيانـات مسيـة مناسـبة، تعيـني مسـطح Skeaff et al., (2000)يقرتحه 

، مث حتويــــل هــــذا املســــطح النــــوعي احلــــرج للكميــــات املختــــربة املنخفضــــة واملتوســــطة واملرتفعــــة 50نــــوعي حــــرج للمــــادة ينــــاظر قيمــــة ت(ف)ق
املستخدمة يف تعيني اخلطورة. وميكن هلذا النهج، وإن كان ال يستخدم عادة ألغراض التصنيف، أن يعطي معلومات مفيدة ألغراض الوسم 

 والقرارات الالحقة.
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ينطبق نص هذا املربع على 
 املركبات الفلزية

 ال  
 (فلزات) 

 فلزات أو مركبات فلزية

 مغ/ل 100أليون الفلز الذواب أكرب من  50ت(ف)ق
       

 وفقًاً◌ للبيانات املتاحة 50ت(ف)ق ≥قابليــــــة ذوبــــــان املركــــــب الفلــــــزي 

ساعة أن  24يبني اختبار الفحص للتحول/الذوبان ملدة 
 الفلزي الذائبللشكل  50ت(ف)ق ≥الرتكيز 

تتـــوفر بيانـــات كاملـــة مـــن اختبـــار التحول/الـــذوبان 
 أيام 7ملدة 

الرتكيـز عنـد معـدل محـل مــنخفض 
للشــــــكل الفلــــــزي  50ت(ف)ق ≥

 الذائب

ــــــــد محــــــــل متوســــــــط  ــــــــز عن الرتكي
للشـــــكل الفلـــــزي  50ت(ف)ق ≥

 الذائب

عنــــــــد محــــــــل مرتفــــــــع  الرتكيــــــــز
لشـــــــــــــــــــــــكل ل 50ت(ف)ق ≥

 الفلزي الذائب

 ال تصنف

مــــــن زاويـــــة الســــــمية احلــــــادة  تصـــــنف
لأليــون  50واملزمنــة بنــاء علــى ت(ف)ق

الفلـــزي، مصـــححة تبعـــاً للـــوزن اجلزيئـــي 
 )1-5-7-9(انظر م 

 تصنف
 1سمية حادة 

 تصنف
 2سمية حادة 

 تصنف
 3سمية حادة 

، إذا مل 1 الفئـة فئـة سـمية مزمنـة أيضـاً:تصنف 
يتــــوفر دليــــل علــــى انفصــــال ســــريع وعــــدم حــــدوث 

 أحيائيتراكم 

 (مركبات فلزية) ال

 نعم

 أو عدم وجود بيانات ال

 نعم

 نعم

 ال

 ، إذا مل:2 الفئة فئة سمية مزمنة أيضاً:تصنف 
يتــوفر دليــل علــى انفصــال ســريع وعــدم حــدوث تــراكم  )1(

 أحيائي؛ 
ــــذوبان الكامــــل أن الرتكيــــز أو  )2( يبــــني اختبــــار التحول/ال

تركيـــز الشـــكل  ≤يومـــاً عنـــد محـــل مـــنخفض  28بعـــد 
 الذائب بدون تأثري ملحوظ على األجل الطويل

، إذا مل يبــني اختبــار التحول/الــذوبان 4 الفئــة ســمية مزمنــةتصــنف 
تركيـز الشـكل  ≤يوماً عند محل مـنخفض  28الكامل أن الرتكيز بعد 

 الذائب بدون تأثري ملحوظ على األجل الطويل

 ال

 نعم

 ال

 ال

 ال

 ، إذا مل:3 الفئة فئة سمية مزمنة أيضاً:تصنف 
يتــوفر دليــل علــى انفصــال ســريع وعــدم حــدوث تــراكم  )1(

 أحيائي؛ 
يبــني اختبــار التحول/الــذوبان الكامــل أن الرتكيــز بعــد أو  )2(

تركيــز الشــكل الــذائب  ≤يومــاً عنــد محــل مــنخفض  28
 بدون تأثري ملحوظ على األجل الطويل

 نعم

 نعم

 نعم
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 9المرفق 

 التذييل األول
 تعيين قابلية تحلل المواد العضوية

ميكن أن تتحلل املواد العضوية بعمليات أحيائية أو غري أحيائية، أو هبذه العمليات جمتمعة. ويوجـد عـدد مـن الربوتوكـوالت  -1
قابلية التحلل. وليس اهلدف هنا بأي حال تقدمي حصر شامل لطرائق اختبار قابلية التحلل، وإمنا وضع هذه أو االختبارات القياسية لتعيني 

 الطرائق وحسب يف سياق تصنيف اخلطورة بالنسبة للبيئة املائية.

 قابلية التحلل غير األحيائي -2

. ويعطـي التحلـل غـري األحيـائي عـادة مركبـات الضـوئييشمل التحلل غري األحيائي التحـول الكيميـائي والتحـول الكيميـائي  2-1
. ويعـرف التحـول الكيميـائي بأنـه حتـول حيـدث بـدون وجـود (Schwarzenbach et al , 1993)عضوية أخرى، لكنـه ال ينتهـي إىل متعـدن كامـل 

 ضوء وبدون وساطة كائنات حية، بينما تتطلب التحوالت الكيميائية الضوئية وجود الضوء.

، واالســـتبدال األليـــف للنـــواة، واإلزالـــة، وتفـــاعالت املـــائييـــات التحـــول الكيميـــائي يف البيئـــة املائيـــة التحلـــل ومـــن أمثلـــة عمل 2-2
أهــم هـذه العمليـات، وهـي عمليـة التحــول املـائي . وغالبـاً مـا يعتـرب التحلـل (Schwarzenbach et al., 1993) )االختـزالاإلرجـاع (األكسـدة و 

ا مبـادئ توجيهيــة دوليــة لالختبـار. وتبــىن اختبــارات التحلـل غــري األحيــائي للمنتجـات الكيميائيــة عامــة الكيميـائي الوحيــدة الـيت توجــد بشــأ�
 على أساس تعيني سرعات التحول يف ظروف قياسية.

 المائيالتحلل   2-3

يـــه تبـــادل جمموعـــة دروكســـيل، ومهـــا أليفـــان للنـــواة، مـــع مـــادة كيميائيـــة حيـــدث فيتفاعـــل املـــاء أو أيـــون اهلاملـــائي يعـــين التحلـــل  2-3-1
ميكن أن يكون املائي . والتحلل املائيدروكسيل. وهناك مركبات عديدة، وخباصة مشتقات األمحاض، قابلة للتحلل ي(خارجة) مع جمموعة ه

أحيائيــاً أو غــري أحيــائي، لكــن الدراســة تقتصــر هنــا علــى التحلــل غــري األحيــائي باملــاء. وهــو ميكــن أن حيــدث بآليــات متنوعــة عنــد آســاس 
بشــدة علــى املــائي )؛ وقــد تعتمــد ســرعات التحلــل مــادة قاعديــةحمفــز حبمــض أو مــائي متعــادل أو حتلــل مــائي خمتلفــة (حتلــل  pH يــةدروجينيه

 األس اهلدروجيين.

 (OECD) ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي 111ويتوفر توجيهان لتقييم التحلل غري األحيائي باملاء، التوجيـه  2-3-2
دروجيين ودرجـة يـتبعـاً لـألس اهلاملـائي "التحلـل  OPPTS 835.2130، والتوجيـه (OPPTS 835.2110)دروجيين"، يـتبعـاً لـألس اهلاملـائي لتحلـل "ا

عنـد قـيم خمتلفـة املـائي امليدان االقتصادي، يعني املعدل الكلي للتحلـل يف ملنظمة التعاون والتنمية  111احلرارة". ويف حالة توجيه االختبار 
تعـرف هلـا معـدالت حتلـل  ة الــيت الواد الكيميائيـللمـ دروجيين يف مـاء نقـي مـنّظم. وينقسـم االختبـار إىل جـزأين، اختبـار أويل جيـرىيألس اهلل

وللمـواد الكيميائيـة الـيت أظهـر  املائيبدرجة أكرب جيرى للمواد الكيميائية املعروف أ�ا غري مستقرة من زاوية التحلل  تفصيلي، واختبار مائي
دروجينيـة يف النطـاق ي. ويف االختبار األويل، يقاس تركيز املادة الكيميائية يف حماليل منظمة عنـد آسـاس هاملائياختبارها األويل سرعة حتللها 

يـام. فـإذا اخنفـض تركيـز أ 5س وذلـك بعـد انقضـاء مـدة °50) عنـد درجـة حـرارة 9، 7، 4دروجني يالذي يوجد عادة يف البيئة (آساس اهل
. ويف االختبــار التفصــيلي، وإال أجــري عليهــا االختبــار املــائييف املائــة، اعتــرب ثابتــاً مــن زاويــة التحلــل  10املــادة الكيميائيــة بنســبة أقــل مــن 

تبعــاً للــزمن. ويعــني ) عــن طريــق قيــاس تركيــز املــادة 9، 7، 4( يــةدروجينيعنــد ثالثــة آســاس ه املــائي، يعــني املعــدل الكلــي للتحلــل التفصــيلي
عنــد درجــات حــرارة خمتلفــة حبيــث ميكــن إجــراء عمليــات اســتيفاء (اســتكمال) داخلــي أو اســتكمال خــارجي لــدرجات  املــائيمعــدل التحلــل 

يف ملنظمــة التعــاون والتنميــة  111يف التصــميم تقريبــاً مــع توجيــه االختبــار  OPPTS 835.2130احلــرارة الســائدة يف البيئــة. ويتطــابق االختبــار 
 امليدان االقتصادي، ويتمثل االختالف الرئيسي يف معاجلة البيانات.

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

562 

الـيت تعـني يف االختبـارات مجيـع حـاالت  املـائي، تغطي ثوابت سـرعة التحلـل املائيوجتدر اإلشارة إىل أنه إىل جانب التحلل  2-3-3
املعينة لالختبار. وقد ُوجد اتفـاق جيـد بـني معـدالت التحول غري األحيائي األخرى اليت ميكن أن حتدث يف عدم وجود الضوء يف الظروف 

 .(OPPTS 835.2110)يف املياه الطبيعية واملياه النقية  املائيالتحلل 

 الضوئي التحلل 2-4

نظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي بشـأن التحلـل الضـوئي مل وفقاً للتعاريف املوضوعة يف هذه الوثيقة التوجيهية 2-4-1
، ميكـن أن يأخـذ التحـول الضـوئي للمركبـات يف املـاء شـكل حتـول ضـوئي أويل أو حتـول ضـوئي ثـانوي، (OECD, 1997)املـائي املباشـر 

ئي املباشر هو احلالة اليت متتص فيها املادة حيث ميكن تقسيم التحول الضوئي األويل إىل حتلل ضوئي مباشر وغري مباشر. والتحول الضو 
الكيميائية الضوء وتتحول كنتيجة مباشرة لذلك. والتحول الضوئي غري املباشر هـو احلالـة الـيت تنقـل فيهـا أنـواع يف حالـة إثـارة طاقـة، أو 

لتحول الضوئي الثانوي هو احلالة دروجني إىل املادة الكيميائية، وبذلك حتدث التحول (حتلل ضوئي حمسس). وايإلكرتونات أو ذرات ه
الـــيت حتـــدث فيهـــا تفـــاعالت بـــني املـــادة الكيميائيـــة وأنـــواع متفاعلـــة قصـــرية العمـــر، مثـــل جـــذور اهليدروكســـي، أو جـــذور البريوكســـي، أو 

 fulvic)أو أمحـاض الفلفيـك  (humic acid)األكسـجني األحـادي، تتكـون يف وجـود الضـوء بتفـاعالت أنـواع مثـارة مثـل احلمـض الـدبايل 

acid) .أو النرتات املثارة 

"معـدل التحلــل  OPPTS 835.2210وهكـذا ال يتـوفر حاليـاً بشـأن التحــول الضـوئي للمـواد الكيميائيـة يف املــاء سـوى التوجيـه  2-4-2
التحــول الضــوئي  "ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي 316توجيــه االختبــار  ،الضــوئي املباشــر يف املــاء بواســطة ضــوء الشــمس"

ـــــل الضـــــوئي غـــــري املباشـــــر. OPPTS 835.5270، وحتلـــــل ضـــــوئي مباشـــــر -للمـــــواد الكيميائيـــــة يف املـــــاء  ـــــار فحـــــص للتحل والتوجيـــــه  اختب
OPPTS 835.5270 "فضالً عن اختبار . ويستخدم التوجيه األول "اختبار فحص للتحلل الضوئي غري املباشرOPPTS 835.2210  جاً متعدد�

 املرحلـــة األوىل، ُحيســب ثابـــت معـــّدل التحلــل الضـــوئي األقصــى (أدىن عمـــر نصـــفي) مــن قيمـــة مقيســة لقابليـــة االمتصـــاص املســتويات. ويف
حتلل املادة بضوء الشمس ويتم احلصول على ثابـت معـدل  ،1، وتوجد خطوتان يف املرحلة الثانية. يف اخلطوة (molar absorptivity)اجلزيئية 

ثابــت معــدل أكثــر دقــة باســتخدام مقيــاس تســفيع (أكتينــومرت) يقــيس كثافــة الضــوء الــذي تعرضــت لــه املــادة ، يعــني 2تقــرييب. ويف اخلطــوة 
بالفعل. وميكن من البارامرتات املقيسة حساب معدل التحلل الضوئي املباشر الفعلي عند درجات حرارة وخطوط عرض خمتلفة. وال ينطبق 

سم األوىل أو أقل، وفقط عندما تكون املياه نقية ومشبعة  50ل ملائية، على سبيل املثال، امعدل التحلل هذا إال على الطبقة العليا للكتلة ا
 باهلواء، وهو ما قد ال يكون عليه احلال يف البيئة. غري أنه ميكن توسيع النتائج على ظروف بيئية أخرى باستخدام برنامج حاسويب يأخذ يف

 من العوامل ذات الصلة.االعتبار التخفيف يف املياه الطبيعية وغري ذلك 

بالتحلل الضوئي غري املباشر للمواد الكيميائية يف امليـاه الـيت حتتـوي  OPPTS 835.5270ويتعلق اختبار الفحص وفقاً للتوجيه  2-4-3
قياس ملعدل التحول مواد دبالية. واملبدأ الذي يبىن عليه االختبار هو أنه يف املياه الطبيعية املعرضة لضوء الشمس الطبيعي، يتضمن أي على 

الضـوئي كــًال مـن التحــول الضــوئي املباشـر وغــري املباشـر، بينمــا ال حيــدث يف املـاء النقــي سـوى حتــول ضــوئي مباشـر. لــذلك، فـإن الفــرق بــني 
والتحلــل  معــدل التحــول الضــوئي املباشــر يف املــاء النقــي وإمجــايل التحــول الضــوئي يف امليــاه الطبيعيــة هــو جممــوع التحلــل الضــوئي غــري املباشــر

. ويف التطبيـق العملـي لالختبـار، تسـتخدم مـواد دباليـة جتاريـة 9الضوئي الثانوي وفقاً للتعاريف املبينـة يف الوثيقـة التوجيهيـة الـواردة يف املرفـق 
يكون صحيحاً إال  اللتحضري مياه دبالية اصطناعية حتاكي املياه الطبيعية. وجتدر اإلشارة إىل أن معدل التحول الضوئي غري املبـاشر املقـيس 

 ميكن نقل النتائج خلطوط عرض أو مواسم أخرى. للموسم وخط العرض اللذين ِقيس فيهما، وال

 قابلية التحلل األحيائي -3

ال يرد أدناه سوى حملة موجزة عن طرائق االختبار. وينبغي للحصول على مزيد من املعلومات الرجـوع إىل وثيقـة االسـتعراض  3-1
 اختبار قابلية التحلل األحيائي، وهي وثيقة شاملة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.التفصيلي عن 
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 قابلية التحلل األحيائي السهل 3-2

، (OECD Test Guidelines 301A-F)وضـــع عـــدد مـــن املنظمـــات مـــن بينهـــا منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي  3-2-1
اختبــــارات قياســــية لتعيــــني  (10707 ,9439 ,9408)، واملنظمــــة الدوليــــة للتوحيــــد القياســــي OPPTS (835.3110)، (C. 4 tests)واالحتــــاد األورويب 

 سهولة قابلية التحلل األحيائي للمواد العضوية.

األحيـائي واختبارات قابلية التحلل األحيائي السهل هي اختبارات ذات معايري صارمة ال تتيح سوى فرصة حمدودة للتحلـل  3-2-2
 والتأقلم. وظروف االختبار األساسية اليت تكفل هذه املواصفات هي:

 مغ/ل)؛ 100-2تركيز مرتفع للمادة املختربة ( (أ)
 املادة املختربة هي املصدر الوحيد للكربون والطاقة؛و  (ب)
 ؛)خلية/مل 810-410(تركيز منخفض أو متوسط لوسط االختبار و  (ج)
 لوسط االختبار؛ال يسمح بتكيف مسبق و  (د)

 MITI IOECD Testباســـتثناء طريقــــة (أيـــام حلــــدوث التحلـــل)  10فـــرتة زمنيـــة يومـــاً متضــــمنة  28مـــدة اختبـــار و  )ه(

(Guideline 301C(؛ 
 س؛ °25درجة حرارة اختبار أقل من و  (و)
من األكسجـني أو يف املائة (تطور الطلب  60يف املائة (زوال الكربون العضوي املذاب) أو  70مستويات حدية و  (ز)

تطور إنتاج ثاين أكسيد الكربون) يبني التمعدن الكامل (نظراً ألنه يفرتض أن الكربون املتبقي من املادة املختربة قد 
 دخل يف تكوين الكتلة احليوية النامية).

املـادة سـتحلل بسـرعة يف ويفرتض أن وجود نتيجة إجيابية يف واحد من اختبارات قابلية التحلل األحيائي السـهل يوضـح أن  3-2-3
 البيئة (توجيه اختبار منظمة التعاون والتنمية).

لالحتــاد األورويب) ميكــن أن  C.5أيــام التقليديــة (مثــل االختبــار  5يف  البيولوجيــة األكســجني مطلوبيــةكمــا أن اختبــارات  3-2-4
أيـام  5يف  البيولوجيـة النسـبية األكسـجني مطلوبيـةقـارن تتثبت ما إذا كانت مادة ما سهلة التحلل األحيـائي أم ال. ويف هـذا االختبـار، 

 5يسـتمر االختبـار سـوى  . والالكيميائيـة األكسـجني مطاوبيـةأو، يف حالة عدم تـوفر هـذا البيـان، مـع  النظرية األكسجني مطلوبيةمـع 
حة لتصنيف اخلطورة، أقل من نظريه يف اختبارات يف املائة وفقاً للمعايري املقرت  50أيام، وبالتايل يكون مستوى القيمة احلدية، احملدد عند 

 قابلية التحلل السهلة.

ملنظمــة التعــاون  306وميكــن اعتبــار االختبــار التمهيــدي لقابليــة التحلــل األحيــائي الســهل يف ميــاه البحــر (توجيــه االختبــار  3-2-5
الســهل يف ميــاه البحــر. وميكــن اعتبــار املــواد الــيت يبلــغ معــدل  والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي) مبثابــة طريقــة موازيــة الختبــارات قابليــة التحلــل

يف املائــة أو  70ملنظمــة التعــاون والتنميــة (زوال الكربــون العضــوي املــذاب بنســبة أعلــى مــن  306حتللهــا مســتوى القيمــة احلديــة يف التوجيــه 
ة حتلل أحيائي سـهل ألن إمكانيـة التحلـل تكـون عـادة يف املائة) مواد ذات قابلي 60بنسبة أعلى من  النظرية األكسجني مطلوبيةاستهالك 

 أضعف يف مياه البحر منها يف املياه العذبة.
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 المتأصلقابلية التحلل األحيائي  3-3

صــممت اختبــارات قابليــة التحلــل األحيــائي املتأصــل لتعيــني مــا إذا كانــت ملــادة مــا أيــة قــدرة علــى التحلــل. ومــن أمثلــة هــذه  3-3-1
ــــة لالختبــــارات  لالحتــــاد  C.12و C.9ملنظمــــة التعــــاون والتنميــــة يف امليــــدان االقتصــــادي، واالختبــــاران  A-C 302االختبــــارات املبــــادئ التوجيهي

 .ASTM E 1625-94واالختبار  ،األورويب

 وشروط االختبار األساسي اليت تدعم تقييم قدرة التحلل املتأصلة هي: 3-3-2

 تعرض املادة املختربة املمتد لوسط االختبار، مما يسمح بالتكيف قبل اكتمال مدة االختبار؛ (أ)

 تركيز مرتفع للكائنات الدقيقة؛ (ب)

 تناسب مالئم بني املادة والكتلة األحيائية. (ج)

�ايـة  ال تـدوم إىل مـا لـنوتدل النتيجة اإلجيابية يف �اية اختبار لقابلية التحلل األحيائي املتأصلة على أن املـادة املختـربة  3-3-3
يف البيئة، ولكن ميكن االعتماد على قابلية حتلل أحيائي سريعة وكاملة للمادة. وتدل النتيجة اليت تشري إىل نسبة متعدن للمادة أعلى 

حد يف املائة على أن املادة صامدة إىل  20ائة على إمكانية حدوث حتلل أحيائي �ائي، وتدل النتيجة اليت تقل عن يف امل 70من 
اون أي افـرتاض دوامهـا) (توجيهـات منظمـة التعـوهكذا، تؤدي النتيجة السالبة إىل افرتاض عدم قابلية املادة للتحلـل األحيـائي (ما. 

 املتعلقة باالختبارات).

ت عديدة لقابلية التحلل األحيائي املتأصل ال يقاس سوى زوال املادة املختربة. وال توضح مثل هذه النتيجة إال  اختبارا ويف 3-3-4
تـدل قابليـة  مـا. وال قابلية التحلل األحيائية األولية، وال توضح التمعـدن النهـائي. إذ ميكـن أن تتكـون نـواتج حتلـل دائمـة (صـامدة) إىل حـد

 على أنه سيحدث حتلل �ائي للمادة يف البيئة. ألوىلالتحلل األحيائي ا

وتتبــع يف اختبــارات قابليــة التحلــل األحيــائي املتأصــل �ــج خمتلفــة كثــرياً عنهــا يف اختبــارات قابليــة التحلــل الســهل، وخباصــة  3-3-5
تركيزاً لوسط االختبار ال ميثل سوى ثالثـة  ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي)، الذي يستخدم 302C(التوجيه  MITI IIاالختبار 

ملنظمـــة  302B(التوجيــه  (Zahn – Wellens)ويلنــز  -. كمــا أن اختبـــار زان MITI IIأمثــال نظــريه يف اختبـــار قابليــة التحلــل األحيـــائي الســهل 
ه رغم أن قابلية التحلل يف هذه االختبارات التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي) هو اختبار ضعيف نسبياً لقابلية التحلل املتأصل. غري أن

ليست أقوى كثرياً منهـا يف اختبـارات قابليـة التحلـل األحيـائي السـهل، فـإن النتـائج ميكـن أن تسـتكمل مـن اخلـارج لظـروف اختبـارات قابليـة 
 التحلل األحيائي السهل ويف البيئة املائية.

 اختبارات محاكاة البيئة المائية 3-4

يتيح اختبار للمحاكاة تقدير قابلية التحلل األحيائي يف بيئة مائية حمددة. ومن بني اختبارات احملاكاة القيـاسية ميكن  3-4-1
ـــــار جمموعـــــات القـــــواريرISO/DS 14592ذكـــــر طريقـــــة  ـــــاه سطحية/ترســـــبات  اهلـــــزازة ، اختب ـــــاه ســـــطحية أو معلقـــــات مي باســـــتخدام مي

(Nyholm. Et Toräng, 1999)حلل األحيائي (طريقة الزوال يف القارورة اهلزازة) ، أو اختبار التASTM E 1279-89(95)  واالختبار املماثل
OPPTS 835.3170.وكثرياً ما تسمى هذه الطرائق اختبارات الزوال يف النهر . 

 وفيما يلي مسات االختبارات اليت تكفل حماكاة الظروف يف البيئة املائية: 3-4-2

 ية (وترسبات طبيعية) كوسط اختبار؛استخدام عينة مياه طبيع (أ)

 الدرجة األوىل. منل ة حتلميكروغرام/ل) لضمان احلصول على حركي 100-1تركيز ضعيف من املادة املختربة (و  (ب)
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ويوصــى باســتخدام مركبــات لالختبــار موســومة إشــعاعياً لتســهيل تعيــني التحلــل النهــائي. أمــا إذا مل ميكــن ســوى تعيــني زوال  3-4-3
هي اليت ميكن تعيينها. وميكن اشتقاق ثابت معدل التحلل من مالحظة حركية  ختربة بالتحلل الكيميائي، فإن قابلية التحلل األوىلاملادة امل

 التحلل. وبالنظر إىل الرتكيز املنخفض للمادة املختربة، يفرتض أن حركية حتلل من الدرجة األوىل تكون سائدة.

الرتسبات الطبيعية اليت حتاكى الظروف السائدة يف نطاق الرتسبات. كما أنه ميكن تعيني كذلك ميكن إجراء االختبار على  3-4-4
 التحلل غري األحيائي يف ظروف االختبار عن طريق تعقيم العينات.

 اختبارات محاكاة محطات تنقية مياه المجاري 3-5

ملنظمــة التعـاون والتنميـة يف  A 303تتوفر أيضاً اختبارات حملاكاة قابلية التحلل يف حمطات معاجلة ميـاه اجملـاري، مثــل التوجيـه  
. واقـــرتح مـــؤخراً اختبـــار حماكـــاة جديـــد C-10حمطـــات املعاجلـــة باحلمـــأة املنشـــطة، واختبـــار االحتـــاد األورويب  ISO 11733 ،امليـــدان االقتصـــادي

 .(Nyholm et al., 1996)كيزات منخفضة من امللوثات العضوية باستخدام تر 

 قابلية التحلل الالهوائي 3-6

تعني طرائق اختبار قابلية التحلل الالهوائي قابلية املادة املختربة للتحلل األحيائي حتت الظروف الالهوائية. ومن أمثلـة هـذه  3-6-1
 .OPPTS 835.3400، واالختبار ASTM E 1196–92، واالختبار ISO 11734: 1995 (E)االختبارات اختبار 

 أسابيع حتت ظروف االختبار التالية: 8تعني قابلية التحلل الالهوائي أثناء مدة تصل إىل  3-6-2

 األكسجني (يف البداية يف جو من النرتوجني النقي)؛ عدم وجودإجراء االختبار يف أوعية ملحومة يف  (أ)

 مهضومة ال هوائياً؛استخدام محأة و  (ب)

 س؛35ºدرجة حرارة االختبار و  (ج)

 تعيني ضغط الطور الغازي الذي يعلو الوسط (ثاين أكسيد الكربون وتكوين امليثان).و  (د)

 ويُقيَّم التحلل النهائي على أساس إنتاج الغاز. غري أنه ميكن أيضاً تقييم التحلل األويل بقياس املادة األم املتبقية. 3-6-3

 تحلل في التربة والترسباتال 3-7

تنتهــي مــواد عديــدة بالوصــول إىل نطاقــات الرتبــة أو الرتســبات. لــذلك، قــد يكــون مــن املهــم تقــدير حتللهــا يف هــذه البيئــات.  3-7-1
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لقابلية التحلـل األحيـائي املتأصـل  304Aومن بني الطرائق القياسية ميكن ذكر توجيه االختبار 

 .OPPTS 835.3300يف الرتبة، الذي يناظر االختبار 

 وفيما يلي السمات اخلاصة لالختبار اليت تكفل تعيني قابلية التحلل املتأصل يف الرتبة: 3-7-2

 ار إضايف؛استخدام عينات تربة طبيعية بدون وسط اختبو  (أ)

 استخدام مادة اختبار موسومة إشعاعياً؛و  (ب)

 تعيني تكوين ثاين أكسيد الكربون املوسوم إشعاعياً.و  (ج)

للتحلـل األحيـائي هـو طريقـة  Sediment/water microcosm OPPTS 835.3180واختبار حظائر الرتسبات/البيئة املائية اجملهريـة  3-7-3
ترسـبات ومـاء مـن مواقـع االختبـار وتضـاف املركبـات علـى الرتسبات. وجتمـع حظـائر بيئيـة جمهريـة حتتـوي  قياسية لتعيني التحلل األحيائي يف
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ستقالب (األيض) أو قياسات التحلل االاملختربة إىل النظام. وتقدر نسبة اختفاء املركب األم (أي التحلل األحيائي األويل)، وظهور نواتج 
 النهائي إذا أمكن.

اختبـــار جديـــدان ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي التحـــول اهلـــوائي والالهـــوائي يف الرتبـــة ويف ويعـــاجل توجيهـــا  3-7-4
. وجتــرى التجــارب لتعيــني معــدل حتــول املــادة املختــربة وطبيعــة ومعــدالت علــى التــوايل). 308و 307الرتســبات املائيــة (توجيهــا االختبــار 

يئية واقعيـة، مبـا يف ذلـك تركيـز واقعـي للمـادة املختـربة. وميكـن تعيـني التمعـدن النهـائي أو قابليـة تكوين واختفاء نواتج التحول حتت ظروف ب
 املختربة. التحلل األولية تبعاً لطريقة التحليل املستخدمة لتقدير حتول املادة

 طرائق تقدير قابلية التحلل األحيائي 3-8

تطـــورت يف الســـنوات األخـــرية إمكانيـــات لتقـــدير اخلصـــائص البيئيـــة للمـــواد، ومـــن بينهـــا أيضـــاً طرائـــق للتنبـــؤ بقابليـــة التحلـــل  3-8-1
). وأجـرت منظمـة Syracuse Research Corporationالحتمـاالت التحلـل األحيـائي لشـركة  BIOWINاألحيائي للمواد العضوية (مثل برنـامج 

استعراضات هلذه الطرائق. وأوضحت تلك االستعراضات أن  Langenberg et al., (1996)) و1993االقتصادي (التعاون والتنمية يف امليدان 
هـو األكثـر تطبيقـاً.  BIOWINطرائق إسهام اجملموعات على مـا يبـدو هـي الطرائـق األكثـر كفـاءة. ومـن بـني هـذه الطرائـق يبـدو أن الربنـامج 

يف وجود جمموعة خمتلطـة مـن الكائنــات الدقيقـة يف البيئـة. ومت تقيـيم  أو السريع ءاألحيائي البطي فهو يوفر تقديراً نوعياً الحتماالت التحلل
(منظمـــة التعــاون  SARs (Q)النشــاط (الكميـــة)  -لتقيــيم عالقــة الرتكيــب  US EPA/ECإمكانيــة تطبيــق الربنــامج يف إطــار املشــروع املشــرتك 

 ). ويناقش هذا التقييم األخري بإجياز أدناه.1995قام بتقييمه بيدرسن وآخرون () وكذلك 1994والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

، MITI (1992)وقد اختريت جمموعـة بيانـات صالحيـة للبيانـات املقيسة جتريبياً للتحلل األحيائي من بني البيانات الواردة يف  3-8-2
لـــيت اســـتخدمت بالفعـــل يف وضـــع الربنـــامج. ومـــن مث تضـــمنت جمموعـــة اختبـــار باســـتثناء املـــواد الـــيت مل تتـــوفر عنهـــا بيانـــات للتحلـــل واملـــواد ا

مواد. وقد عينـت قابليـة التحلـل األحيائيـة هلـذه املـواد باسـتخدام معامـل التقـدير الالخطـي بالربنـامج املـذكور (وهـو األكثـر  304الصالحية 
يف  25مـادة فقـط ( 41 مـادة، لكـن كانـت 162  لتحلـل "السـريع" لموثوقية) ومقارنة النتائج مع البيانات املقيسة. وأمكـن التنبـؤ بقابليـة ا

مـادة  138مادة بطيئة التحلل، وهـو مـا أكـده عـدم سـهولة حتلـل  142. وأمكن التنبؤ بأن MITI Iاملائة) سهلة التحلل بالفعل يف اختبار 
التصــنيف فقــط عنــدما تعــذر احلصــول علــى  . وهكــذا، اســتنتجت إمكانيــة اســتخدام الربنــامج ألغــراضMITI Iيف املائــة) يف اختبــار  97(

 " للمادة. ويف هذه احلالة، ميكن اعتبار أن املادة ليست سريعة التحلل.ءبيانات جتريبية للتحلل وعندما تنبأ الربنامج بالتحلل "البطي

النشـــــــــــاط  -لتقيـــــــــــيم عالقـــــــــــة الرتكيـــــــــــب  US EPA/ECومت التوصـــــــــــل إىل االســـــــــــتنتاج نفســـــــــــه يف املشـــــــــــروع املشـــــــــــرتك  3-8-3
بشأن املواد اجلديدة املسجلة يف االحتاد األورويب. وبين التقييم على  QSARباستخدام البيانات التجريبية وبيانات  SARs(Q) الكمية)(

مــواد فقــط قابلــة  9مــادة مت أيضــاً اختبارهــا عمليــاً يف اختبــارات قابليــة التحلــل الســهل. وكانــت  115بشــأن  QSARحتليــل تنبــؤات 
املستخدمة بصورة كاملة يف التقرير النهائي  QSARل من بني املواد اليت مشلها هذا التحليل. ومل حتدد منهجية للتحلل األحيائي السه

، لكن حيتمل أن أغلبية التنبؤات أجريت باستخدام طرائق أدرجت الحقاً يف برنـامج US EPA/EC (OECD, 1994)للمشروع املشرتك 
 احتماالت التحلل األحيائي.

مبراعـــاة احلـــذر فــــي اســـتخدام قابليـــة التحلـــل األحيـــائي  (EC, 1996)وصـــى يف الوثيقـــة التوجيهيـــة لالحتـــاد األورويب كمـــا أنـــه ي 3-8-4
تبار، التقديرية باالستعانة بربنامج احتمال التحلل األحيائي، ألنه يف حالة تنبؤ الربنامج بتحلل سريع، ينبغي عدم أخذ هذه النتيجة يف االع

 .(EC, 1996) ءات التحلل البطيبينما ينبغي مراعاة تنبؤ 

وهكــذا، قــد يلـــيب اســتخدام نتـــائج برنــامج احتمـــاالت التحلــل األحيـــائي بطريقــة متحفظـــة احلاجــة إىل تقيـــيم قابليــة التحلـــل  3-8-5
 األحيائي للبعض من العدد الكبري من املواد اليت ال تتوفر بشأ�ا بيانات جتريبية للتحلل.
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 9المرفق 

 التذييل الثاني
 العوامل المؤثرة في قابلية التحلل في البيئة المائية

 مقدمة -1

. غري أن تصـنيف على البيئة املائية ال تتناول معايري التصنيف اخلاصة مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إال اخلطورة 1-1
بالدرجــة األوىل علــى بيانــات تســتمد مــن اختبــارات جتــرى يف ظــروف املختــرب ونــادراً مــا تكــون مشــاهبة للظــروف الســائدة يف اخلطــورة يعتمــد 

 البيئة. لذلك، ينبغي للتنبؤ باخلطورة يف البيئة املائية مراعاة تفسري بيانات االختبارات اليت يتم احلصول عليها يف املخترب.

جتة من اختبارات قابلية التحلل األحيائي للمواد العضوية موضع دراسة تفصيلية يف منظمة التعاون وقد كان تفسري البيانات النا 1-2
 .(OECD, 1995)قتصادي االوالتنمية يف امليدان 

إن الظـــروف الـــيت تالحـــظ يف البيئـــة ختتلـــف بشـــدة عمومـــاً عـــن مثيالهتـــا يف نظـــم االختبـــار القياســـية، وهـــو مـــا يســـبب صـــعوبة  1-3
ارجي لبيانات االختبارات املعملية للتحلل لتقدير الوضع يف البيئة الطبيعية. ومن بني هذه االختالفات، يكون تأثري اجلوانب اخل كمالاالست

 التالية مهماً يف قابلية التحلل:

 العوامل املتعلقة بالكائنات العضوية (وجود كائنات دقيقة فعالة)؛ (أ)

 املادة ووجود مواد أساس أخرى)؛العوامل املتعلقة مبادة األساس (تركيز  (ب)

 الفيزيائية، ووجود املغذيات، وتوافر املادة). -العوامل املتعلقة بالبيئة (الظروف الكيميائية  (ج)

 ويرد أدناه مزيد من البحث هلذه اجلوانب. 

 وجود كائنات دقيقة فّعالة  -2

امليكروبيــة الطبيعيــة مــن كتلــة  اجملموعــاتعــدد كــاف. وترتكــب يتوقــف التحلــل يف البيئــة املائيــة علــى وجــود كائنــات قويــة فعالــة ب 2-1
ينشأ  أحيائية شديدة التنوع، وميكن للكتلة األحيائية أن تتكيف عند إدخال مادة "جديدة" برتكيز كاف من أجل حّل هذه املادة. وكثرياً ما

ا حلل هذه املادة. غري أنه توجد عمليات أخرى ميكن أن امليكروبية نتيجة لتكوين عوامل نوعية للتحلل تكون فعالة بطبيعته اجملموعةتكيف 
 تتدخل، مثل احلث األنزميي، وتبادل املادة الوراثية، وتكّون قدرة على حتمل السمية.

هي املـدة الزمنيـة مـن بـدء التعـرض حـىت بدايـة حـدوث حتلـل ملحـوظ. ويبـدو مـن  تباطؤ"" وحيدث التكيف خالل مرحلة 2-2
امليكروبية،  اجملموعةتتوقف على الوجود املبدئي لعوامل التحلل الفّعالة. ويتوقف هذا أيضاً على تاريخ التباطؤ الواضح أن مدة مرحلة 

قد تعرضت للمادة من قبل. وذلك يعين أنه يف حالة استخدام مادة غريبة عن احليويات وواسعة  اجملموعةأي احتمال أن تكون هذه 
وجــود عوامــل فعالــة مســببة للتحلــل هلــذه املــادة. ويكــون ذلــك هــو احلــال بوجــه خــاص  االنتشــار طــوال عــدة ســنوات، يزيــد احتمــال

البيئات اليت تستقبل انبعاثات، من قبيل حمطات املعاجلة البيولوجية ملياه اجملاري. وكثرياً ما تكون نتائج التحلل متسقة بدرجة أكرب  يف
اه ملوثــة باملقارنــة بأوســاط االختبــار املــأخوذة مــن ميــاه غــري ملوثــة يف االختبــارات الــيت تســتخدم فيهــا أوســاط اختبــار مــأخوذة مــن ميــ

)OECD, 1995; Nyholm and Ingerslev, 1997.( 
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القـدرة يف االختبـارات املعمليـة. ويعتمـد بوحيدد عدد من العوامل ما إذا كـان ميكـن مقارنـة القـدرة علـى التكيـف يف البيئـة املائيـة  2-3
 التكيف، يف مجلة أمور، على:

 العدد املبدئي للعوامل الفعالة املسببة للتحلل يف الكتلة األحيائية (التناسب والعدد)؛ )(أ

 وجود سطوح لاللتصاق؛و  (ب)

 تركيز مادة األساس وتوافرها؛و  (ج)

 وجود مواد أساس أخرى.و  (د)

علــى العــدد املبــدئي للعوامــل الفّعالــة املســببة للتحلــل، وبالنســبة للمــواد الســمية، علــى قــدرة هــذه  التبــاطؤويتوقــف طــول مرحلــة  2-4
العوامـل علـى البقــاء وعلـى معـاودة نشــاطها. وتؤخـذ عينـات أوســاط االختبـار مـن حمطــات معاجلـة ميـاه اجملــاري السـتخدامها يف االختبــارات 

ألن محل امللوثات يف االختبار يكون عادة أكرب منه يف البيئة، فإن كـًال مـن تناسـب وعـدد القياسية لقابلية التحلل األحيائي السهل. ونظراً 
قد يكون أعلى مـن نظـريه يف البيئـة املائيـة األقـل تلوثـاً. غـري أنـه يصـعب تعيـني كـم سـتكون مرحلـة الكمـون  املسببة للتحلل الكائنات الفعالة

 املخترب بسبب احتمال اخنفاض العدد املبدئي لعوامل التحلل الفعالة. أطول يف البيئة املائية من نظريهتا يف اختبار يف 

وعلى مدى فرتات زمنية طويلة، ال يكون الرتكيز املبـدئي للعوامـل الفعالـة املسـبِّبة للتحلـل مهمـاً نظـراً أل�ـا تنمـو عنـد تـوفر مـادة  2-5
أخـذ الرتكيـز املبـدئي للكائنـات  فإنه ينبغيفرتة زمنية قصرية تثري القلق،  األساس املناسبة برتكيزات كافية. غري أنه إذا كانت قابلية التحلل يف

 .(Scow, 1982)الدقيقة الفعالة املسببة للتحلل يف االعتبار 

ومن العوامل اليت ُتعّجل التكيف أيضاً وجود كتل متلبدة، أو جتمعات، أو كائنات دقيقة ملتصقة، وذلك على سبيل املثال  2-6
مكـامن ميكروبيـة بيئيـة تعمرهـا عشـائر مـن الكائنـات الدقيقـة. وهـذا لـه أمهيـة خاصـة عنـد دراسـة القـدرة علـى التكيـف عـن طريـق تكـّون 

البيئــات املختلفــة املوجــودة يف حمطــات معاجلــة ميــاه اجملــاري، أو يف الرتســبات، أو يف الرتبــة. إال أن العــدد اإلمجــايل للكائنــات الدقيقــة  يف
قابليــــة خليــــة/مل يف اختبــــارات  810-410الســــهل ويف البيئــــة املائيــــة تكــــون لــــه درجــــات العظــــم ذاهتــــا:  قابليــــة التحلــــلاختبــــارات  يف

. وهلذا، رمبـا ال يكتسـب هـذا العامـل سـوى (Scow, 1982)خلية/مل أو أكثر يف املياه السطحية  610-310األحيائي السهل و التحلل
 أمهية ضئيلة. 

اخلـــارج إىل الظـــروف البيئيـــة، قـــد يكـــون مـــن املفيـــد التمييـــز بـــني األوســـاط الشـــحيحة التعامـــل مـــع بيانـــات مســـتكملة مـــن وعنـــد  2-7
باملغــذيات واألوســاط الغنيــة باملغــذيات. فالكائنــات الدقيقــة الــيت تزدهــر حتــت ظــروف شــح الغــذاء تكــون قــادرة علــى معدنــة مــواد األســاس 

ألفــة أكــرب ملــواد األســاس، ولكــن معــدالت  ذات )، وتكــون عــادةالعضــوية املوجــودة برتكيــزات منخفضــة (يف نطــاق ملغرامــات كربــون يف اللــرت
. وفضـًال عـن ذلـك، فـإن كائنـات البيئـات (OECD, 1995)منوها أقل وأزمنة توّلدها أطول من الكائنات اليت تزدهر يف البيئات الغنية بالغـذاء 
مـغ/ل، بـل إن الكثـري منهـا يثـبط  1ة برتكيـزات أعلـى مـن الشحيحة الغذاء تكون غري قادرة على التسبب يف حتلـل املـواد الكيميائيـة املوجـود

ذلك، تتطلب كائنات البيئات الغنية بالغذاء تركيزات أعلى من مادة األسـاس قبـل أن يبـدأ التمعـدن،  خالفعند الرتكيزات األعلى. وعلى 
، يتوقف أدىن قيمة حدية للتحلـل يف البيئـة وهي تزدهر عند تركيزات أعلى من الرتكيزات يف حالة كائنات البيئات الشحيحة الغذاء. وهكذا

امليكروبيــة طائفــة تزدهــر يف ظــروف شــح الغــذاء أو وفــرة الغــذاء. إال أنــه لــيس مــن الواضــح مــا إذا كانــت   اجملموعــةاملائيــة علــى مــا إذا كانــت 
منط حياة يف البيئة الغنيـة ومنـط عـيش يف هي أنواع أحيائية خمتلفة عن كائنات البيئة الغنية أم أن املسألة هي وجود الشحيحة كائنات البيئة 

. ويصل معظم امللوثات إىل البيئة املائية مباشرة عن طريق تصريف مياه اجملاري، وبالتـايل فـإن هـذه البيئـات (OECD, 1995)االشحيحة البيئة 
 املتلقية غنية باملغذيات بصورة رئيسية.

ن فرصـة وجـود كائنـات دقيقـة فّعالـة مسـببة للتحلـل تكـون أكـرب يف البيئـات من املناقشـة السـابقة أ وعليه، فإنه ميكن أن نستنتج 2-8
املواد األكثــر تعرضــاً، أي الــيت تتلقــى املــواد بصــورة دائمــة (وهــو احلــال بــاألكثر بالنســبة للمــواد الكيميائيــة املنتجــة بكميــات كبــرية باملقارنــة بــ
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ئات غنية بالغذاء، ولذلك، قد يتطلب التحلل تركيزات مرتفعة نسبياً من املواد الكيميائية اليت تنتج بكميات أقل). وكثرياً ما تكون هذه البي
ســيما األنــواع الفعالــة املســببة لتحلــل  قبــل بــدء عمليــة التحلــل. ومــن ناحيــة أخــرى، قــد تفتقــر امليــاه النقيــة إىل األنــواع األحيائيــة الفعالــة، وال

 قة فقط، مثل املواد الكيميائية اليت تنتج بكميات قليلة.متفر  املنتجات الكيميائية اليت تلقى يف البيئة أحياناً 

 العوامل المتعلقة بمواد األساس -3

 تركيز المادة المختبرة 3-1

مـغ/ل) باملقارنـة مـع الرتكيـزات  100-2( يف معظم االختبارات املعملية، تضاف املـادة موضـع االختبـار برتكيـزات مرتفعـة جـداً  3-1-1
 املنــاظرة األدىن يف نطــاق ميكروغرامــات/ل الــيت يتوقــع وجودهــا يف البيئــة املائيــة. وبصــفة عامــة، ال يــدعم منــو الكائنــات الدقيقــة عنــدما تقــل

ات أقـل مـن ذلـك، ال يتـوفر ميكروغرام/ل تقريبـاً؛ بـل إنـه عنـدما تكـون الرتكيـز  10تركيزات مادة األساس دون مستوى قيمة حدية مقدارها 
. ورمبا يفسر هذه القيمة احلدية الدنيا االفتقار إىل احلـافز (OECD, 1995)امليكروبية  اجملموعةالقدر الكايف من الطاقة الالزمة الستمرار حياة 

ة عامــة أن تركيــزات مــواد . وهــذا يعــين بصــف(Scow, 1982)الكــايف عنــد هــذا املســتوى مــن تركيــز مــادة األســاس لبــدء حــدوث اســتجابة أنزمييــة 
 عديدة موجودة يف البيئة املائية منخفضة حبيث يصعب أن تشكل هذه املركبات مواد أساس أولية بالنسبة للكائنات الدقيقة املسببة للتحلل.

معادلـة مونـو حسـبما هـو مبـني يف  (Ks)بالنسـبة لثابـت التشـبع  (So)ومـن ناحية أخـرى، تعتمـد حركيـة التحلـل علـى تركيـز املـادة  3-1-2
Monod يف املائـة مـن سـرعة النمـو النوعيـة القصـوى.  50. وثابت التشبع هو تركيز مادة األساس الذي تالحظ عنده سـرعة منـو نوعيـة متثـل

 عنـدما تكـون تركيـزات مـادة األسـاس أقـل كثـرياً مـن ثابـت (OECD, 1995)وميكـن متثيل التحلل حبركية من الدرجـة األوىل أو حبركيـة لوجسـتية 
خليـة/مل)  510-310 التشبع، وهو ما ميثل الوضع العادي يف معظم البيئات املائية. ويف حالة اخنفاض كثافة الكائنات الدقيقـة (أقـل مـن

مييـز احلركيـة اللوجسـتية. ويف حالـة  امليكروبيـة مبعـدالت متناقصـة دومـاً وهـو مـا اجملموعـة(على سبيل املثال يف املياه الشـحيحة الغـذاء)، تنمـو 
ازرة وجود الكائنات الدقيقة بكثافة أعلى (على سبيل املثال يف البيئات الغنيـة بالغـذاء)، ال يكـون تركيـز مـادة األسـاس كبـرياً بقـدر يكفـي ملـؤ 

 دمنو اخلاليا وتنطبق حركية من الدرجة األوىل، أي أن معدل التحلـل يتناسـب تناسـباً طرديـاً مـع تركيـز مـادة األسـاس. ويف الواقـع العملـي، قـ
 .(OECD, 1995) يتعذر التمييز بني هذين النوعني من احلركية بسبب عدم موثوقية البيانات

ميكروغرام/ل، مثًال) قـد ال تتحلـل كمـواد أسـاس أوليـة يف  10وخالصة القول، إن املواد املوجودة برتكيزات منخفضة (أقل من  3-1-3
مـا مـع تركيـز  حـد لسهلة التحلل كمواد أساس أولية يف البيئـة مبعـدل حتلـل يتناسـب إىلالبيئة املائية. ويف الرتكيزات األعلى، قد تتحلل املواد ا

 املادة. ويناقش أدناه حتلل املواد إىل مواد أساس ثانوية.

 وجود مواد أساس أخرى 3-2

حليــة، بينمــا يوجـد يف يف االختبارات القياسية، تضاف املادة موضع االختبـار باعتبارهـا مـادة أسـاس وحيـدة بالنسـبة للكائنـات ا 3-2-1
مــغ   10-1 البيئــة عــدد كبــري مــن مــواد األســاس األخــرى. ويف امليــاه الطبيعيــة، كثــرياً مــا توجــد تركيــزات للكربــون العضــوي املــذاب يف النطــاق

العضـوي ِضـْعف باملقارنـة بـأي ملـوث مـن امللوثـات. ومـع ذلـك، فـإن جـزءاً كبـرياً مـن هـذا الكربـون  1 000كربون/ل، أي إىل عامـل يبلـغ 
 يكون مستدمياً يف البيئة املائية، مع تزايد نسبة املادة املستدمية كلما بعدت املسافة من الساحل.

وتتغـذى البكرتيــا يف امليـاه الطبيعيــة بالدرجــة األوىل علـى املــواد الـيت تنضــح مــن الطحالـب. ويتمعــدن هـذا النضــيح بســرعة   3-2-2
امليكروبيــة الطبيعيــة. وهكــذا، نظــراً ألن  اجملموعــاتكبــرية (خــالل دقــائق) ممــا يوضــح أن هنــاك قــدرة عاليــة للتســبب يف التحلــل لــدى 

متنوعة يف املياه الطبيعية، فإنه يوجد ضغط انتقائي فيما بينها يؤدي إىل زيـادة يف أعـداد أساس  الكائنات الدقيقة تتنافس على مواد
األنواع األحيائية االنتهازية القادرة على التغذي من مواد األساس السـريعة التمعـدن، بينمـا يكبـت منـو األنـواع األكثـر ختصصـًا. وقـد 

تنمو  لى التسبب يف حتلل مواد متنوعة غريبة عن احليويات أن هذه الكائنات كثرياً ماأوضحت اخلربة من عزل أنواع البكرتيا القادرة ع
ببطء نسبياً وتعيش على مصادر كربون معقدة يف تنافس مع البكرتيا األسرع منواً. ويف حالة وجود كائنات دقيقة فّعالة يف البيئة، قد 
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عن احليويات بصفة مستمرة وكان تركيزها يف البيئة كافياً ملؤازرة منوها. ومـع تتزايد أعدادها إذا انطلقت مواد األساس النوعية الغريبة 
ذلك، فإن معظم امللوثات العضـوية تكـون موجـودة يف البيئـة املائيـة برتكيـزات منخفضـة وال تتحلـل إال كمـواد أسـاس ثانويـة ال تـدعم 

 النمو.

برتكيزات أعلى إىل تسهيل التحول املبدئي للجزيء الغريب عن ومن ناحية أخرى، قد يؤدي وجود مواد أساس سريعة التمعدن  3-2-3
املشـرتك متاحـاً ملزيـد مـن التحلـل والتمعـدن. االسـتقالب املشـرتك. وميكـن حينئـذ أن يصـبح نـاتج  االسـتقالب (األيـض)احليويات عن طريـق 

 وهكذا، قد يؤدي وجود مواد أساس أخرى إىل زيادة إمكانيات حتلل مادة ما.

ميكن استنتاج أن وجود مواد أساس متنوعة يف املياه الطبيعية، ومن بينهـا مـواد أسـاس سـريعة التمعـدن، قـد يسـبب، مـن وهكذا  3-2-4
ناحية، ضغطاً انتقائياً يكبـت منـو الكائنـات الدقيقـة القـادرة علـى التسـبب يف حتلـل امللوثـات املوجـودة بكميـات ضـئيلة. ومـن ناحيـة أخـرى، 

مشــرتك مبــدئي، يعقبــه متعــدن أســرع. وقــد ختتلــف األمهيــة النســبية هلــذه العمليــات حتــت اســتقالب عــن طريــق  ميكــن أن يســهل حتلــًال متزايــداً 
 الظروف الطبيعية تبعاً لكل من الظروف البيئية واملادة، وال ميكن حىت اآلن إثبات أي تعميم.

 العوامل المرتبطة بالبيئة -4

تــتحكم املتغــريات البيئيــة يف النشــاط امليكــرويب العــام بقــدر أكــرب مــن الــتحكم يف عمليــات التحلــل احملــددة. إال أن أمهيــة التــأثري  4-1
 .(Scow, 1982)تتباين بني خمتلف النظم اإليكولوجية واألنواع امليكروبية 

 )االختزالاإلرجاع (إمكانات األكسدة و  4-2

ميكــن أن ميثــل وجــود األكســجني أحــد أهــم العوامــل البيئيــة الــيت تــؤثر يف قابليــة التحلــل. فــاحملتوى مــن األكســجني وإمكانــات  
واألكسدة املرتبطة بـه حتـدد نطـاق وجـود األنـواع املختلفـة مـن الكائنـات الدقيقـة يف البيئـات املائيـة، مـع مالحظـة وجـود  )االختزالاإلرجاع (

الطور املائي ويف الطبقة العليا من الرتسبات ويف أجزاء من حمطات معاجلة مياه الصرف، ووجود الكائنات الالهوائية يف  الكائنات اهلوائية يف
الرتســبات وأجــزاء مــن حمطــات معاجلــة ميــاه الصــرف. وتســود الظــروف اهلوائيــة يف معظــم أجــزاء الطــور املــائي، وينبغــي أن يبــىن التنبــؤ بقابليــة 

ساس نتائج اختبارات هوائية. غري أن احملتوى من األكسجني قد يكون شديد االخنفاض يف بعض البيئات املائية يف التحلل األحيائي على أ
تـتمكن  فرتات معينة من السنة بسبب طمر احملتوى الغذائي للبيئة ومـا يتبعهـا مـن حتلـل املـادة العضـوية املتكونـة فيهـا. ويف تلـك الفـرتات، ال

ن التسبب يف حتلل املـادة الكيميائيـة، لكـن العمليـات الالهوائيـة قـد تتـوىل هـذا الـدور إذا كانـت املـادة الكيميائيـة الكائنات اهلوائية التنفس م
 قابلة للتحلل يف الظروف الالهوائية. 

 درجة الحرارة 4-3

تبـارات قابليـة س (اخ°25-°20خـر. وجيـرى معظـم االختبـارات املعمليـة عنـد درجـات حـرارة آمتثل درجة احلـرارة معيـاراً مهمـاً  
س نظـرا ألن هـذه الدرجـة حتـاكي °35التحلل األحيـائي اهلـوائي السـهل القياسـية)، لكـن االختبـارات الالهوائيـة ميكـن أن جتـرى عنـد درجـة 

س. °100 إىل صـفر على حنو أفضل ظروف مفاعالت احلمأة. ويالحظ النشاط امليكرويب يف البيئة يف درجات حـرارة تـرتاوح بـني أقـل مـن
س داخـل °10س، ويتضاعف معدل التحلل تقريباً مع كل زيادة مقـدارها °30 - °10درجات احلرارة املثلى رمبا تقع يف النطاق  غري أن

بشدة خارج هذا النطاق األمثل بينما تزدهر بعض األنواع األحيائيـة  املسببة للتحلل. ويقل نشاط الكائنات (de Hanau, 1993)هذا النطاق 
 املتخصصة (البكرتيا املستحرة أي احملبة للحرارة والبكرتيا اليت تزدهر يف درجات حرارة منخفضة نسبياً). وعند إجراء استكمال خارجي مـن

ليــد طــوال فــرتات طويلــة مــن الســنة حبيــث ال حيــدث ســوى حتلــل الظــروف املعمليــة، ينبغــي مراعــاة أن بعــض البيئــات املائيــة تكــون مغطــاة باجل
 ضئيل وقد ال يتوقع حدوث حتلل على اإلطالق أثناء فصل الشتاء.
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 دروجينيياألس اله 4-4

دروجيين املوجود يف البيئة بأكمله. بيد أنه بالنسبة للبكرتيا كمجموعة، تزيد البيئة يتوجد كائنات دقيقة نشطة يف نطاق األس اهل 
، يتنـــاقص 5دروجيين األقـــل مـــن يـــ. وعنـــد األس اهل8و 6دروجيين بـــني يـــلويـــة اخلفيفـــة النشـــاط البكتـــريي، ويقـــع النطـــاق األمثـــل لـــألس اهلالق

للبكرتيــا بشــدة. أمــا الفطريــات كمجموعــة، فــإن نشــاطها يزيــد يف الظــروف احلمضــية اخلفيفــة، ويقــع النطــاق  )األيضــياالســتقاليب (النشــاط 
دروجيين لنشــاط حتلــل املــواد العضــوية يــ. وهكــذا، قــد يقــع النطــاق األمثــل لــألس اهل(Scow, 1982) 6و 5دروجيين هلــا بــني يــاألمثــل لــألس اهل

 ، وهو النطاق السائد غالباً يف البيئة املائية.8و 5بواسطة الكائنات الدقيقة بني 

 وجود المغذيات 4-5

الفوسفور) ضرورياً للنمو امليكرويب. غري أنـه مـن النـادر أن تكـون هـذه كثرياً ما يكون وجود املغذيات غري العضوية (النرتوجني و  
املغــذيات فقــط هــي العامــل احملــدد لنشــاط الكائنــات الدقيقــة يف البيئــة املائيــة، حيــث يغلــب أن حتــدد مــادة األســاس منــو الكائنــات الدقيقــة. 

 ية، ومن مث أيضاً يؤثر يف توافر النضيح السهل التمعدن.أن وجود املغذيات غري العضوية يؤثر يف منو الكائنات املنتجة األساس إال
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 9المرفق 

 التذييل الثالث
 لتعيين معامل التركز األحيائي والتقديريةالمبادئ األساسية للطرائق التجريبية 

 للمواد العضوية (Kow)بين األوكتانول والماء  وثابت التوزع

 (BCF)معامل التركّز األحيائي  -1

 تعريف 1-1

معامــل الرتكــز األحيــائي هــو النســبة بــني تركيــز املــادة الكيميائيــة يف األحيائيــات وتركيزهــا يف الوســط احملــيط، وهــو املــاء يف هــذه  
بالتجربـة مباشـرة يف ظـروف حالـة االتـزان أو حسـابه بنسـبة ثابـت معـدل االمتصـاص مـن احلالة، يف حالة االتزان. وميكن قيـاس هـذا املعامـل 

 الدرجة األوىل وثابت معدل الزوال، وهي طريقة ال تتطلب بلوغ ظروف حالة التوازن.

 الطرائق المناسبة للتقدير العملي لمعامل التركز األحيائي 1-2

األحيائي يف األمسـاك؛ وأكثـر التوجيهـات شـيوعاً يف التطبيـق مهـا قدير العملي للرتكز ر خمتلفة للتوثِّقت واعُتمدت توجيهات اختبا 1-2-1
. وقد أُجري تنقـيح (ASTM E 1022-94)، واملعيار القياسي (OECD, 1996)ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  305توجيه االختبار 

تفضــيل نظــم اختبــار اجلريــان املطــرد  مــن رغمالــ. وعلــى OECD 305A-E, (1981)، وحــل حمــل اإلصــدار الســابق 1996لعــام  305للمعيــار 
، شـريطة اسـتيفاء (ASTM E 1022-94)مـع جتديـد املـاء)  ، فإنـه يسـمح باسـتخدام الـنظم شـبه السـاكنة (السـاكنة(OECD 305, 1996)(الـدينامي) 

> أوم طرائق اجلريان املطرد يف حالة املواد األليفة للدهون (لوكق وثبات ظروف االختبار. ويفضل استخدام معايري الصالحية بشأن معدالت نفوّ 
3.( 

 :مبا يلي، لكن الظروف التجريبية املبينة فيهما خمتلفة، وال سيما فيما يتعلق OECD 305و ASTMوتتشابه مبادئ التوجيهني  1-2-2

 الدينامي)؛طريقة اإلمداد مباء االختبار (النظام الساكن، أو شبه الساكن، أو  (أ)

 اشرتاط إجراء دراسة للتنقية (التنظيف)؛ (ب)

 الطريقة الرياضية حلساب معامل الرتكز األحيائي؛ (ج)

 تواتر أخذ العينات: عدد القياسات يف املاء، وعدد عينات األمساك؛ (د)

 اشرتاط قياس احملتوى الدهين لألمساك؛ )ه(

 احلد األدىن ملدة مرحلة االمتصاص. (و)

التعـرض (التنقيـة أو التنظيـف). وأثنـاء بعـد ويتكون االختبار بصفة عامة من مرحلتني: مرحلة التعرض (االمتصاص)، ومرحلـة مـا  1-2-3
يومـاً ضـرورية، إال  28جمموعات منفصلة من األمساك لرتكيزين علـى األقـل مـن املـادة املختـربة. ومرحلـة التعـرض ملـدة تعرَّض مرحلة االمتصاص، 

 Spacie et)((قبل انتهاء هذه املدة. وميكن حتديد املدة الالزمة لبلوغ ظروف حالة االتزان على أساس عالقـات الـرتابط ة االتزان حالإذا مت بلوغ 

Hamelink, 1982 log k2 = 1.47 – 0.41 log Kow أو log k2 = 1.69 – 0.53 log Kow (Gobas et al. 1989) على سبيل املثال. وهكذا ميكن حسـاب (
شريطة أن يتبع الرتكز األحيائي حركيـة مـن الدرجـة األوىل.  1n(1–0.95)/k2-يف املائة مثالً باستخدام قيمة  95لبلوغ حالة اتزان  (d)الزمن املتوقع 
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ادة االختبار يف األمساك طوال مرحليت االختبار. ويعـرب وتُنقل األمساك يف مرحلة التنقية إىل وسط خاٍل من مادة االختبار. وُجترى متابعة تركيز م
قـدرة عن معامل الرتكز األحيائي تبعـاً للـوزن الرطـب اإلمجـايل لألمسـاك. وكمـا هـو احلـال بالنسـبة ملـواد عضـوية كثـرية، توجـد عالقـة واضـحة بـني ال

لـدهين ألمســاك االختبــار والرتكيـز املالحــظ هلـذه املــواد. لــذلك، علـى الرتكــز األحيـائي واأللفــة للـدهون، كمــا أن هنــاك عالقـة منــاظرة بـني احملتــوى ا
ى الـدهين ينبغي من أجل تقليل هذا املصدر للتباين يف نتائج االختبارات يف حالة املواد الشديدة األلفة للدهون أن يعرب عن الرتكز تبعاً للمحتـو 

. ويبىن هذان التوجيهان على افـرتاض أن الرتكـز األحيـائي OECD 305, (1996 ،(ECETOC (1995)((باإلضافة إىل الوزن اإلمجايل جلسم األمساك 
: معـدل امتصـاص k1(، حيث BCF=k1/k2 ميكن تقريبه بعملية من الدرجة األوىل (منوذج أحادي املرحلة)، وبذلك يكون معامل الرتكز األحيائي

. أما إذا كانت التنقية تتبع حركية ثنائية املرحلة، )بتقريب لوغاريتمي خطي: معدل التنقية من الدرجة األوىل، معرباً عنهما k2من الدرجة األوىل، 
ميكــن أن خيّفـض معامـل الرتكــز بشـكل واضـح. وإذا تبــني وجـود حركيـة مــن  k1/k2أي أنـه ميكـن مالحظــة معـدلني متميـزين للتنقيــة، فـإن التقريـب 

يف نظـام  "حالـة االتـزان"الرتكيـز يف األمسـاك/الرتكيز يف املـاء، شـريطة بلـوغ  :قـةالدرجة الثانية، فـإن معامـل الرتكـز األحيـائي ميكـن تقـديره مـن العال
 املاء. -األمساك 

وإىل جانـب املعلومــات عـن تفاصــيل حتضــري العينـات وختزينهــا، جيــب أن تتـوفر طريقــة حتليليـة مناســبة تتــوفر فيهـا شــروط الدقــة  1-2-4
لول االختبـار ويف املـادة احليويـة. ويف حالـة عـدم تـوفر هـذه العناصـر، يتعـذر تعيـني قيمـة والصحة واحلساسية الالزمة لقياس كمية املادة يف حم

تكـن  مل اسـتخدام مـواد اختبـار موسـومة إشـعاعياً حتليـل عينـات األمسـاك واملـاء. إال أنـه مـا أن يسهل حقيقية ملعامل الرتكز األحيائي. وميكن
ونــاتج (نــواتج) وجــود املــادة األم  تظهــريــة نوعيــة، فــإن هــذه القياســات ميكــن أن قياســات النشــاط اإلشــعاعي الكلــي مصــحوبة بطريقــة حتليل

، الـيت انـدجمت مـع اجلزيئـات العضـوية يف أنسـجة األمسـاك. ومـن املهـم وما حيتمل أن ينتج عنـه مـن الكربونـات احملتملة االستقالب (األيض)
احملتملـــة بشـــكل واضـــح. ويف حالـــة االســـتقالب دة األم مـــن نـــواتج بشــكل أساســـي لتعيـــني قيمـــة صـــحيحة ملعامـــل الرتكـــز األحيـــائي متييـــز املـــا

حتليل للرقم اإلشعاعي الكلي (أي للمادة األم ونواتج التحليل) أو تنقية العينـات  إجراءاستخدام مواد موسومة إشعاعياً يف االختبار، ميكن 
 حبيث ميكن حتليل املركب األم بصورة منفصلة.

. وتشـري أوم، فإن الِقـيم املقيسـة ملعامـل الرتكـز تتجـه إىل االخنفـاض عنـدما تزيـد قيمـة لـو ك6أعلى من  أوموإذا كان نطاق لو ك 1-2-5
ة التفسريات النظرية هلذه العالقة الالخطية بصورة رئيسية إىل حدوث حتول أحيـائي، أو اخنفـاض حركيـة النفاذيـة الغشـائية، أو اخنفـاض قابليـ

األحيائية. وميكن أن تتدخل عوامل أخرى، مثل األخطاء التجريبية، من قبيل عدم بلوغ حالة االتزان،  ذوبان اجلزيئات الكبرية يف الليبيدات
واخنفـاض التــوافر احليــوي بســبب االمتصـاص علــى املــواد العضــوية املوجـودة يف الطــور املــائي، واألخطــاء التحليليـة. وجيــب، فضــًال عــن ذلــك، 

، ألن هــذه البيانــات ســتكون 6علـى  أومعامــل الرتكـز األحيــائي للمــواد الــيت تزيـد فيهــا قيمــة لــوكتـوخي احلــذر عنــد تقيـيم البيانــات التجريبيــة مل
 .6عن  أوممتسمة بقدر أكرب من عدم الثقة باملقارنة بقيم معامل الرتكز املعينة للمواد اليت تقل فيها قيمة لو ك

 (log Kow) )أوملوغاريتم معامل التوزع بين األوكتانول والماء (لوك -2

 التعريف واعتبارات عامة 2-1

 أوم) عن مقدار ألفة مادة ما للدهون. وعلى هذا النحو، ميثل لوكأومكتانول واملاء (لو كو أ-يعّرب لوغاريتم معامل التوزع بني ع 2-1-1
ة معيـاراً أساسـياً يف تقـدير املصـري البيئـي للمـواد. وتشـتق عمليـات توزيـع عديـدة باسـتخدام لوغـاريتم معامـل التـوزع، مثـل االمتصـاص يف الرتبــ

 والرتسبات، والرتكز يف الكائنات العضوية. 

لطــور الليبيــدي يف األمســاك واملــاء مــع يف تشــابه عمليــة التــوزع بــني ا أومويتمثــل أســاس العالقــة بــني الرتكــز األحيــائي وقيمــة لــو ك 2-1-2
مقبـوًال لليبيـدات املوجـودة يف  مـن قـدرة األوكتـانول علـى أن يكـون بـديالً  أومأوكتانول واملـاء. وينشـأ سـبب اسـتخدام ك -عملية التوزع بني ع

. (Niimi, 1991) د احلوت والرتيـولنيوقابلية ذوبان املواد يف زيت كب أومأنسجة األمساك. وهناك عالقـات واضحة بدرجة عالية بني قيمة لو ك
 .(Henderson and Tocher, 1987) والرتيولني هو أحد أوفر مركبات ثالثي أسيل غليسرول اليت توجد يف ليبيدات أمساك املياه العذبة
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قدم للمـواد اجلديـدة جمموعة البيانات األساسية اليت ت متطلبات هو أحد (Kow)أوكتانول واملاء  -وتعيني معامل التوزع بني ع  2-1-3
غــري ممكنـة علــى الــدوام، علــى ســبيل  أومواملـواد القائمــة الــيت تتمتــع بأوليـة يف التبليــغ باالحتــاد األورويب. ونظــراً ألن التعيــني العملـي لقيمــة لــو ك

مشـتقة مـن قيمـة  Kowعامل التـوزع املثال يف حالة املواد الشديدة الذوبان يف املاء واملواد الشديدة األلفة للدهون، فإنه ميكن استخدام قيمة مل
النشاط. غري أنه جيب توخي أقصى درجات احلذر عند استخدام قيم العالقات الكمية بني الرتكيب والنشاط يف  -للعالقة الكمية للرتكيب 

 (على سبيل املثال املواد املخّفضة للتوتر السطحي). خمتربياً  حالة املواد اليت ال ميكن الوصول إىل حتديدها

 تجريبياً  (Kow)الطرائق المناسبة لتحديد قيم معامل التوزع بين األوكتانول والماء  2-2

، مها طريقة القارورة اهلزازة وطريقة الكروماتوغرافيا (االستشراب) السائلية أوملقيم كللتحديد التجرييب وردت طريقتان خمتلفتان  2-2-1
-EPA؛ EPA-OTS (1982)؛ EEC A.8 (1992)؛ OECD 117 (1983)؛ OECD 107 (1995)، يف توجيهـات قياسـية مثـل (HPLC)العاليـة األداء 

FIFRA (1982) ؛ASTM (1993) وال تقتصــر البيانــات املوصــى هبــا علــى البيانــات الناجتــة مــن اســتخدام طريقــة القــارورة اهلــزازة أو الطريقــة .
مـن اسـتخدام ملـواد الشـديدة األلفـة للـدهون الـيت تـذوب بـبطء يف املـاء تعتـرب البيانـات الناجتـة ا يف حالـةوفقـاً للتوجيهـات. إذ إنـه االستشرابية 

 ). (De Bruijn et al., 1989; Tolls et Sijm, 1993; OECD Guideline 123طريقة التقليب البطيء أكثر موثوقية بصفة عامة 

 طريقة القارورة اهلزازة 2-2-2

أوكتانول. ولتعيني معامل التوزع جيب بلوغ حالة  -قياس ذوبان املادة يف طورين خمتلفني، املاء وعاملبدأ األساسي للطريقة هو  
ما تقـع قيمـة االتزان بني مجيع املكونات املتفاعلة يف النظام، ومن مث يعني تركيز املـواد الذائبـة يف الطـورين. وتنطبـق طريقـة القـارورة اهلـزازة عنـد

إال علـى املـواد النقيـة القابلـة للـذوبان يف املـاء  أساساً  . وال تنطبق طريقة القارورة اهلزازة(OECD 107, 1995) 4إىل  2-يف النطاق من  أوملوك
 س.°25-20س) يف النطاق °1±أوكتانول، وجيب إجراؤها حتت درجة حرارة ثابتة (  -وع 

 طريقة الكروماتوغرافيا (االستشراب) السائلية العالية األداء 2-2-3

يف أعمـدة حتليليـة معبـأة بطـور صـلب متـاح جتاريـاً حيتـوي  (HPLC)السـائلية العاليـة األداء (االستشراب) جترى الكروماتوغرافيا  
) مربوطة كيميائياً على السيليكا. وتتحرك املواد الكيميائية احملقونة بطول العمود مبعدالت خمتلفة 18، ك8دروكربون طويلة (مثل كيسالسل ه

علـــى األمحـــاض االستشـــرابية تنطبـــق الطريقـــة  دروكربون الثابـــت. واليـــدرجـــات التـــوزع بـــني الطـــور املـــائي املتحـــرك وطـــور اهلبســـبب اخـــتالف 
مـادة الشـطف املذيبـة. وتنطبـق سـطحي، أو املـواد الـيت تتفاعـل مـع والقلويات القوية، أو املركبات الفلزية املعقدة، أو املواد املخفِّضة للتـوتر ال

. وهــذه الطريقــة ذات حساســية أقــل لوجـــود (OECD 117, 1989) 6يف النطـــاق صــفر إىل  أومعنــدما تقــع قيمــة لــو كبية االستشــراالطريقــة 
 الشوائب يف املركب املخترب باملقارنة بطريقة القارورة اهلزازة.

 طريقة التقليب البطيء 2-2-4

 De Bruijn) 8.2 إىل أوملـو ك فيهـاللمركبات الـيت يصـل  أومول على تعيني دقيق وصحيح لقيمة كـة التقليب البطيء احلصـتتيح طريق 

et al., 1989) ،(تكـّون القطـريات الدقيقـة) ويف حالة املركبـات الشـديدة األلفـة للـدهون، تكـون طريقـة القـارورة اهلـزازة معرضـة حلـدوث أخطـاء جتريبيـة .
 .أوميج من أجل احلصول على تقديرات لقيمة ك، يلزم عمل استكمال خارجي خارج حدود نطاق التدر ااالستشرابيةويف الطريقة 

ولتعيني معامل التوزّع خيلط املاء واألوكتانول واملركب املخترب حىت يتحقق االتزان فيما بينها، مث يقاس تركيز املركـب املختـرب يف   
قطـريات الدقيقـة، إىل حـد مـا، بتحقيـق كال الطورين. وميكن التغلب يف طريقة التقليب البطيء على الصعوبات التجريبية املرتبطة بتكـوين ال

ما بني األوكتانول  التقليب تدفقاً انسيابياً إىل حد وحيققحالة االتزان بني املاء واألوكتانول واملركب املخترب يف مفاعل يعرض لتقليب بطيء. 
 واملاء، ويعجل التبادل بني الطورين بدون تكوين قطريات دقيقة.

 طريقة العمود املوّلد 2-2-5
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هـي طريقـة العمـود املولّـد. ويف هـذه الطريقـة، يسـتخدم عمـود مولـِّد لتوزيـع املـادة  أومهناك طريقة أخرى متعددة املزايـا لقيـاس لـو ك 
أوكتـانول. وتشـطف املـادة  -املختربة بني طوري األوكتانول واملاء. ويعبأ العمـود مبـادة ماصـة صـلبة ويشـبع برتكيـز ثابـت مـن املـادة املختـربة يف ع 

ة الـيت انفصـلت ختربة من العمود املولد املشبع باألوكتانول باستخدام املاء. وميثل احمللول املائي الذي خيرج من العمـود تركيـز اتـزان املـادة املختـرب امل
تكــوين  تتجنــب متامــاً  عــن طــور األوكتــانول إىل طــور املــاء. وامليــزة األساســية لطريقــة العمــود املولــد باملقارنــة بطريقــة القــارورة اهلــزازة هــي أن األوىل

 4.5األقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن  أوماملســـــــــــــــتحلبات الدقيقـــــــــــــــة. لـــــــــــــــذلك، فـــــــــــــــإن هـــــــــــــــذه الطريقـــــــــــــــة مفيـــــــــــــــدة بوجـــــــــــــــه خـــــــــــــــاص لقيـــــــــــــــاس قـــــــــــــــيم لـــــــــــــــوك
(Doucette and Andren, 1987 and 1988; Shiu et al., 1988) ويتمثــل عيــب طريقــة العمــود املولــد يف أ�ــا تتطلــب أجهــزة معقــدة. ويــرد وصــف .

 .Toxic Substances Control Act Test Guidelines" (USEPA 1985)"لد يف تفصيلي لطريقة العمود املو 

 ")QSAR "استخدام قيم 6-9أيضاً م  رنظا( أومالنشاط لتعيين قيمة لو ك -استخدام قيم العالقات الكمية للتركيب  2-3
الشائعة االستخدام علـى ثوابـت أجـزاء . وتوضع الطرائق (Kow) أوملتقدير قيمة ك "QSAR"وضعت وما زالت توضع عدة قيم  2-3-1

 اجلزيء ويقوم النهج التجزيئي على إضافة بسيطة لقيم ألفة األجزاء املفردة يف اجلزيء للدهون يف أي جزيء بعينه. ويوصى باستخدام ثالثة
زء الثالـث، يف حالـة عـدم تـوفر بيانـات لتقـدير املخـاطر، اجلـ 1996)األوروبيـة،  للمفوضـيةبرامج حاسوبية جتارية يف الوثيقة التوجيهيـة التقنيـة (

 مستمدة من التجارب.

لالستخدام يف تصميم العقاقري.  CLOGP (Daylight Chemical Information Systems, 1995)وكان قد شرع يف وضع الربنامج  2-3-2
للمركبات العضوية اليت حتتوي  أومقيم لو ك. وحيسب الربنامج (Hansch and Leo, 1979)ويقوم النموذج على اإلجراءات احلسابية هلانش وليو 

. غـري أنــه ال ميكــن (S)يــت ، و/أو كرب (P)ســفور فو و هـالوجني، و ، (O)وأكســجني ، (N)وجــني ونيرت ، (H)روجني يـدوه، (C)ربــون ذرات كعلـى 
(باســتثناء مركبــات النــرتو وأكاســيد النرتوجــني).  (Formal Charges)لألمــالح وللمركبــات الــيت حتمــل شــحنات شــكلية  أومحســاب قــيم لــو ك

للمواد املتأينة، مثل الفينوالت واألمينات واألمحاض الكربوكسيلية، الشكل املتعادل أو غري املتأين وتتوقف على  أومومتثل نتائج حساب لو ك
 ,European Commission, 1996( 5فر وبــني صــ أومدروجيين. وبصــفة عامــة، يعطــي الربنــامج نتــائج واضــحة يف نطــاق قــيم لــو كيــاألس اهل

part III( غـــري أن دراســــة أجراهـــا نيمــــاال .(Niemelä, 1993)مـــع قيمــــه التقديريــــة،  أوم، الـــذي قــــارن القــــيم املقيســـة يف التجربــــة للوغـــاريتم لــــوك
 9من أقل من صفر إىل أعلى من  مأو لعدد كبري من املواد الكيميائية العضوية يف نطاق لو ك أومك أوضحت أن الربنامج يتنبأ بدقة بقيمة لو

(n = 501, r2 = 0.967) مـادة، كانـت النتـائج باسـتخدام الربنـامج  7 000. ويف دراسـة حتقـق مماثلـة أخـرى تناولـت أكثـر مـن)CLOGP (PC 

version 3.32, EPA version 1.2  :علـى النحـو التـايلr2 = 0.89, s.d = 0.58, n = 7221 أنـه ميكـن اسـتخدام . وتوضـح دراسـات التحقـق هـذه
يكــون حمــدود  CLOGP. وذكــر أن الربنــامج يــةيف حالــة عــدم تــوفر بيانــات جتريب أوملتقــدير قــيم موثــوق هبــا للوغــاريتم لــو ك CLOGP الربنــامج

ملخفضـة للتـوتر . غري أنه بالنسبة للمواد األنيونيـة ا(OECD, 1993)املوثوقية بالنسبة للمركبات االستخالبية واملواد املخفضة للتوتر السطحي. 
لة للربنامج (LAS)السطحي   .CLOGP (Roberts, 1989)، اقرتحت طريقة تصحيح لتقدير قيم معدَّ

األجـــزاء الرتكيبيـــة للجـــزيء ومعامـــل  KOWWIN (Syracuse Research Corporation)أو  LOGKOWويســـتخدم الربنـــامج  2-3-3
، (N)، ونيرتوجــني (H)، وهيــدروجني (C)كربــون الــذرات التاليــة:  علــى حتتــوي للمــواد العضــوية الــيت  أومتصــحيح. وحيســب الربنــامج قــيم لــو ك

 و/أو الزئبــق، (K)، وبوتاســيوم (Na)، وصــوديوم (Li)، وليثيــوم (Se)، وســلينيوم (P)، وفوســفور (Si)، وهــالوجني، وسيليســيوم (O)وأكســجني 
(Hg)للمركبات اليت حتمل شحنات شكلية (مثل أكاسيد النرتوجني ومركبات النرتو). وميثل حساب قيم  أوم. وميكن أيضاً حساب قيم لو ك
للمواد املتأينة، مثل الفينوالت واألمينات واألمحاض الكربوكسيلية، الشكل املتعادل أو غري املتأين، ولذلك تتوقف النتائج على األس  أوملو ك

، واألصـباغ واملـواد (Tolls, 1998)بعض املـواد املخفضـة للتـوتر السطحــي (مثــل إيثوكسـيالت الكحـول دروجيين. وقد ميكن التنبؤ بالنسبة لياهل
مـن صـفر  أوم. وعمومـاً، يعطـي الربنـامج تقـديرات واضـحة يف نطـاق لـو ك)LOGKOW (Pedersen et al., 1995)املتفككـة باسـتخدام برنـامج 

) ويوصـــى 2(اجلـــدول  CLOGP، شـــأنه شـــأن الربنـــامج LOGKOWحية الربنـــامج . وقــد مت التحقـــق مـــن صـــال(TemaNord 1995: 581) 9إىل 
 باستخدامه ألغراض التصنيف بسبب موثوقيته، وتوفره جتارياً وسهولة استخدامه.

مـادة عضـوية مجعـت مـن  800مـن جمموعـة بيانـات متباينـة مشلـت  AUTOLOGP (Devillers et al. 1995))واشـتق الربنـامج  2-3-4
، ونيرتوجني (H)، وهيدروجني (C)كربون ذرات  على للمواد الكيميائية العضوية اليت حتتوي  أومالدراسات املنشورة. وحيسب الربنامج قيم لو ك

(N) وأكسجني ،(O) وهالوجني، وفوسـفور ،(P) و/أو كربيـت ،(S). أوملألمـالح. كـذلك ال ميكـن حسـاب لـو ك أومكميكـن حسـاب لـو  وال 
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للمركبات املتأينة مثل الفينوالت، واألمينات،  أومالنرتو. وميكن حساب قيم لو كلبعض املركبات اليت حتمل شحنات شكلية، باستثناء مركبات 
حتســينات لتوســيع نطــاق انطبــاق الربنــامج دروجيين. وجتــرى حاليــاً يــواألمحــاض الكربوكســيلية، وإن كــان ينبغــي مالحظــة االعتمــاد علــى األس اهل

AUTOLOGP ووفقاً للمعلومات املتاحة يف الوقـت الـراهن، يعطـي هـذا الربنـامج قيمـاً صـحيحة، وال سـيما للمـواد الشـديدة األلفـة للـدهون (لـو .
 .(European Commission, 1996)) 5> أومك

قيــد التطــوير مبختــرب البحــوث البيئيــة التــابع لوكالــة محايــة البيئــة يف أثينــا بواليــة جورجيــا األمريكيــة،  SPARCوال يــزال النمــوذج  2-3-5
يقـوم علـى مبـادئ الديناميـة احلراريـة الكيميائيـة ولـيس  (mechanistic)هـو منـوذج آيل  SPARCوليس متاحاً بعد لالستخدام العـام. والنمـوذج 

 QSAR عــن النمــاذج الــيت تســتخدم قــيم SPARCقاة مــن بيانــات املالحظــة. لــذلك، خيتلــف النمــوذج منوذجــاً تعليليــاً يقــوم علــى معرفــة مســت
KOWWIN) و(CLOGP جملموعة تدريبية من املواد الكيميائية. وتطبـق وكالـة  أوميف أنه ليست هناك حاجة إىل بيانات مقيسة للوغاريتم لو ك

نتـائج أفضـل  SPARCمن أرقام دائرة املستخلصات الكيميائية. وال يتيح برنامج  حسب الطلب، لقائمة أحياناً  SPARCمحاية البيئة برنامج 
وحــده بصــورة عامــة  SPARC. ويســتخدم الربنــامج 5فيهــا علــى  أومإال للمركبــات الــيت تزيــد قــيم لــو ك CLOGPأو  KOWWINمــن الربنــامج 

 للمركبات غري العضوية واملركبات الفلزية العضوية.

املبنيـة علـى املنهجيـات التجزيئيـة. وتوجـد طرائـق أخـرى  أومحملة عامة عـن طرائـق تقـدير لـو ك 1اجلدول ويقدم هذا التذييل يف  
 ، لكن ينبغي أال تستخدم إال على أساس كل حالة على حدة وعلى أساس مربرات علمية مناسبة فقط.أوملتقدير قيم لوك

، المبنيـة علـى المنهجيـات أومالنشـاط لتقـدير قـيم لـو ك - طرائق استخدام العالقـات الكميـة للتركيـبل استعراض عام :1الجدول 
 (Howard and Meylan, (1997))التجزيئية 

 إحصاءات المنهجية الطريقة
CLOGP 
Hansch and Leo (1979),  
CLOGP Daylight (1995) 

 Total n = 8942,  r2= 0,917,  sd = 0,482 تصحيح عواملأجزاء جزيئية + 
Validation: n = 501,  r2 = 0,967 
Validation: n = 7221,  r2 = 0,89,  sd = 0,58 

LOGKOW (KOWWIN) 
Meylan and Howard (1995),  
SRC 

 جزءاً  140
 تصحيح عامل 260

Calibration: n = 2430, r2= 0,981, sd = 0,219, me = 0,161 
Validation: n = 8855, r2= 0,95, sd = 0,427,  me = 0,327 

AUTOLOGP 

Devillers et al. (1995) 
إســهام ذرات أو جمموعــات، وفقــاً  66

 Rekker and Manhold (1992)ل:
Calibration: n = 800, r2= 0,96,  sd = 0,387 

SPARC 
قيد التطوير بوكالة محايـة البيئـة، أثينـا، 

 والية جورجيا

الرتكيــــــــــــب  يـــــــــــةعلـــــــــــى أســــــــــــاس خوارزم
 الكيميائي األساسي

 جملموعة مواد كيميائية للتدريب أوملقيم لو كال تطلب أي بيانات مقيسة 

Rekker and De Kort (1979) أجزاء جزيئية 
 تصحيح عوامل+ 

Calibration n = 1054,  r2 = 0,99  
Validation: n = 20,  r2 = 0,917,  sd = 0,53,  me = 0,40 

Niemi et al. (1992) MCI Calibration n = 2039,  r2  = 0,77  
Validation: n = 2039,  r2  = 0,49 

Klopman et al (1994) 98  + ًتصحيح عواملجزءا Calibration n = 1663,  r2  = 0,928,  sd = 0,3817 

Suzuki and Kudo (1990) 424  ًجزءا Total: n= 1686,  me = 0,35 
Validation: n = 221,  me = 0,49 

Ghose et al. (1988) 
ATOMLOGP 

 Calibration: n = 830,  r2 = 0,93,  sd = 0,47 أجزاء 110
Validation: n = 125,   r2 = 0,87,  sd = 0,52 

Bodor and Huang (1992) مداري اجلزيء Calibration: n = 302,  r2 = 0,96,  sd = 0,31,  me = 0,24 
Validation: n  = 128,  sd  = 0,38 
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Broto et al. (1984) 
ProLogP 

 Calibration: n = 1868,  me= ca. 0,4 أجزاء 110 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

579 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

580 

 
 9المرفق 

 التذييل الرابع

 تأثير العوامل الخارجية والداخلية على القدرة على التراكم األحيائي للمواد العضوية

 على االمتصاصالعوامل المؤثرة  -1

. ومــن (Sijm et Linde, 1995)يتناســب معــدل امتصــاص املركبــات األليفــة للــدهون بصــورة رئيســية مــع حجــم الكــائن العضــوي  
 العوامـل ذات األمهيــة الكبــرية بالنســبة ملعـدل االمتصــاص أيضــاً عوامــل خارجيـة مثــل حجــم اجلزيئــات، والعوامـل الــيت تــؤثر يف التــوافر احليــوي،

 خمتلفة. وعوامل بيئية

 حجم الكائنات العضوية 1-1

 نظـــــراً ألن األمســـــاك الكبـــــرية تتســـــم بنســـــبة ســـــطح خياشـــــيم أقـــــل نســـــبياً بالنســـــبة للـــــوزن، فإنـــــه يتوقـــــع اخنفـــــاض ثابـــــت معـــــدل 
أن امتصاص . كما (Sijm and Linde, 1995; Opperhuizen and Sijm, 1990)يف األمساك الكبرية باملقارنة مع األمساك الصغرية  (k1) االمتصاص

؛ األمساك للمواد حمكوم أيضـاً بتـدفق املـاء عـرب اخلياشـيم؛ واالنتشـار خـالل طبقـات االنتشـار املائيـة عنـد مسـتوى الطبقـة الظهاريـة للخياشـيم
 .(ECETOC, 1995)مكونات الدم  ربط ومعدل تدفق الدم خالل اخلياشيم، وقدرة

 الجزيئات حجم 1-2

دروجيين املائي ميكن أن يؤثـر فـي امتصاص املادة. ويتوقـع فقـدان القـدرة يألن األس اهل بسهولة؛ نظراً  ال خترتق املواد املتأينة األغشية 
ذات  ) أوOpperhuizen et al., 1985; Anliker et al., 1988النفاذيـة لألغشــية بالنســبة للمـواد الــيت تكــون مسـاحة مقطعهــا املســتعرض كبـرية (

. وهكـــذا، يســـفر فقـــدان النفاذيـــة الغشـــائية بســـبب حجـــم اجلزيئـــات عـــن فقـــدان  (Opperhuizen, 1986)نـــانومرت)  4.3سلســـلة طويلـــة (> 
لالمتصاص. ويرجع تـأثري الـوزن اجلزيئـي يف الرتكـز األحيـائي إىل التـأثري يف معامـل انتشـار املـادة، ممـا يقلـل ثوابـت معـدالت االمتصـاص  كلي

(Gobas et al., 1986). 

 التوافر 1-3

يلـزم قبـل أن تكـون املـادة قــادرة علـى الرتكـز األحيـائي يف كــائن مـا أن تكـون املـادة موجـودة يف املــاء ومتاحـة للنقـل عـرب خياشــيم  
العوامل اليت تؤثر يف هذا التوافر يف الظروف الطبيعية وظروف االختبار علـى حـد سـواء الرتكـز األحيـائي الفعلـي باملقارنـة مـع وتغري األمساك. 

تركيـزات مرتفعـة  أن حتـدث توقـع ميكـنالقيمة التقديرية ملعامل الرتكـز األحيـائي. ونظـراً ألن األمسـاك تتغـذى أثنـاء دراسـات الرتكـز األحيـائي، 
املادة الكيميائية املتاح فعًال لالمتصـاص املباشـر عـن طريـق اخلياشـيم. وقـد ات العضوية، وبالتايل ينخفض جزء د الذائبة واجلسيمنسبياً للموا

أن امتصاص املواد األليفة للدهون للمواد الدبالية الذائبة يقلل توافر املـادة، وكلمـا  (McCarthy and Jimenez, 1985)أوضح مكارثي وخيمنيز 
. كما أن االمتصاص يف املواد العضوية أو اجلسيمات العضوية (Schrap et Opperhuizen, 1990)ة املادة للدهون زاد اخنفاض التوافر زادت ألف

وجيعـل مـن الصــعب  )الفيزيائيــة - الكيميائيـة اخلـواصوغـريه مــن (أو السـطوح عمومـاً قـد يكــون لـه تـأثري أثنــاء قيـاس معامـل الرتكــز األحيـائي 
لرتكـــز األحيـــائي أو الصـــفات األخـــرى املناســـبة. ونظـــراً ألن الرتكـــز يف األمســـاك يـــرتبط ارتباطـــاً مباشـــراً بـــاجلزء املتـــاح مـــن املـــادة قيـــاس معامـــل ا

ملــواد الشــديدة األلفــة للــدهون احملافظــة علــى الرتكيــز املتــاح للمــادة املختــربة يف حــدود ضــيقة ا فإنــه مــن الضــروري يف حالــةالكيميائيــة يف املــاء، 
 أثناء مدة االمتصاص.نسبياً 
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وقــد ال توجــد يف مــاء االختبــار املــواد الســهلة التحلــل األحيــائي إال ملــدة قصــرية، لــذلك قــد يكــون الرتكــز األحيــائي هلــذه املــواد  
 صغرياً. وباملثل تقلل القابلية للتطاير والتحلل املائي الرتكيز واملدة اليت تتاح فيها املادة للرتكز يف الكائنات احلية.

 العوامل البيئية 1-4

الكائن العضوي أيضاً يف امتصاص املواد. فمثًال، عندما ينخفض حمتوى املاء من فيزيولوجيا قد تؤثر البارامرتات البيئية املؤثرة يف  
. إال أنـه قـد توجـد )McKim and Goeden, 1982يمها لتلبية احتياجاهتا التنفسية (األكسجني حتتاج األمساك إلمرار مزيد من املاء على خياش

. وقد ثبت أيضاً أن درجة احلرارة قد تؤثر (Opperhuizen and Schrap, 1987)عالقة اعتماد على النوع األحيائي كما يوضح أوبرهيزن وشراب 
للتغـريات يف  ، بينمـا مل جيـد بـاحثون آخـرون أي تـأثري متسـق(Sijm et al., 1993)يف ثابت معدل االمتصاص بالنسـبة للمـواد األليفـة للـدهون 

 .(Black et al. 1991)درجة احلرارة 

 (التنقية) العوامل المؤثرة في معدل اإلزالة -2

يعتمد معدل اإلزالة بصورة رئيسية على حجم الكائن العضوي، واحملتوى من الليبيدات، وعمليـة التحـول األحيـائي يف الكـائن،  
 وألفة املادة املختربة للدهون.

 حجم الكائن العضوي 2-1

تعتمد سرعة اإلزالة، شأ�ا شأن سرعة االمتصاص، على حجم الكائن العضوي. وبسبب النسبة املرتفعة بني مسطح اخلياشيم  
تــايل إىل الـوزن يف األمســاك الصـغرية احلجــم (علـى ســبيل املثــال يرقـات األمســاك) باملقارنـة باألمســاك الكبــرية، فقـد اتضــح أن حالـة االتــزان، وبال

ســــــــمية" حتــــــــدث يف وقــــــــت أســــــــرع يف مراحــــــــل احليــــــــاة األوىل ممــــــــا حيــــــــدث يف مرحلــــــــة اليفــــــــوع أو البلــــــــوغ يف األمســــــــاك "تــــــــوازن اجلرعــــــــة ال
(Pedersen et Kristensen, 1998) وحيـــث إن املـــدة الالزمـــة للوصـــول إىل ظـــروف حالـــة االتـــزان تعتمـــد علـــى قيمـــة .k2 فـــإن حجـــم األمســـاك ،

 .حالة االتزان يف املدة املطلوبة للوصول إىل ظروفاملستخدمة يف دراسات الرتكز تؤثر تأثرياً مهماً 

 المحتوى الليبيدي 2-2

نسبة مرتفعة من املواد الدهنية تنزع يف ظروف االتـزان إىل احتـواء تركيـزات على نظراً لعالقات التوزع، فإن الكائنات اليت حتتوي  
ال اجلسمية تكون أكرب يف األمسـاك "السـمينة" مثـل األنقلـيس منهـا يف من املواد الدهنية أعلى مما حتتويه الكائنات اهلزيلة. لذلك، فإن األمح

األمســـاك النحيلـــة مثـــل القـــد. كمـــا أن "خمـــزون" الـــدهون ميكـــن أن يلعـــب دوراً يف ختـــزين املـــواد األليفـــة للـــدهون. واجلـــوع وغـــريه مـــن التغـــريات 
 اد وتؤدي إىل تأثريات مؤجلة.ميكن أن تغري احملتوى الليبيدي وتسبب انطالق مثل هذه املو الفيزيولوجية 

 )األيضاالستقالب ( 2-3

اء. وبالتـايل، ميكـن قابلة للـذوبان يف املـاستقالب والتحول احليوي إىل حتويل املركب األم إىل نواتج  االستقالب (األيض)يؤدي  2-3-1
األكثر ألفة للماء من اجلسم بصورة أسهل من إفراغ املركب األم. وعندما يعّدل الرتكيب الكيميائي ملركب ما، تتغري االستقالب إفراغ نواتج 

سلوكاً خمتلفاً يف الكائن من حيث التوزع يف األنسـجة، والـرتاكم االستقالب أيضاً عدة خصائص هلذا املركب. ونتيجة لذلك، تسلك نواتج 
اإلفــراغ وســرعته. وميكــن أن يغــري التحــول احليــوي أيضــاً مسيــة املركــب. وميكــن أن يكــون  ســبيلذلك مــن حيــث األحيــائي، واالســتمرارية، وكــ

 تعديل السمية مفيداً أو مضراً بالنسبة للكائن. وميكن أن مينع التحول احليوي تركيز املركـب يف الكـائن مـن بلـوغ قيمـة مرتفعـة حبيـث يسـبب
يف أكثر مسية مـن املركـب األم (التنشـيط احليـوي)، كمـا هـو احلـال علـى سـبيل املثـال استقاليب ناتج استجابة مسية (إبطال السمية) أو إنتاج 

 مركب البنزوبريين. حالة

ويوجد نظام حتويل حيوي متطور يف الكائنات احلية الربية، أفضل بصفة عامة منه يف الكائنات اليت تعـيش يف البيئـة املائيـة.  2-3-2
خـــتالف يف أن التحويـــل احليـــوي للمـــواد الغريبـــة عـــن احليويـــات لـــه أمهيـــة أقـــل يف الكائنـــات الـــيت تتـــنفس وقـــد يكمـــن الســـبب يف هـــذا اال
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. أمـا فيمـا يتعلـق بالقـدرة علـى التحويـل احليـوي يف (Van Den Berg et al., 1995)باخلياشـيم نظـراً أل�ـا تفـرغ املركـب بسـهولة أكـرب يف املـاء 
يف االجتـــاه التـــايل: الرخويـــات < القشـــريات < األمســـاك  حويـــل احليـــوي للمـــواد الغريبـــة تتزايـــد عمومـــاً الكائنـــات املائيـــة، فـــإن القـــدرة علـــى الت

(Wofford et al., 1981). 

 ألفة المواد للدهون -3

(أو معامــل الرتكــز األحيــائي) يف  أوموقــيم ك "k2"أظهـر بــاحثون كثــريون وجــود عالقــة ارتبــاط ســلبية خطيــة بـني قــيم ثابــت التنقيــة  
ثابـت (يعتمـد  ، بينمـا ال(Spacie and Hamelink, 1982; Gobas et al., 1989; Petersen and Kristensen, 1998)األمسـاك علـى سـبيل املثـال: 

ئي بصـفة عامـة مـع زيـادة ألفـة . وهكـذا، يزيـد معامـل الرتكـز األحيـا(Connell, 1990)على ألفة املـادة للـدهون  تقريباً  "k1" )معدل االمتصاص
هلا  ىجير  ال املادة للدهون، أي أن لوغاريتم معامل الرتكز األحيائي ولوغاريتم معامل التوزع بني األوكتانول واملاء مرتابطان يف حالة املواد اليت

 أيض مكثف.
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 9المرفق 

 التذييل الخامس
 مبادئ توجيهية لالختبارات

ترد معظم المبادئ التوجيهية المذكورة هنا بشكل مجّمـع فـي أدلـة تنشـرها المنظمـة التـي تصـدرها. وفيمـا يلـي المراجـع  -1
 الرئيسية لهذه المبادئ التوجيهية:

 Commission Regulation (EC) No 440/2008 of 30 May 2008 laying downاألوروبيـة:  للمفوضـيةاملبـادئ التوجيهيـة  (أ)

test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the 

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)؛ 

 ISO guidelines: Available from the national standardisationاملبـادئ التوجيهيـة للمنظمـة الدوليـة للتوحيـد القياسـي: (ب)

organizations or ISO (Homepage: http://www.iso.org/iso/home.htm)؛ 

 املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي: (ج)
OECD guidelines for the testing of chemicals. OECD, Paris, 1993 with regular updates (Homepage: 

(http://www.oecd.org/env/testguidelines)؛ 

  املبادئ التوجيهية ملكتب الوقاية ومبيدات اآلفات واملواد السمية، ومحاية البيئة، الواليات املتحدة: (د)
OPPTS guidelines: US-EPA homepage (http://www.epa.gov/opptsfrs/home/guidelin.htm)؛ 

 ASTM: ASTMs Homepage (http://www.astm.org). Further search viaاجلمعيــة األمريكيــة لالختبــار واملــواد: )ه(

"standards". 

 )1(الختبار السمية المائية المبادئ التوجيهية -2

 OECD Test Guideline 201 (1984) الطحالب، اختبار تثبيط النمو

 Daphnia  OECD Test Guideline 202 (1984) اختبار توقف احلركة احلاد واختبار اإلنسال يف براغيث املاء من النوع

 OECD Test Guideline 203 (1992) اختبار السمية احلادة يف األمساك

 OECD Test Guideline 210 (1992) اختبار السمية يف مرحلة احلياة األوىل لألمساك

 Daphnia magna OECD Test Guideline 211 (1998)اختبار اإلنسال يف براغيث املاء من النوع 

 OECD Test Guideline 212 (1998) اختبار السمية القصرية األمد يف األمساك: يف مرحليت اجلنني والتفريخ

 OECD Test Guideline 215 (2000) اختبار منو األمساك اليافعة

  Lemna sp  OECD Test Guideline 221 (in preparation)اختبار تثبيط النمو يف نبات اللمنة من النوع 

 EC C.1 )1992السمية احلادة لألمساك (

____________________ 

 وضعت مشاريع مبادئ توجيهية.جيب استكمال القائمة الواردة أدناه بانتظام كلما اعتمدت مبادئ توجيهية جديدة أو  )1(
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 Daphnia )1992( EC C.2السمية احلادة لرباغيث املاء 

 EC C.3 )1992اختبار تثبيط الطحالب (

 EC C.14 )2001اليافعة (اختبار منو األمساك 

 EC C.15 )2001اختبار السمية القصرية األمد يف مرحليت اجلنني والتفريخ يف األمساك (

 Daphnia magna )2001( EC C.20اختبار اإلنسال يف براغيث املاء من النوع 

 ):850الختبار التأثريات البيئية (سلسلة املشاريع العامة  (OPPTS)املبادئ التوجيهية ملكتب الوقاية ومبيدات اآلفات واملواد السمية 

850.1000 Special consideration for conducting aquatic laboratory studies  

850.1000 Special consideration for conducting aquatic laboratory studies  

850.1010 Aquatic invertebrate acute toxicity, test, freshwater daphnids  

850.1010 Aquatic invertebrate acute toxicity, test, freshwater daphnids  
850.1020 Gammarid acute toxicity test  

850.1020 Gammarid acute toxicity test  

850.1035 Mysid acute toxicity test  

850.1035 Mysid acute toxicity test  

850.1045 Penaeid acute toxicity test  

850.1045 Penaeid acute toxicity test  

850.1075 Fish acute toxicity test, freshwater and marine  

850.1075 Fish acute toxicity test, freshwater and marine  

850.1300 Daphnid chronic toxicity test  

850.1300 Daphnid chronic toxicity test  

850.1350 Mysid chronic toxicity test  

850.1350 Mysid chronic toxicity test  

850.1400 Fish early-life stage toxicity test  

850.1400 Fish early-life stage toxicity test  

850.1500 Fish life cycle toxicity  

850.1500 Fish life cycle toxicity  

850.1730 Fish BCF  

850.1730 Fish BCF   

850.4400 Aquatic plant toxicity test using Lemna spp. Tiers I and II   

850.4400 Aquatic plant toxicity test using Lemna spp. Tiers I and II   

850.4450 Aquatic plants field study, Tier III   

850.4450 Aquatic plants field study, Tier III   

850.5400 Algal toxicity, Tiers I and II   

850.5400 Algal toxicity, Tiers I and II  
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 )2(الختبار التحلل األحيائي والالأحيائي المبادئ التوجيهية -3
ASTM E 1196-92  

ASTM E 1279-89(95) Standard test method for biodegradation by a shake-flask die-away method 

ASTM E 1625-94 Standard test method for determining biodegradability of organic chemicals in semi-continuous activated sludge 
(SCAS) 

EC C.4. A to F: Determination of ready biodegradability. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1992) 

EC C.5. Degradation: biochemical oxygen demand. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1992) 

EC C.7. Degradation: abiotic degradation: hydrolysis as a function of pH. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1992) 

EC C.9. Biodegradation: Zahn-Wellens test. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1988) 

EC C.10. Biodegradation: Activated sludge simulation tests. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1998) 

EC C.11. Biodegradation: Activated sludge respiration inhibition test. Directive 67/548/EEC, AnnexV.(1988) 

EC C.12. Biodegradation: Modified SCAS test. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1998) 

ISO 9408 (1991). Water quality - Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate" biodegradability of organic compounds - 
Method by determining the oxygen demand in a closed respirometer 

ISO 9439 (1990). Water quality - Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate" biodegradability of organic compounds - 
Method by analysis of released carbon dioxide 

ISO 9509 (1996). Water quality - Method for assessing the inhibition of nitrification of activated sludge micro-organisms by 
chemicals and wastewaters 

ISO 9887 (1992). Water quality - Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium - 
Semicontinuous activated sludge method (SCAS) 

ISO 9888 (1991). Water quality - Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium - Static 
test (Zahn-Wellens method) 

ISO 10707 (1994). Water quality - Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate" biodegradability of organic compounds - 
Method by analysis of biochemical oxygen demand (closed bottle test) 

ISO 11348 (1997). Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri 
(Luminescent bacteria test) 

ISO 11733 (1994). Water quality - Evaluation of the elimination and biodegradability of organic compounds in an aqueous medium - 
Activated sludge simulation test 

ISO 11734 (1995). Water quality - Evaluation of the "ultimate" anaerobic biodegradability of organic compounds in digested sludge - 
Method by measurement of the biogas production 

ISO/DIS 14592 .(1999) Water quality - Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds at low concentrations in 
water. Part 1:  Shake flask batch test with surface water or surface water/sediment suspensions (22.11.1999) 

OECD Test Guideline 111 (1981). Hydrolysis as a function of pH. OECD guidelines for testing of chemicals 

OECD Test Guideline 209 (1984). Activated sludge, respiration inhibition test. OECD guidelines for testing of chemicals 

OECD Test Guideline 301 (1992). Ready biodegradability. OECD guidelines for testing of chemicals 

OECD Test Guideline 302A (1981). Inherent biodegradability: Modified SCAS test. OECD guidelines for testing of chemicals 

OECD Test Guideline 302B (1992). Zahn-Wellens/EMPA test. OECD guidelines for testing of chemicals 

OECD Test Guideline 302C (1981). Inherent biodegradability: Modified MITI test (II). OECD guidelines for testing of chemicals 

OECD Test Guideline 303A (1981). Simulation test - aerobic sewage treatment: Coupled units test. OECD guidelines for testing of 
chemicals.  

OECD Test Guideline 304A (1981). Inherent biodegradability in soil. OECD guidelines for testing of chemicals 

____________________ 

 حيب استكمال القائمة الواردة أدناه بانتظام كلما اعتمدت مبـادئ توجيهية جديدة أو وضعت مشاريع مبادئ توجيهية. )2(
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OECD Test Guideline 306 (1992). Biodegradability in seawater. OECD guidelines for testing of chemicals 
 
OECD Test Guideline 307: Aerobic and Anaerobic Transformation in Soil. OECD guidelines for testing 
of chemicals. 

OECD Test Guideline 308: Aerobic and Anaerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems. OECD 
guidelines for testing of chemicals. 

OECD Test Guideline 309: Aerobic Mineralisation in Surface Water – Simulation Biodegradation Test. OECD 
guidelines for testing of chemicalsOPPTS 835.2110 Hydrolysis as a function of pH 
OPPTS 835.2130 Hydrolysis as a function of pH and temperature 
OPPTS 835.2210 Direct photolysis rate in water by sunlight 
OPPTS 835.3110 Ready biodegradability 
OPPTS 835.3170 Shake flask die-away test 
OPPTS 835.3180 Sediment/water microcosm biodegradability test 
OPPTS 835.3200 Zahn-Wellens/EMPA test 
OPPTS 835.3210 Modified SCAS test 
OPPTS 835.3300 Soil biodegradation 
OPPTS 835.3400 Anaerobic biodegradability of organic chemicals 
OPPTS 835.5270 Indirect photolysis screening test: Sunlight photolysis in waters containing dissolved humic substances 

 )3(التراكم األحيائيالمبادئ التوجيهية الختبار  -4

للجمعيـة،  التابعـة "E-47"بشأن السـمية املائيـة وتقيـيم اخلطـورة. برعايـة اللجنـة  1993، (ASTM)معايري اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد 
 ASTM, 1993. ASTM Standards on Aquatic Toxicology andواملعنية بالتأثريات احليوية واملصري البيئي. اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد. 

Hazard Evaluation. Sponsored by ASTM Committee E-47 on Biological Effects and Environmental Fate. American Society for 

Testing and Materials. 1916 Race Street, Philadelphia, PA 19103. ASTM PCN: 03-547093-16., ISBN 0-8032-1778-7 

. دليـــل قياســـي إلجـــراء اختبـــارات الرتكـــز األحيـــائي يف األمســـاك ورخويـــات امليـــاه املاحلـــة ذات الصـــدفتني. اجلمعيـــة األمريكيـــة لالختبـــار واملـــواد
ASTM E 1022-94. 1997. Standard Guide for Conducting Bioconcentration Tests with Fishes and Saltwater Bivalve Molluscs. 

American Society for Testing and Materials 

 .EC, 1992. EC A.8. Partition coefficientالفيزيائيـة، والسـمية، والسـمية اإليكولوجيـة.  -معامل التـوزع. طـرق تعيـني اخلصـائص الكيميائيـة 

Annex V (Directive 67/548/EEC). Methods for determination of physico-chemical properties, toxicity and ecotoxicity 

 EC, 1998, EC.C.13 Bioconcentration: Flow-through Fish Test .الرتكز األحيائي. اختبار اجلريان املطرد يف األمساك

لـــة ااملبـــادئ التوجيهيـــة والوثـــائق الداعمـــة الختبـــار التـــأثريات البيئيـــة. وثـــائق عـــن مبـــادئ توجيهيـــة الختبـــار املصـــري البيئـــي ووثـــائق داعمـــة. الوك
 .EPA-OTS, 1982. Guidelines and support documents for environmental effects testingاألمريكيـة حلمايـة البيئـة. مكتـب املـواد السـمية. 

Chemical fate test guidelines and support documents. United States Environmental Protection Agency. Office of Pesticides and Toxic 

Substances, Washington, D.C. 20960. EPA 560/6-82-002. (August 1982 and updates) .أيضـاً  انظـر: Code of Federal Regulations ،
املبادئ  هلذه استكماالت آخر عن (ONLINE) مباشرة معلومات. 1993 متوز/يوليه 1 يف روجعت. النهاية حىت 790 اجلزء البيئة، محاية

 US National Technical Information System: التوجيهية

____________________ 

 حيب استكمال القائمة الواردة أدناه بانتظام كلما اعتمدت مبـادئ توجيهية جديدة أو وضعت مشاريع مبادئ توجيهية. )3(

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

588 

EPA-FIFRA, 1982  القـــانون الفيـــدرايل ملبيـــدات احلشـــرات والفطريـــات والقـــوارض. توجيهـــات للتقيـــيم، القســـم الفرعـــي"N":  الكيميـــاء: املصـــري
واســتكماالت).  1982: تقيـيم اخلطــورة. مكتـب بــرامج مبيـدات اآلفــات. الوكالـة األمريكيــة حلمايـة البيئــة (E, J & Lالبيئـي، والقســم الفرعـي 
 US National Technical Information Systemعن آخر استكماالت هلذه املبادئ التوجيهية:  اإلنرتنتمعلومات مباشرة على 

مــاء): طريقــة  -أوكتــانول -قتصــادي بشــأن اختبــار املــواد الكيميائيــة. معامــل التــوزع (عمبــادئ توجيهيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان اال
 :OECD Test Guideline 107, 1995. OECD Guidelines for testing of chemicals. Partition Coefficient (n-octanol/water) القـارورة اهلـزازة.

Shake Flask Method 

مـاء). طريقـة  -أوكتـانول  -عوالتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن اختبـار املـواد الكيميائيـة. معامـل التـوزع ( مبادئ توجيهية ملنظمة التعاون
 HPLC. OECD Test Guideline 117, 1989. OECD Guideline for testing of chemicals. Partitionالكروماتوغرافيـا السـائلية العاليـة األداء 

Coefficient (n-octanol/water), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Method 

واد الرتكــز األحيـــائي. اختبـــار اجلريـــان املطــرد يف األمســـاك. مبـــادئ توجيهيـــة ملنظمــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصــادي بشـــأن اختبـــار املـــ
 OECD Test Guideline 305, 1996. Bioconcentration: Flow-through Fish Test. OECD Guidelines for testing of Chemicals الكيميائية.

 OECD Test Guidelines الـرتاكم األحيـائي. مبـادئ توجيهيـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي بشـأن اختبـار املـواد الكيميائيـة.

305 A-E, 1981. Bioaccumulation. OECD Guidelines for testing of chemicals 

ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  ةتوجيهيــمبــادئ  .مــاء). طريقــة التقليــب البطــيء -أوكتــانول  -1. معامــل التــوزع (123توجيــه اختبــار، 
 .OECD Test Guideline 123: Partition Coefficient (1-Octanol/Water): Slow-Stirring Method .االقتصـادي الختبـار املـواد الكيميائيـة

OECD guidelines for testing of chemicals 
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 10المرفق 

 توجيه بشأن تحول/ذوبان الفلزات والمركبات
 )1(الفلزية في األوساط المائية

 مقدمة 1-10م 

ات حتديـد معـدل ومـدى قـدرة الفلـزات واملركبـات الفلزيـة الضـئيلة الـذوبان علـى إطـالق  يستهدف هذا التوجيه لالختبـار 1-1-10م 
الظـروف  يف جمموعهـا متثـليف ظـروف اختبـارات معمليـة أشكال أيونيـة وأشـكال أخـرى حاملـة للفلـزات يف صـورة متاحـة يف األوسـاط املائيـة 

وفرت لتقيــيم الســمية املائيـة القصــرية األمــد والطويلــة األمــد للفلــزات أو الـيت حتــدث يف البيئــة عمومــاً. وميكــن اســتخدام هـذه املعلومــات مــىت تــ
املركبــات الفلزيــة الضــئيلة الــذوبان الــيت انطلقــت منهــا أشــكال قابلــة للــذوبان. وميثــل هــذا التوجيــه حصــيلة جهــد دويل حتــت إشــراف منظمــة 

البيانات املتعلقة بالفلزات واملركبات الفلزية غـري العضـوية الضـئيلة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لوضع �ج الختبار السمية وتفسري 
). ونتيجــة لالجتماعــات واملناقشــات الــيت عقــدت حــديثاً يف إطــار منظمــة 9 مــن املرفــق 7-9هبــذا املرفـــق، والقســم م  1الــذوبان (املرجــع 

ال جتريبيــة علــى فلــزات ومركبــات فلزيــة عديــدة وضــع علــى ، أجريــت ونشــرت أعمــواالحتــاد األورويبالتعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي 
 هبذا املرفق). 11إىل  5أساسها هذا التوجيه (املراجع من 

وينبغـي تقيـيم السـمية املائيـة القصـرية األمـد والطويلـة األمــد للفلـزات واملركبـات الفلزيـة الضـئيلة الـذوبان عـن طريـق مقارنــة  2-1-10م 
ل، الــذي ينطلــق أثنــاء التحــول أو الــذوبان يف وســط مــائي قياســي مــع (ب) بيانــات قياســية مناســبة للســمية تركيــز أيــون الفلــز يف احمللــو  (أ)

اإليكولوجيــة حتــدد عنــد اســتخدام ملــح ذائــب للفلــز (قــيم حــادة ومزمنــة). وتــوفر هــذه الوثيقــة توجيهــاً إلجــراء اختبــارات التحول/الــذوبان. 
بيئية باستخدام نتـائج بروتوكـول الـذوبان/التحول يف نطـاق هـذه الوثيقـة التوجيهيـة، وميكـن تدخل اسرتاتيجية استنباط تصنيف اخلطورة ال وال

 .9باملرفق  7-9م القسم االطالع عليها يف 

وألغــراض هــذا التوجيــه، تعــّرف وتوصــف حتــوالت الفلــزات واملركبــات الفلزيــة الضــئيلة الــذوبان، يف ســياق االختبــار، علــى  3-1-10م 
 النحو التايل:

ال تذوب يف املاء، ولكنها قد تتحول إلعطاء شكل متاح للذوبان. وهذا  (M0)فلزات، يف حالتها األساسية ال (أ)
يعين أن الفلز ميكن أن يتفاعل يف احلالة األساسية مع الوسط احمليط إلعطاء نـواتج قابلـة للـذوبان كاتيونيـة أو 

حالة األكسدة صفر إلعطاء  من احلالة املتعادلة أو )خيتزليُرجع (أنيونية. ويف هذه العملية، يتأكسد الفلز أو 
 حالة أكسدة أعلى؛

يـرجح  يف املركب الفلزي البسيط، مثل األكسيد أو الكربيتيد، يوجد الفلز بالفعل يف حالـة أكسـدة، حبيـث ال (ب)
حالــة تتغــري  حــدوث مزيــد مــن األكســدة للفلــز عنــدما يضــاف املركــب إىل الوســط املــائي. غــري أنــه بينمــا قــد ال

األكسدة، قد يؤدي التفاعـل مـع الوسـط أشـكاًال أكثـر قابليـة للـذوبان. وميكـن اعتبـار املركـب الفلـزي الضـئيل 
الذوبان مركباً ميكن أن حيسب له ناتج قابلية للذوبان، ويعطي كمية صـغرية مـن الشـكل املتـاح بالـذوبان. بيـد 

مـــن العوامـــل منهـــا نـــاتج قابليـــة الـــذوبان يف بعـــض أنـــه ينبغـــي إدراك أن تركيـــز احمللـــول النهـــائي قـــد يتـــأثر بعـــدد 
 دروكسيد األلومنيوم.ياملركبات الفلزية اليت ترتسب أثناء اختبار التحول/الذوبان، مثل ه

____________________ 

)1( OECD Environment, Health and Safety Publications, Series on Testing and Assessment, No.29, Environment Directorate, 
Organisation for Economic Co-operation and Development, April 2001. 
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 المبادئ 2-10م 

يتــوخى أن يكــون هــذا التوجيــه لالختبــار بروتوكــوًال قياســياً لالختبــارات املعمليــة للتحول/الــذوبان علــى أســاس إجــراءات  1-2-10م 
هدروجيين حمّدد، وأخـذ عينــات مـن احملاليـل وحتليلهـا يف يجتريبية بسيطة هبّز كميات متنوعة من املادة املختربة يف وسط مائي منّظم عند أس 

 فرتات زمنية حمددة لتعيني تركيزات أيونات الفلز الذائبة يف املاء. ويرد يف النص أدناه وصـف لنوعـني خمتـلفني من االختبارات:

 اختبار فحص التحول/الذوبان: المركبات الفلزية الضئيلة الذوبان 2-2-10م 

ميكــن يف حالــة املركبــات الفلزيــة الضــئيلة الــذوبان تعيــني الرتكيــز األقصــى للفلــز الــذائب الكلــي علــى أســاس حــد قابليــة  1-2-2-10م 
لفحـص، الـذي جيـرى علـى مسـتوى محـل أو تركيـز ذوبان املركب الفلزي أو من اختبار فحص للتحول/قابليـة الـذوبان. واهلـدف مـن اختبـار ا

ة واحد، هو تعيني املركبات اليت حتدث هلا إذابة سريعة أو حتول سريع حبيث تكون قدرة مسيتها اإليكولوجية غري خمتلفة عـن األشـكال القابلـ
 للذوبان.

لـي متـداول يف السـوق التجاريـة إىل وتضاف املركبات الفلزية الضئيلة الذوبان الـيت تتسـم بأصـغر حجـم جسـيمات متثي 2-2-2-10م 
ساعة.  24مغ/ل. ويتم بلوغ الذوبان الذي جيرى عليه االختبار عن طريق اهلّز خالل مدة  100الوسط املائي مبستوى محل مفرد مقداره 

 وبعد اهلّز يقاس تركيز األيونات الفلزية الذائبة.

 ات الفلزية الضئيلة الذوباناالختبار الكامل للتحول/الذوبان: الفلزات والمركب 3-2-10م 

اهلدف من االختبار الكامل للتحول/الذوبان هو تعيني مستوى ذوبـان أو حتـول الفلـزات أو مركباهتـا الضـئيلة الـذوبان  1-3-2-10م 
املائي عند ثالثة بعد مدة زمنية حمددة عند مستويات محل خمتلفة للطور املائي. وتضاف األشكال املتكتلة و/أو املساحيق عادة إىل الوسط 

يتوقـع انطـالق قـدر  مـغ/ل إذا كـان ال 100مغ/ل. وميكن استخدام مستوى محـل واحـد مقـداره  100و 10و 1مستويات محل خمتلفة: 
يســبب َســْحج اجلســيمات. وتبــىن  ملحــوظ مــن األشــكال الفلزيــة القابلــة للــذوبان. ويتحقــق الــذوبان/التحول باســتخدام اهلــّز املــنظم الــذي ال

أيــام. وتوضــع نتيجــة  7تحول/الــذوبان القصــري األمــد علــى أســاس تركيــزات األيونــات الفلزيــة الناجتــة بعــد مــدة ذوبان/حتلــل مقــدارها نتيجــة ال
 مغ/ل. 1يوماً باستخدام مستوى محل مفرد هو  28التحول/الذوبان الطويل األمد على أساس تركيزاهتا بعد مدة 

مــن اختبــار الفحــص واالختبــار الكامــل  كبــرياً يف التحول/الــذوبان، فــإن كــالً   ر تــأثرياً دروجيين يــؤثيــونظــراً ألن األس اهل 2-3-2-10م 
دروجيين الــذي حيقــق أقصــى تركيــز لأليونــات الفلزيــة يف احمللــول. وملراعــاة الظــروف املوجــودة يف البيئــة يــجيــرى مــن حيــث املبــدأ عنــد األس اهل

يوماً، حيث ينبغي استخدام  28، باستثناء حالة االختبار الكامل ملدة 8.5إىل  6، جيب استخدام نطاق اآلساس اهلدروجينية من عموماً 
 ملراعاة إمكانية التأثريات الطويلة األمد يف البحريات احلمضية. 8.5إىل  5.5النطاق 

النظر أيضـــــــاً إىل أن مســـــــاحة مســـــــطح اجلســـــــيمات يف العينـــــــة املختـــــــربة تـــــــؤثر بدرجـــــــة هامـــــــة يف معـــــــدل ومـــــــدى بـــــــو  3-3-2-10م 
التحلل، فإن املساحيق ختترب عند أصغر حجـم جسـيمات متثيلـي موجـود يف السـوق، بينمـا ختتـرب التكـتالت عنـد حجـم اجلسـيمات الذوبان/

مـم يف حالـة وجـود معلومـات. وال ميكـن جتـاوز  1التمثيلي للمناولة واالستخدام العاديني. وينبغي اسـتخدام قطـر جسـيمات مبـدئي مقـداره 
املتكتلة إال إذا كان هناك مربر كاٍف لذلك. وينبغي قياس مساحة السطح النوعية لتوصيف العينات املتشاهبة  هذا القطر املبدئي يف الفلزات

 ومقارنتها.

 نطاق انطباق االختبار 3-10م 

ينطبق هذا االختبار على مجيع الفلـزات واملركبـات الفلزيـة غـري العضـوية الضـئيلة الـذوبان. وهنـاك اسـتثناءات، كمـا يف  
 ينبغي أن يكون هلا ما يربرها. ،الفلزات اليت تتفاعل مع املاءحالة بعض 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



602 

 معلومات عن المادة المختبرة 4-10م 

ينبغي يف اختبارات التحول/الذوبان، استخدام املواد يف شكلها املوجود يف السوق. ومن املهم لتفسري نتائج االختبار 
 املختربة:املواد عن بطريقة صحيحة احلصول على املعلومات التالية 

 غتها الكيميائية، واستخدامها يف السوق؛ياسم املادة، وص (أ)
 الفيزيائية؛ -طريقة التحضري الكيميائية  (ب)
 تعريف دفعة اإلنتاج املستخدمة لالختبار؛ (ج)
 )؛دة (يف املائة أو جزء يف املليونالوصف الكيميائي: النقاوة الكلية (يف املائة) والشوائب احملد (د)

 النوعي؛الثقل ) أو 3ثافة (غ/سمالك )ه(
إطالق  -لقياس امتصاص  (BET)مقيسة بطريقة برونور وإميت وتيلر  -/غ)2املساحة السطحية املقيسة (م (و)

 رتوجني، أو بطريقة مماثلة؛يالن
 التخزين، وتاريخ انتهاء الصالحية؛ (ز)
 املعلومات املعروفة عن قابلية الذوبان ونواتج الذوبان؛ (ح)
 ني اخلطورة واحتياطات املناولة املأمونة؛تعي (ط)
 أو ما يعادهلا. (MSDS)صحائف بيانات سالمة املواد  (ي)

 وصف طريقة االختبار 5-10م 

 األجهزة والكواشف 1-5-10م 

 األجهزة والكواشف التالية ضرورية إلجراء االختبار: 1-1-5-10م 

 )؛2-1-5-10ألخذ العينات (الفقرة م قوارير زجاجية مغلقة منظفة مسبقاً ومشطوفة باحلمض  (أ)
 )؛3-1-5-10(الفقرة م  (ISO 6341)وسط التحويل/الذوبان و  (ب)
 )؛4-1-5-10مستلزمات تنظيم محوضة حملول االختبار (الفقرة م و  (ج)
 )؛5-1-5-10معدات اهلّز: مداري، قالب بشفرات رأسية، هزاز معملي أو معدات مماثلة (م و  (د)

ميكــرومرت) أو جهــاز للطــرد املركــزي لفصــل املــادة  0.2مبســام  Acrodiscمرشــحات مناســبة (مثــل مرشــح و  )ه(
مرشــح أكرودســك مــا ال يقــل عــن ثــالث ينبغــي تشــغيل  .)7-1-5-10الصــلبة عــن الســوائل (الفقــرة م 

 مرات باستخدام وسط جديد لتجنب ارتفاع مكونات الفلزات يف العينة عند بداية االختبار؛
، من قبيـل غرفـة س°23 - س°20س يف النطاق °1.5 ±عدات لضبط درجة حرارة املفاعالت بدقة مو  (و)

 مكيفة احلرارة أو محام مائي؛
 حماقن و/أو ماصات أوتوماتية؛و  (ز)
 ؛دروجيينيوحدة أس ه 0.2+دروجيين يعطي نتائج مقبولة يف نطاق يمقياس لألس اهلو  (ح)
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 انية لقياس درجة احلرارة؛مقياس لألكسجني الذائب، مزود بإمكو  (ط)
 ترمومرت أو مزدوجة حرارية؛ و  (ي)
واملقيــاس الطيفـــي المتصــاص الـــذري، ل )ســـبكرتومرت( املقيــاس الطيفــيمعــدات لتحليــل الفلـــزات (مــن قبيـــل و  (ك)

أدىن مخـس  كمـيمويفضـل أن تكـون ذات حـد ت ،وري بالتقارن احلثـي) ذات دقـة مقبولـةاحملبالزما النبعاث ال
 .مرات من أدىن قيمة مرجعية للسمية املائية املزمنة

محــــض  وجيـــب تنظيـــف مجيـــع أوعيـــة االختبـــار الزجاجيـــة بعنايـــة بـــالطرق املعمليـــة العاديـــة، وتنظيفهـــا بـــاحلمض (مثـــل 2-1-5-10م 
) الحتـواء لـرت أو لـرتين مـن الوسـط دروكلوريك) وبعـد ذلـك شـطفها مبـاء منـزوع األيونـات. وجيـب أن يتسـع مفاعـل االختبـار (سـعة لـرتينياهل

)، فإنـه 8دروجيين مقداره يباستخدام اهلواء (االختبارات اليت جترى عند أس ه اً املائي دون أن يفيض أثناء فرتة اهلّز. فإذا كان الوسط منظم
ثال لـرت مـن الوسـط السـائل يف قـارورة ينصح بزيادة قدرة اهلواء التنظيمية يف الوسط عن طريق زيادة نسبة عمود اهلواء/السائل (على سبيل امل

 لرت). 2.8سعة 

ISO 6341وفقـاً للمعيـار  (reconstituted)وينبغي استخدام ماء معدل املكونـات  3-1-5-10م 
، كوسـط قياسـي للتحول/الـذوبان. )2(

كيـــب الكيميـــائي للوســـط ميكـــرومرت) قبـــل اســـتخدامه يف االختبـــارات. وفيمـــا يلـــي الرت  0.2وجيـــب تعقـــيم وســـط االختبـــار بالرتشـــيح (مســـام 
 أو أعلى): 8دروجيين يالقياسي للتحول/الذوبان (لالختبارات اليت جترى عند األس اهل

 مغ/ل NaHCO3 : 65.7بيكربونات الصوديوم 
 مغ/ل KCL : 5.75كلوريد البوتاسيوم 

 مغ/ل CaCl2. 2H2O : 294كلوريد الكالسيوم املائي 
 مغ/ل MgSO4.7H2O : 123كربيتات املغنسيوم املائية 

ل، يبــني الرتكيــب الكيميــائي يف الفقــرة م ـدروجينيــة أقــيرى عنـــد قــيم آســـاس هـارات الــيت جتـــوبالنســبة لالختبــ 
10-5-1-7. 

 مغ/ل. 2.0وينبغي أال يتجاوز تركيز الكربون العضوي الكلي يف الوسط  4-1-5-10م 

سـط اختبـار قياسـي للميـاه املاحلـة إذا كـان يتوقـع أن يتـأثر أي وباإلضافة إىل وسط املياه العذبـة، قـد يسـتخدم أيضـاً و  5-1-5-10م 
بيانات  وّفروعند ت فريدة ملياه البحر أو أي خصائص كيميائية بارتفاع حمتوى الكلور أو حتوله بشكل واضح من قابلية ذوبان املركب الفلزي

 اختبار للسمية يف األنواع األحيائية البحرية. ويكون الرتكيب الكيميائي للوسط البحري القياسي يف حالة دراسة مياه البحر كما يلي:

 مغ/ل 3 : (NaF)فلوريد الصوديوم 
 مغ/ل 20 : (SrCl2, 6H2O) كلوريد السرتنشيوم املائي

 مغ/ل 30 : (H3BO3) محض البوريك
 مغ/ل 100 : (KBr)وم بروميد البوتاسي

____________________ 

السمية اإليكولوجية القائمة للفلزات واملركبات الفلزيـة. غـري أنـه  ألغراض تصنيف األخطار، تقارن نتائج اتباع بروتوكول التحلل/الذوبان مع بيانات )2(
ألغــراض هــذا التقيــيم للبيانــات، قــد تكــون هنــاك حــاالت يكــون مــن املناســب فيهــا اســتخدام الوســط املــائي مــن اختبــار حتــول مســتكمل يف اختبــار 

مة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. فإذا كانت تركيزات امللح ملنظ 203و 202السمية اإليكولوجية لرباغيث املاء واألمساك وفقاً للتوجيهني 
CaCl2 2H2O  وامللحMgSO4. 7H2O  لوسط التحول خمفضة إىل ُمخس الرتكيزات يف الوسط وفقاً للمعيارISO 6341 أمكن أيضاً استخدام وسط ،

 .OECD 201كولوجية للطحالب وفقاً للتوجيه التحول املستكمل (بعد إضافة املغذيات اجملهرية) يف اختبار السمية اإلي
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 مغ/ل 700 : (KCl)كلوريد البوتاسيوم 
 غ/ل 1.47 : (CaCl2, 2H2O)كلوريد الكالسيوم املائي 

 غ/ل 4.0 : (Na2SO4)كربيتات الصوديوم 
 غ/ل 10.78 : (MgCl2, 6H2O)كلوريد املغنسيوم املائي 

 غ/ل 23.5 : (NaCl)كلوريد الصوديوم 
 مغ/ل 20 : (Na2SiO3, 9H2O)سليكات الصوديوم املائية 

 مغ/ل 200 : (NaHCO3) بيكربونات الصوديوم

. كما ينبغي ختليص ماء البحر املعـّدل 0.2 ± 8.0دروجيين يغ/كغ واألس اهل0.5 ± 34وينبغي أن تكون امللوحة  
 .(ASTM E 729-96)املكونات من الفلزات 

ق أقصى تركيز أليونات الفلز الذائبة يف النطـاق املوصـى بـه دروجيين حيقيوجترى اختبارات التحول/الذوبان عند أس ه 6-1-5-10م 
أيـام، بينمـا يسـتخدم  7الختبار الفحص واالختبار الكامـل ملـدة  8.5 - 6دروجينية يدروجيين. وجيب استخدام نطاق آساس هيلألس اهل
 ).2-3-2-10يوماً (الفقرة م  28لالختبار الكامل ملدة  8.5-5.5النطاق 

عن طريق حتقيق حالة اتزان مع هواء يوفر تركيز ثاين أكسيد الكربون فيه  8دروجيين يتنظيم الوسط عند أس هوميكن  7-1-5-10م 
). 10، املرفق 7 طوال مدة أسبوع واحد (املرجعدروجيين يوحدة أس ه 0.2 ±يف نطاق  دروجيينيقدرة تنظيم طبيعية كافية حلفظ األس اهل
 .دروجيين للوسط املائييسني قدرة اهلواء على تنظيم األس اهلوميكن زيادة حيز اهلواء فوق السائل لتح

تركيبات الوسط  1-10بني اجلدول م ي، 8.5و 8دروجيين يوحىت األس اهل 6أو  7دروجيين عند يولضبط األس اهل 
دروجيين حتــت هــذه يــس اهلاملوصــى هبــا، وكــذلك حمتــوى اهلــواء مــن ثــاين أكســيد الكربــون أثنــاء متريــره يف احليــز العلــوي، والقــيم احملســوبة لــأل

 الظروف.
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 : التركيب الكيميائي الموصى به لوسط االختبار1-10الجدول م 

الرتكيب الكيميائي 
 للوسط املائي

NaHCO3 6.5 لمغ 194.25 /لمغ 64.75 /لمغ 12.6 /لمغ/ 
KCl 0.58 لمغ 5.74 /لمغ 5.75 /لمغ 2.32 /لمغ/ 
CaCl2.2H2O 29.4 لمغ 29.4 /لمغ 294 /لمغ 117.6 /لمغ/ 
MgSO4.7H2O 12.3 لمغ 123.25 /لمغ 123.25 /لمغ 49.2 /لمغ/ 

ــــــــــز ثــــــــــاين أكســــــــــيد الكربــــــــــون  (CO2) تركي
 (مستكمل باهلواء) يف وعاء االختبار

 يف املائة (اهلواء) 0.038 يف املائة (اهلواء) 0.038 يف املائة 0.10 املائة يف 0.50

 8.5 7.98 7.07 6.09 دروجيين احملسوبياألس اهل

 (Facility for the analysis of chemical thermodynamics)النظــام باســتخدام دروجينيــةياآلســاس اهل قــيم حســبت :1المالحظة 

http://www.crct.polymt/ca/fact/fact.htm).( 
الوصول إىل األس  دون، ال حيول هذا اجلدول 8.0-6.0يف حني مل يتحقق الربوتوكول إال لنطاق األس اهليدروجيين  :2مالحظة ال

 يف حالة وجود فلز. 8.5مل يتم التحقق يف التجارب من مكونات األس اهليدروجيين و . 5.5اهليدروجيين 
دروجيين لوســط االختبـار إذا كـــان تــأثري طريقـة التنظــيم املطبقــة يــوميكـن اســتخدام طرائـق بديلــة أخــرى لتنظـيم األس اهل 8-1-5-10م 

باسـتخدام محــض  االختبـارالل ـال ينبغـي تعـديل األس اهليــدروجيين خـو علـى الشـكل الكيميـائي ومعــدل حتـول اجلـزء الفلـزي الــذائب ضـئيًال. 
 قلوي. أو

الكـايف للمحافظـة علـى معـدل تـدفق الوسـط املـائي علـى  وينبغي أثناء االختبارات الكاملة للتحول/الذوبان تـوفري اهلـزّ  9-1-5-10م 
املادة موضع االختبار مع احملافظة على سالمة سطح جسيمات املادة املختربة وأي ناتج تفاعل صلب يتكون على السـطح أثنـاء االختبـار. 

 وميكن حتقيق ذلك بالنسبة للرت واحد من الوسط املائي باستخدام ما يلي:

سـم يف  5 قاع مبسـافةاللفة يف الدقيقة، على أن ترتفع الريشات عن  200أسية بسرعة قالب ذو ريشات ر  (أ)
مـم مثبتتـني علـى  15× مم  40لرت. ويتكون القالب من ريشتني من الربوبلني مقاس  1وعاء تفاعل سعة 

 مم؛  350مم وطول  8بقطر  (PVC)قضيب من الصلب املغطى بطالء من كلوريد البويل فنيل 

ــلي بســـــرعة  3-1قــــارورة ســــعة أو  (ب) لفــــة يف  100لــــرت بســــدادة مطاطيــــة وموضــــوعة علــــى هــــزاز دوار أو هــــزاز معمـــ
 الدقيقة.

 سالمة السطوح وجتانس احمللول. وميكن استخدام طرائق أخرى شريطة استيفاء معايري

ص لأليونـات الفلزيـة الذائبـة علــى ويتوقـف اختيـار طريقـة فصـل املـواد الصــلبة والسـائلة علـى مـا إذا كـان حيــدث امتصـا 10-1-5-10م 
، وهــــو يعتمــــد بــــدوره علــــى توزيعــــات أحجــــام 9-1-5-10ومــــا إذا كــــان يتولــــد مســــتحلب نتيجــــة للهــــّز املبــــني يف الفقــــرة م  ،املرشــــحات

ليصـل  ايقـل نطـاق أحجـام جسـيماهتو تقريبـاً  3غ/سم 6اجلسيمات وعلى كثافة اجلسيمات. وبالنسبة للمواد الصلبة اليت تزيد كثافتها على 
إىل  9-1-5-10م  ال حيتمــل أن تـؤدي طرائــق اهلـّز اخلفيــف املوصـوفة يف الفقــرة هبينـت اخلــربة أنـ ميكـرومرت، فقــد 8<  يف املائـة 50إىل 

 0.2مــم ومســام  25ح حمقــين غشــائي أليــف للمــاء مــن البــويل إيثــر ســلفون بقطــر شــيح عينــة يف مر شــتكــوين مســتحلبات. ولــذلك، فــإن تر 
 مرت) يعطي حملوًال خالياً تقريباً من املواد الصلبة.و ميكر  0.8خدام غطاء علوي كمرشح أمامي مبسام ميكرومرت (ميكن است

دقـائق قبـل  5عند حدوث مستحلبات وقف اهلّز لتمكني املستحلب من االستقرار ملـدة قد يكون من املفيد  غري أنه 
 أخذ عينة من احمللول.
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 اشتراطات أساسية 2-5-10م 

 التحليل طريقة 1-2-5-10م 

يلزم إلجراء االختبارات أن تكون هناك طريقة حتليلية موثقة لتحليل الفلز الكلي الذائب يف وسط االختبار.  
وينبغي أن يكون حد التحليل األدىن أقل من القيمة ذات الصلة بالسمية املزمنة أو الطويلة األمد اليت تستمد من اختبارات السمية 

 اإليكولوجية. 

 انب التثبت التالية من الطريقة التحليلية كحد أدىن:وجيب بيان جو  

 احلد األدىن للكشف والتقدير الكمي يف طريقة التحليل؛  (أ)
 نطاق اخلطية التحليلية يف النطاق التحليلي املطبق؛ (ب)
 باستخدام وسط التحول (ميكن إجراء هذا االختبار أثناء االختبارات)؛ )غري معاملةضابطة (اختبار عينة  (ج)
 دراسة تأثري مادة أساس وسط التحول على قياسات الفلز املتأين الذائب؛ (د)

 د انتهاء اختبار التحول؛ع) بيف املائة( املتبقي الرصيد الوزين )ه(
 قابلية نتائج التحليل للتكرارية؛ (و)
أيونات الفلز الذائبة على املرشحات (إذا استخدم الرتشيح لفصل األيون الفلزي القابل خواص امتصاص  (ز)

 للذوبان عن أيون الفلز اجلامد).

 دروجيين املناسب لوسط الذوبانيتعيني األس اهل 2-2-5-10م 

دروجيين يـهلجيب يف حالة عدم توفر بيانـات منشـورة إجـراء اختبـار مبـدئي للتأكـد مـن إجـراء االختبـار عنـد األس ا 
 .6-1-5-10وم  2-3-2-10دروجينية املبينة يف م يالذي حيقق أقصى حتول/ذوبان يف نطاق اآلساس اهل

 قابلية تكرار نتائج التحول 3-2-5-10م 

عــادي يتضــمن ثالثــة أوعيــة اختبــار مكــررة وعينتــني مكــررتني يف كــل وعــاء اختبــار يف كــل مــدة  بالنســبة الختبــار 1-3-2-5-10م 
مرت، مـثًال) ونطـاق و ميكـر  44-37املعقول، يف حالة كل محل ثابت مـن املـادة خيتـرب يف نطـاق ضـيق مـن أحجـام اجلسـيمات ( اختبار، من

يف املائـة، واالخـتالف  10مساحة السطح الكلية، فإن من املعقول توقع أن يكون االختالف داخل الوعـاء الواحـد يف بيانـات التحـول < 
 من هذا املرفق). 5يف املائة (املرجع  20 بني األوعية < فيما

يف الفقرات التالية بعض التوجيهات لتقدير تكراريـة نتـائج اختبـار التحـول، وميكـن اسـتخدام النتـائج فيمـا  وترد 2-3-2-5-10م 
لعمليـة املتطابقـة  عـدد االختبـارات اريبعد لتحسني التكرارية عن طريق إجـراء مزيـد مـن الضـبط لظـروف االختبـار النهـائي مـن خـالل تغيـ

ناسب و/أو عدد العينات املتماثلة. كما أن االختبارات املبدئية تتيح إجراء تقييم لسرعة حتول املادة املختربة وتساعد يف حتديد التواتر امل
 ألخذ العينات.

نظـــيم بـــاهلواء أو بثـــاين دروجيين عنـــد الـــرقم املطلـــوب (التيـــوينبغـــي، لـــدى إعـــداد وســـط التحول/الـــذوبان، ضـــبط األس اهل 3-3-2-5-10م 
 15-10أكسيد الكربون) عن طريق اهلّز ملدة نصف سـاعة للوصـول إىل اتـزان الوسـط املـائي مـع اجلـو املـنظم. وتؤخـذ ثـالث عينــات عــلى األقـل (

 .) من وسط االختبار قبل إضافة املادة، وتقاس تركيزات الفلز الذائب يف شكل تركيزات العينات الضابطة وتركيزات أساسمل
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مـغ/ل مـادة صلبة/السـائل) كمـا هـو  100وهتـّز مخسـة أوعيـة اختبـار علـى األقـل حتتـوي الفلـز أو املركـب الفلـزي ( 
، وتؤخـــذ عينـــات ثالثيـــة مبحقـــن مـــن كـــل وعـــاء س°23 -س °20س يف النطـــاق °1.5 ±عنـــد درجـــة حـــرارة  9-1-5-10مبـــني يف م 

وحيمض احمللول بنقطة أو ، 10-1-5-10رشح غشائي كما هو مبني يف م ساعة. وتفصل املادة الصلبة والسائل مب 24اختبار بعد مرور 
 لتعيني الرتكيز الكلي للفلز الذائب. املستهدف وحيلل 1اثنتني من محض النرتيك من مكونات الفلزات باألس اهليدروجيين 

 املقيسة للفلز الذائب. وحيسب املتوسط داخل الوعاء واملتوسط بني األوعية ومعامالت تغيري الرتكيزات 4-3-2-5-10م 

 من أجل ضمان تكرار بيانات التحويل، يوصى بأن: 5-3-2-5-10 م

 تستخدم املختربات اجلديدة جمموعة تدريب؛ (أ)
 مسحوق فلز واحد حباالت سطح حمددة كإجراء قياسي للمراقبة؛ (ب)
 يكون خمترب أو خمتربان مسؤوالن عن املواد الكيميائية املرجعية. (ج)

 من الضروري فحص مناطق حمددة من سطح املساحيق.وقد يكون 

 االختبار أداء 3-5-10م 

 املركبات الفلزية الضئيلة الذوبان -اختبار فحص الذوبان  1-3-5-10م 

بعـــد حتضـــري وســـط اختبـــار الـــذوبان، يضـــاف الوســـط إىل ثالثـــة أوعيـــة اختبـــار علـــى األقـــل (يتوقـــف عـــدد أوعيـــة  1-1-3-5-10م 
التكرارية التقديرية أثناء اختبار الفحص). وبعد التقليب ملدة نصف ساعة لبلوغ اتزان الوسط املائي مع اجلو العلوي أو تنظيم االختبار على 

دروجيين وتركيـــزات األكســـجني الـــذائب يف يـــ)، تقـــاس درجـــة احلـــرارة واألس اهل8-1-5-10إىل م  6-1-5-10دروجيين (م يـــاألس اهل
مل من وسط االختبار (قبل إضافة املواد الصلبة)، مث يقاس تركيز الفلز  15-10نتان على األقل كل منها الوسط املائي. ومن مث، تؤخذ عي

 املذاب يف شكل عينات ضابطة وتركيزات أساس.

مغ/ل وتغطى أوعية االختبار وهتـّز بقـوة وبسـرعة. وبعـد  100ويضاف املركب الفلزي إىل أوعية االختبار حبمل  2-1-3-5-10م 
دروجيين وتركيــزات األكســجني املــذاب يف كــل وعــاء اختبــار، وتؤخــذ عينتــان أو ثــالث يــســاعة، تقــاس درجــة احلــرارة واألس اهل 24 اهلــز ملــدة

أعــاله،  10-1-5-10م  هــو مبــني يف عينــات مــن احمللــول مبحقــن مــن كــل وعــاء اختبــار، وميــرر احمللــول مــن خــالل مرشــح غشــائي كمــا
 نرتيك، مثًال)، وحيلل لتعيني تركيز الفلز الكلي الذائب.يف املائة من محض ال 1وحيمض احمللول (

 الفلزات واملركبات الفلزية -االختبار الكامل  2-3-5-10م 

 .1-1-3-5-10تكرر اخلطوات املبينة يف م  1-2-3-5-10م 

التــوايل، إىل مــغ/ل، علــى  100و 10و 1أيــام، تضــاف أمحــال مــن املــادة مقــدارها  7وألغــراض االختبــار ملــدة  2-2-3-5-10م 
)، الـيت حتتـوي الوسـط املـائي. وتغلـق أوعيـة االختبـار 3-2-5-10أوعية االختبار (يتوقف العدد علـى التكراريـة املقـدرة وفقـاً ملـا ورد يف م 

مـغ/ل  1يومـاً، ميكـن متديـد االختبـار باسـتخدام محـل  28. ويف حالـة إجـراء اختبـار ملـدة 9-1-5-10وهتّز وفقاً للتعليمـات املبينـة يف م 
أيـام ال  7  اليومـاً. غـري أنـه نظـراً ألن اختبـارات  28أيـام و 7دروجيين نفسها لالختبارين ملدة ييوماً، شـريطة اختيار قيمة األس اهل 28 ملدة

. كما 6إىل  5.5دروجيين من ييوماً تغطي نطاق األس اهل 28أو أعلى، فإنه يلزم إجراء اختبارات ملدة  6دروجيين يجترى إال عند األس اهل
قد يكون من املفيد إدراج اختبار ضابط يف الوقت نفسه ال تسـتخدم فيـه املـادة املختـربة (حملـول اختبـار خـام). وتقـاس درجـة احلـرارة واألس 

أيـــام،  4 ســـاعات، يـــوم واحـــد، 6دروجيين وتركيـــزات األكســـجني املـــذاب يف كـــل وعـــاء اختبـــار يف الفـــرتات الزمنيـــة املقـــررة (ســـاعتان، يـــاهل
مل) مبحقن من كـل وعـاء اختبـار. وتفصـل املـواد الصـلبة والسـوائل وفقـاً للتعليمـات املبينـة  15-10)، وتؤخذ عينتان على األقل (أيام 7و
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 24  ال مروريف املائة مثًال) وحتلل لتعيني تركيز الفلز الذائب. وبعد  1أعاله. وحتمض احملاليل (محض النرتيك برتكيز  10-1-5-10م  يف
تكمل أحجام احمللول حبجم من وسط الذوبان الطازج يعادل املقدار الذي سحب من الوسط. وتكرر عملية االسـتكمال ساعة األوىل، تس

يف املائـة مـن حجـم حملـول االختبـار األصلــي.  20بعد العمليات التالية ألخذ العينات. وينبغي أال يتجاوز إمجـايل أحجـام حماليـل االختبـار 
يف املائـــة.  15ول علــى ثــالث قــيم متواليــة للرتكيــز الكلــي للفلــز الــذائب ال ختتلــف بنســبة ال تزيــد علــى وميكــن إيقــاف االختبــار عنــد احلصــ

مــغ/ل  1 أيــام (اختبــارات قصــرية األمــد) واملــدة القصــوى الختبــار احلمــل 7مــغ/ل هــي  100و 10والـــمدة القصــوى الختبــارات احلملــني 
 يوماً. 28(االختبار الطويل األمد) هي 

 ظروف االختبار 4-5-10م 

س يف °1.5 ±رارة معتـــــــــادة مضـــــــــبوطة ـة حــــــــــول/الذوبان عنـــــــــد درجــــــــــارات التحــــــــــراء اختبــــــــــينبغـــــــــي إجـــــــــ 1-4-5-10م 
 س.°23 -س °20 النطاق

-1-5-10 مو  2-3-2-10 النطــاق املبــني يف م دروجيين يفيــد أس هـول/الذوبان عنـــارات التحـــوجتــرى اختبــ 2-4-5-10م 
دروجيين يـــــدروجيين حمللـــــول االختبـــــار يف كـــــل فـــــرتة زمنيـــــة تؤخـــــذ فيهـــــا العينـــــات. ويتوقـــــع أن يبقـــــى األس اهليـــــ. وينبغـــــي تســـــجيل األس اهل6

مـغ/ل  100 أمحـالدروجيين عند يد من األس اهلوحدة) أثناء معظم االختبارات، رغم مالحظة بعض التغريات القصرية األم 0.2 ±( ثابتاً 
 هذا املرفق) بسبب اخلواص املتأصلة للمادة يف حالة املساحيق الدقيقة.من  7من املساحيق التفاعلية الدقيقة (املرجع 

وينبغـــي تـــوفري حيـــز علـــوي فـــوق الوســـط املـــائي يف وعـــاء التفاعـــل يكفـــي يف معظـــم األحـــوال للمحافظـــة علـــى  3-4-5-10م 
يبــاً. غــري أنــه يف حــاالت مــغ/ل تقر  8.5يف املائــة مــن درجــة التشــبع البالغــة  70مــغ/ل، أي  6.0األكســجني الــذائب أعلــى مــن تركيــز

تكـــون حركيـــة التفاعـــل حمـــددة بدرجـــة إتاحيـــة األكســـجني اجلزيئـــي يف اهلـــواء العلـــوي فـــوق احمللـــول ولكـــن بانتقـــال األكســـجني  معينــــة، ال
ظـار حملول". وال ميكن عمل الكثري يف هذه احلالة سـوى انت -، وزوال ناتج التفاعل من السطح البيين "صلب ناتج التفاعل إىل الذائب

 استعادة االتزان.

التحول/الذوبان يف أوعية مغلقـة ويف عمليات ولتقليل التلوث الكيميائي والبيولوجي وكذلك التبخري، جيب إجراء  4-4-5-10م 
 الظالم، كلما أمكن ذلك.

 معالجة النتائج 6-10م 

 اختبار الفحص 1-6-10م 

 فرتة (فرتات) ثقة). ساعة (مع 24حتسب متوسطات تركيز الفلز الذائب بعد انقضاء  

 االختبار الكامل: تعيين مدى الذوبان/التحول 2-6-10م 

 االختبار القصري األمد 1-2-6-10م 

أيــام)  7ترســم منحنيــات العالقــة بــني تركيــزات الفلــز الــذائب، املقيســة أثنــاء االختبــارات املختلفــة القصــرية األمــد ( 
 وميكن استخدام مناذج احلركية التالية لوصف منحنيات التحول/الذوبان:والزمن، وتعني، إن أمكن، حركيات الذوبان/التحول. 

 النموذج اخلطي: (أ)

Ct   =   C0 + kt, mg/l 
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 حيث:
C0 = الرتكيز الكلي األويل للفلز الذائب (مغ/ل) يف الزمن صفر؛ 
Ct =  الرتكيز الكلي للفلز الذائب (مغ/ل) يف الزمنt؛ 
k =  أيام. –ثابت املعدل اخلطي، مغ/ل 

 النموذج من الدرجة األوىل: (ب)

Ct   =   A (1-e (-kt) ), mg/l 

 حيث:
A =  ثابت؛ب (مغ/ل) يف االتزان الظاهري = لفلز الذائاحد تركيز 
Ct =  الرتكيز الكلي للفلز الذائب (مغ/ل) يف الزمنt؛ 
k =  ،أيام1ثابت املعدل من الدرجة األوىل/. 

 النموذج من الدرجة الثانية: (ج)

A (1-e(-at) ) + B (1-e(-bt) ), mg/l Ct   =    

 حيث:
Ct =  الرتكيز الكلي للفلز الذائب (مغ/ل) يف الزمنt؛ 
a =  ،أيام؛1ثابت املعدل من الدرجة األوىل/ 
b =  ،أيام؛1ثابت املعدل من الدرجة الثانية/ 
C = A + B .(مغ/ل) حد تركيز الفلز الذائب 

 معادلة حركية التفاعل: (د)

Ct   =   a[1-e-bt - (c/n){1 + (b e-nt - n e-bt)/(n - b)}], mg/l 

 حيث:
Ct =  الرتكيز الكلي للفلز الذائب (مغ/ل) يف الزمنt؛ 
a = معامل االحندار (مغ/ل)؛ 

b,c,d = ) أيام)؛1معامالت االحندار/ 
n = c + d. 

 املرفق). هبذا 8و 7وقد تنطبق معادالت احندار أخرى حلركية التفاعل (املرجعان  

وتقدر بارامرتات كل منوذج لكل وعـاء مكـرر يف اختبـار التحـول عـن طريـق حتاليـل االحنـدار. ويتجنـب هـذا الـنهج  
إذا املشكالت املمكنة للـرتابط بـني القياسـات املتعاقبـة لـنفس الوعـاء املكـرر. وميكـن مقارنـة القـيم املتوسـطة باسـتخدام حتليـل قياسـي للتبـاين 

 كمقياس ملالءمة "جودة " النموذج. r2ة اختبار مكررة على األقل. ويقدر معامل التعيني استخدمت ثالثة أوعي
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 االختبار الطويل األمد 1-2-6-10م 

؛ مث يومــاً  28ل ااختبــار  أثنــاءمــغ/ل 1يرســم منحــىن العالقــة بــني تركيــزات الفلــز الــذائب، املقيســة يف حالــة احلمـــل  
 .2-6-10وم  1-6-10أمكن، وفقاً ملا ورد يف م  حتدد بعد ذلك حركية التحول/الذوبان، إذا

 تقرير االختبار 7-10م 

 ):1-2-5-10وم  4-10جيب أن يتضمن تقرير االختبار املعلومات التالية على األقل (انظر أيضاً م  

 بيان اسم طالب االختبار واملخترب الذي أجراه؛ (أ)
 وصف املادة املختربة؛و  (ب)
 دل املكونات وأمحال الفلز يف الوسط؛وصف وسط االختبار املعو  (ج)
 يف مبــنيدروجيين املســتخدم (كمــا هــو يدروجيين لوســط االختبــار وتوثيــق األس اهلـــيــتنظــيم األس اهلو  (د)

 ) ووصف طريقة التحليل؛8-1-5-10إىل م  6-1-5-10ومن م  2-3-2-10 م
 وصف تفصيلي ألجهزة االختبار وخطوات االختبار؛و  )ه(

 املعياري للفلز؛ حتضري احمللولو  (و)
 نتائج التحقق من صحة الطريقة؛و  (ز)
 دروجيين، ودرجة احلرارة، وتركيز األكسجني؛ينتائج حتاليل تركيزات الفلز، واألس اهلو  (ح)
 تواريخ االختبارات والتحاليل يف الفرتات الزمنية املختلفة؛و  (ط)
 (مع فرتات الثقة)؛متوسط تركيز الفلز الذائب يف الفرتات الزمنية املختلفة و  (ي)
 منحنيات التحول (الرتكيز الكلي للفلز الذائب مقابل الزمن)؛و  (ك)
 نتائج تقدير حركية التفاعل، إذا مت تعيينها؛و  (ل)
 معادلة حركية التفاعل، إذا مت تعيينها؛و  (م)
 الدراسة، إن وجدت، وأسباهبا؛ خطواتتربيرات لالختالفات عن بروتوكول و  (ن)
 تكون قد أثرت يف النتائج؛أي ظروف و  (س)
 اإلشارة إىل السجالت والبيانات اخلام.و  (ع)
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