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  ٢املرفق 

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

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري  اخلطورةفئة 

   الرمز

  خطر  كلمة التنبيه
متفجرات غري 

  مستقرة
  اجلزء األول مـن     لنتائج االختبار الوارد يف    وفقاً

ت واملعايري، توصـيات األمـم      دليل االختبارا 
 .اجلزء األولاملتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، 

  متفجر غري مستقر  بيان اخلطورة

    الرمز

  ١-١الشعبة   خطر  كلمة التنبيه
  اجلزء األول مـن     لنتائج االختبار الوارد يف    وفقاً

دليل االختبارات واملعايري، توصـيات األمـم       
 . اجلزء األولاخلطرة،املتحدة بشأن نقل البضائع 

  متفجر؛ خطر االنفجار الشامل  بيان اخلطورة
   الرمز

  ٢-١الشعبة   خطر  التنبيهكلمة 
  اجلزء األول مـن     لنتائج االختبار الوارد يف    وفقاً

دليل االختبارات واملعايري، توصـيات األمـم       
  متفجر؛ خطر االنتثار الشديد  بيان اخلطورة . اجلزء األولاملتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة،

   الرمز

  ٣-١الشعبة   خطر  كلمة التنبيه
  اجلزء األول مـن     لنتائج االختبار الوارد يف    وفقاً

دليل االختبارات واملعايري، توصـيات األمـم       
  بيان اخلطورة . اجلزء األولاملتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة،

االنفجار أو احلريق متفجر؛ خطر 
  أو العصف أو االنتثار

   الرمز

  ٤-١الشعبة   حتذير  كلمة التنبيه
  اجلزء األول مـن     لنتائج االختبار الوارد يف    وفقاً

دليل االختبارات واملعايري، توصـيات األمـم       
  خطر احلريق أو االنتثار  بيان اخلطورة . اجلزء األولاملتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة،

 ٥- ١  الرمز

  ٥-١لشعبة ا  خطر  كلمة التنبيه
  اجلزء األول مـن     لنتائج االختبار الوارد يف    وفقاً

دليل االختبارات واملعايري، توصـيات األمـم       
يف حالة انفجاراً شامالً قد ينفجر   بيان اخلطورة . اجلزء األولاملتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة،

  احلريق

 ٦- ١  الرمز

  ٦-١الشعبة   بدون كلمة تنبيه  كلمة التنبيه
  اجلزء األول مـن    ختبار الوارد يف   لنتائج اال  وفقاً

دليل االختبارات واملعايري، توصـيات األمـم       
  بيان خطورةبدون   بيان اخلطورة . اجلزء األولاملتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة،
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لالطـالع علـى     ()ري املستقرة كيميائياً  مبا يف ذلك الغازات غ    ( )القابلة لالشتعال ( الغازات اللهوبة   ٢- ٢م 
  )٢- ٢التفاصيل، انظر الفصل 

فئة 
  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري اخلطورة

  الرمز
 

  ١  خطر  كلمة التنبيه

 س وضغــط   ٢٠o اليت تكون عند      الغازات الغازات وخماليط 
  ): كيلوباسكال١٠١,٣( معياري

 يف ١٣قابلة لالشتعال يف خملوط مع اهلواء بنسبة حجمية   )أ(
  واملائة أو أقل؛ أ

 نقطة مئوية ١٢ نطاق اشتعال مع اهلواء ال يقل عن       ذات )ب(
  بغض النظر عن احلد األدىن لقابلية االشتعال

غاز هلوب بدرجة   بيان اخلطورة
  فائقة

  بدون رمز  الرمز

 ٢  حتذير  كلمة التنبيه

، ١ يف الفئـة     هو مدرج ، خبالف ما     الغازات الغازات أو خماليط  
س ٢٠o مع اهلـواء عنـد   اليت يكون هلا نطاق اشتعال يف خملوط  

  غاز هلوب  بيان اخلطورة  كيلوباسكال١٠١,٣وضغط معياري 

  بدون رمز إضايف  الرمز
بدون كلمة تنبيه   كلمة التنبيه

  إضافية
  ألف

الغازات (
غري 

املستقرة 
)كيميائياً

س وضـغط   ٢٠oالغازات اللهوبة غري املستقرة كيميائياً عنـد        
  كيلوباسكال١٠١,٣معياري يساوي 

  بيان اخلطورة
قد تتفاعل تفاعالً 

متفجراً حىت يف غياب 
  اهلواء

  إضايفبدون رمز   الرمز
بدون كلمة تنبيه   كلمة التنبيه

  إضافية
  باء

الغازات (
غري 

املستقرة 
)كيميائياً

الغازات اللهوبة غري املستقرة كيميائياً عند درجة حرارة تتجاوز         
٢٠o كيلوباسكال١٠١,٣س وحتت ضغط معياري يتجاوز  

  بيان اخلطورة
قد تتفاعل تفاعالً 

متفجراً حىت يف غياب 
أو /عند ضغط واهلواء 

  حرارة مرتفعة
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  )٣- ٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل (األيروسوالت   ٣–٢م 

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري اخلطورةفئة 

   الرمز

  خطر  كلمة التنبيه
١ 

 وعنـد    واحلرارة الكيميائية لالحتـراق،    على أساس املكونات،  
، واختبار  )على أيروسوالت الرغوة  ( نتائج اختبار الرغوة     االنطباق

) على أيروسوالت الـرذاذ   (مسافة االشتعال واختبار احليز املغلق      
  )٣-٢ بالفصل ١-٤-٣-٢انظر منطق القرار يف (

  بيان اخلطورة

أيروسول هلوب 
وعاء  جة فائقةبدر

قد ينفجر إذا  :منضغط
  سخِّن

  الرمز
 

  ٢  حتذير  كلمة التنبيه

وعنـد  على أساس املكونات، واحلرارة الكيميائية لالحتـراق،        
، واختبار  )على أيروسوالت الرغوة  ( نتائج اختبار الرغوة     االنطباق

) على أيروسوالت الـرذاذ   (مسافة االشتعال واختبار احليز املغلق      
  )٣-٢ بالفصل ١-٤-٣-٢انظر منطق القرار يف (

  بيان اخلطورة
  أيروسول هلوب
قد  :وعاء منضغط

  ينفجر إذا سخِّن

 بدون رمز  الرمز
 ٣  حتذير  كلمة التنبيه

على أساس املكونات، واحلرارة الكيميائية لالحتراق، ونتائج اختبار
، واختبار مسافة)على أيروسوالت الرغوة(الرغوة يف حالة االنطباق 

انظر منطق) (يروسوالت الرذاذعلى أ(االشتعال واختبار احليز املغلق 
قد  :وعاء منضغط  بيان اخلطورة )٣-٢ بالفصل ١-٤-٣-٢القرار يف 

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

فئة 
  اخلطورة

  طورةاخلعناصر تبليغ   املعايري

   الرمز

  خطر  كلمة التنبيه
١ 

از يسبب أو يسهم يف احتراق مادة أخرى أكثر ممـا           أي غ 
  يفعل اهلواء، عن طريق إتاحة األكسجني عموماً

قد يسبب أو يؤجج احلريق؛   بيان اخلطورة
  عامل مؤكِسد

  )٥- ٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (الغازات حتت الضغط  ٥- ٢م 

فئة 
  اخلطورة

  طورةر تبليغ اخلعناص  املعايري

  الرمز

 

  حتذير  كلمة التنبيه

غاز 
  مضغوط

غاز يكون يف احلالة الغازية متاماً عند تعبئته تــحت          
س، مبا يف ذلك مجيع الغازات الـيت        °٥٠- ضغط عند   

  س °٥٠-  ≤تكون درجة حرارهتا احلرجة 

  بيان اخلطورة
حتتوي غازاً حتت ضغط؛ 
  قد تنفجر إذا سخنت

   الرمز

غاز   حتذير  كلمة التنبيه
  مسيل

عند درجات حرارة عندما يعبأ  جزئياً سائالًون غاز يك
  :ني نوعومييز بني. س°٥٠- أعلى من 

غاز تقع درجة   : غاز مسيل حتت ضغط عال      )أ(
  س؛ و°٦٥+ س و°٥٠- حرارته احلرجة بني 

غاز درجة  : غاز مسيل حتت ضغط منخفض      )ب(
  س°٦٥+ حرارته احلرجة أعلى من 

  طورةبيان اخل
حتت حتتوي غازاً 

؛ قد تنفجر إذا ضغط
  سخنت

   الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه
غاز 

مسيل 
  مربد

غاز يسيل جزئياً عند تعبئته بسبب اخنفـاض درجـة          
 حرارته

  بيان اخلطورة

حتتوي غازاً مربداً، قد 
تسبب حروقاً أو إصابات 

 )كريوجينية(ِقّرية 

   الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه
غاز 
  مذاب

 ذائباً يف مذيب يف الطور      غاز يكون عند تعبئته حتت ضغط     
  السائل

  بيان اخلطورة
؛ حتت ضغطحتتوي غازاً 

  قد تنفجر إذا سخنت
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  )٦- ٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  ()القابلة لالشتعال(السوائل اللهوبة   ٦- ٢م 

 فئة
  اخلطورة

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري

  الرمز
 

  س°٣٥ من ≤ونقطة بدء الغليان س °٢٣ <نقطة الوميض ١  خطر  كلمة التنبيه

  بيان اخلطورة
 وأخبرة هلوبة بدرجة سوائل

  فائقة

  الرمز
 

  خطر  كلمة التنبيه
  س°٣٥ >ونقطة بدء الغليان س °٢٣ <نقطة الوميض  ٢

  بيان اخلطورة
 وأخبرة هلوبة بدرجة سوائل

  عالية

  الرمز
 

  حتذير  كلمة التنبيه
  س°٦٠ ≤س و°٢٣ ≥نقطة الوميض  ٣

   وأخبرة هلوبةسوائل  بيان اخلطورة
 بدون رمز  الرمز

  س°٩٣ ≤س و°٦٠ >نقطة الوميض  ٤ حتذير  كلمة التنبيه
  قابل لالشتعالسوائل  بيان اخلطورة

  )٧- ٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  ()القابلة لالشتعال(املواد الصلبة   ٧- ٢م 

فئة 
  اخلطورة

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري

  الرمز
 

 ١  خطر  كلمة التنبيه

  :اختبار معدل االحتراق
  :خبالف مساحيق الفلزاتواملخاليط املواد   

  ، والناراملنطقة املرطبة ال توقف   )أ(
   ث أو٤٥ <مدة االحتراق   )ب(

  ث/ مم٢,٢ >معدل االحتراق   
  :مساحيق الفلزات

   دقائق٥ ≤مدة االحتراق   - 
 مادة صلبة قابلة لالشتعال  بيان اخلطورة

  الرمز
 

  حتذير  كلمة التنبيه
٢ 

  :اختبار معدل االحتراق
  :خبالف مساحيق الفلزات املواد واملخاليط

 دقائق٤ خالل الناراملنطقة املرطبة توقف   )أ(
  على األقل، و

 ث أو معدل االحتراق٤٥ <مدة االحتراق     )ب(
  ث/ مم٢,٢ >

  :مساحيق الفلزات
   دقائق١٠ ≤ائق و دق٥ >مدة االحتراق   - 

 مادة صلبة قابلة لالشتعال  بيان اخلطورة
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  )٨- ٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (الذاتية التفاعلواملخاليط املواد   ٨- ٢م 

 فئة
  اخلطورة

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري

  الرمز
 

  خطر  كلمة التنبيه
 النوع ألف

وصـيات األمـم   توفقاً لنتائج االختبارات الواردة يف      
املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات       

، اجلزء الثاين، وتطبيق منطق القرار املـبني يف         واملعايري
  .٨-٢ بالفصل ١-٤-٨-٢

  بيان اخلطورة
التسخني قد يسبب 

  االنفجار

  الرمز

 

  خطر  كلمة التنبيه

 النوع باء

 األمـم  توصـيات وفقاً لنتائج االختبارات الواردة يف      
املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات       

، اجلزء الثاين، وتطبيق منطق القرار املـبني يف         واملعايري
  .٨-٢ بالفصل ١-٤-٨-٢

  بيان اخلطورة
التسخني قد يسبب احلريق 

  أو االنفجار

  الرمز
 

  خطر  كلمة التنبيه

النوعان 
 جيم ودال

توصـيات األمـم    يف   دةالواروفقاً لنتائج االختبارات    
املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات       

، اجلزء الثاين، وتطبيق منطق القرار املـبني يف         واملعايري
  التسخني قد يسبب احلريق  بيان اخلطورة  .٨-٢ بالفصل ١-٤-٨-٢

  الرمز
 

  حتذير  كلمة التنبيه

النوعان 
 هاء وواو

توصـيات األمـم   دة يف   وفقاً لنتائج االختبارات الوار   
املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات       

، اجلزء الثاين، وتطبيق منطق القرار املـبني يف         واملعايري
  التسخني قد يسبب احلريق  بيان اخلطورة  .٨-٢ بالفصل ١-٤-٨-٢الفقرة 

  الرمز

 النوع زاي  كلمة التنبيه

توصـيات األمـم   اردة يف   وفقاً لنتائج االختبارات الو   
 اخلطرة، دليل االختبارات    البضائعاملتحدة بشأن نقل    

، اجلزء الثاين، وتطبيق منطق القرار املـبني يف         واملعايري
  .٨-٢ بالفصل ١-٤-٨-٢

  بيان اخلطورة

ال توجد عناصر وسم 
  هذه اخلطورةخمصصة لفئة 

  

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

275 

  )٩- ٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (تعالالسوائل التلقائية االش  ٩- ٢م 

فئة 
  اخلطورة

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري

   الرمز

  خطر  كلمة التنبيه
١ 

 دقائق عندما يضاف إىل مـادة       ٥يشتعل السائل خالل    
خاملة ويعرض للهواء، أو يسبب اشتعال أو تفحم ورقة         

   دقائق٥ اهلواء خالل بالتالمس معترشيح 
  تشتعل فور التعرض للهواء  اخلطورةبيان 

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

 فئة
  اخلطورة

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري

   الرمز

  خطر  كلمة التنبيه
   دقائق مبالمسة اهلواء٥تشتعل املادة الصلبة خالل   ١

 ور التعرض للهواءتشتعل ف  بيان اخلطورة

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

فئة 
  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري  اخلطورة

  الرمز
 

  خطر  كلمة التنبيه
١ 

إذا مت احلصول على نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم 
  .س°١٤٠ مم عند ٢٥فيه عينة مكعبة طول ضلعها 

 ذاتية التسخني؛ قد تلتقط النار  بيان اخلطورة

 الرمز 

 

  حتذير  كلمة التنبيه

٢ 

إذا مت احلصول على نتيجة إجيابيـة يف اختبـار            )أ(
 مم  ١٠٠تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها       

س وعلى نتيجة سلبية علـى عينـة        °١٤٠عند  
س، °١٤٠ مـم عنـد      ٢٥مكعبة طول ضلعها    

 أو املخاليط سـتعبأ يف      املواد إذا كانت    وكذلك
  ؛ أو ٣م٣ >ذات حجم طرود 

إذا مت احلصول على نتيجة إجيابية يف اختبـار           )ب(
 مم ١٠٠تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها    

س ونتيجة سلبية على عينة مكعبة      °١٤٠عند  
س، ونتيجـة   °١٤٠ مم عند    ٢٥طول ضلعها   

إجيابية يف اختبار يستخدم عينة مكعبة طـول        
 إذا  وكذلكس،  °١٢٠ مم عند    ١٠٠ضلعها  
 أو املخاليط ستعبأ يف طرود ذات       ملواداكانت  
  ؛ أواً لتر٤٥٠ >حجم 

إذا مت احلصول على نتيجة إجيابية يف اختبـار           )ج(
 مم ١٠٠تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها    

س وعلى نتيجة سلبية يف اختبـار       °١٤٠عند  
 مم عند   ٢٥يستخدم عينة مكعبة طول ضلعها      

 على نتيجة إجيابيــة يف      وكذلكس،  °١٤٠
 ر يستخدم عينة مكعبة طول ضلعهــا      اختبا
  س°١٠٠ مـم عند ١٠٠

ذاتية التسخني يف الكميات   بيان اخلطورة
  الكبرية؛ قد تلتقط النار
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  )١٢-٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل (اليت تطلق غازات هلوبة بالتالمس مع املاء واملخاليط املواد   ١٢-٢م 

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري اخلطورةفئة 

  الرمز
 

 ١  خطركلمة التنبيه

 تتفاعل بشدة مع املاء يف درجات احلـرارة      خماليط أو   موادأية  
العادية ويرتع عموماً إىل إطالق غاز قد يشتعل تلقائيـاً، أو           
تتفاعل بسهولة مع املاء يف درجات احلرارة العادية مع إطالق          

ادة يف أي  لترات لكل كيلوغرام من امل١٠ ≥غاز هلوب مبعدل   
  دقيقة واحدة

ــان بيــ
  اخلطورة

تنطلق بالتالمس مع املاء 
غازات هلوبة قد تشتعل 

  ًتلقائيا

   الرمز

 ٢  خطركلمة التنبيه

 تتفاعل بسهولة مع املاء يف درجات احلرارة        خماليط أو   موادأية  
 ٢٠ ≥لهوب  الغاز  ال حبيث يكون أقصى معدل حلركة    العادية  

املادة يف الساعة، وال يستويف معـايري       لتراً لكل كيلوغرام من     
ــان  ١تصنيف الفئة  بيــ

  اخلطورة
تنطلق بالتالمس مع املاء 

  غازات هلوبة

   الرمز

 ٣  حتذيركلمة التنبيه

 مع املاء يف درجات احلـرارة       ببطء تتفاعل   خماليط أو   موادأية  
 لتـر   ≥لهوب  الغاز  ال حبيث يكون أقصى معدل حلركة    العادية  

رام من املادة يف الساعة، وال يستويف معايري        واحد لكل كيلوغ  
ــان  ٢ و١تصنيف الفئتني  بيــ

  اخلطورة
تنطلق بالتالمس مع املاء 

  غازات هلوبة

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

277 

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

فئة 
  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري  اخلطورة

  الرمز

 

  خطر كلمة التنبيه
١ 

 يف  دما تشتعل أي مادة أو خملوط تلقائياً أثناء االختبـار         عن
 مع السليلوز، أو يقل  ١:١ بنسبة وزنية    خملوط من أي منهما   

املخلوط مع السليلوز بنسبة /متوسط زمن ارتفاع ضغط املادة
املخلوط بنسبة  / عن املعدل املناظر ملخلوط املادة     ١:١وزنية  
ـ      ١:١وزنية    يف  ٥٠سبة   مع محض البريكلوريك بتركيز بن

قد تسبب حريقاً أو انفجاراً؛  بيان اخلطورة  املائة والسليلوز
  عامل مؤكِسد قوي

   الرمز
 

 ٢  خطر كلمة التنبيه

 يف خملـوط مـن أي       عندما ُتظهر املادة أو املخلوط املخترب     
 مع السليلوز متوسط زمن ارتفاع يف ١:١ بنسبة وزنية منهما

 مـن أي    ناظر ملخلوط الضغط يساوي أو يقل عن املعدل امل      
 يف املائة  ٤٠ من حملول مائي بتركيز      ١:١ بنسبة وزنية    منهما

من كلورات الصوديوم والسليلوز، وال يـستويف معـايري         
  ١تصنيف الفئة 

 بيان اخلطورة
 قد تؤجج النار؛

  عامل مؤكِسد

  الرمز

 

  حتذير كلمة التنبيه
٣ 

لـوط مـن أي      يف خم  عندما ُتظهر املادة أو املخلوط املخترب     
 مع السليلوز متوسط زمن ارتفاع يف ١:١  وزنية بنسبةمنهما

 مـن أي    الضغط يساوي أو يقل عن املعدل املناظر ملخلوط       
 يف املائة   ٦٥ مع حملول مائي بتركيز      ١:١ بنسبة وزنية    منهما

من محض النتريك والسليلوز، وال يستويف معايري تـصنيف         
 بيان اخلطورة  ٢ و١الفئتني 

 قد تؤجج النار؛

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

فئة 
  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري  اخلطورة

  الرمز
  

  خطر كلمة التنبيه
١ 

 مـن   ١:١ أو   ١:٤ )وزنيـة (عندما تظهر عينة خمتربة بنسبة      
 احتراق أقـل مـن    املخلوط مع السليلوز متوسط زمن    /املادة

 مع برومات   ٢:٣ )وزنية(متوسط زمن احتراق خملوط بنسبة      
ــان  البوتاسيوم والسليلوز بيــ

  اخلطورة
قد تسبب حريقاً أو انفجاراً؛ 

  عامل مؤكِسد قوي

  الرمز
 

 ٢  خطر كلمة التنبيه

 مـن   ١:١ أو   ١:٤ )وزنيـة (عندما تظهر عينة خمتربة بنسبة      
متوسط زمن احتراق يساوي أو     املخلوط مع السليلوز    /املادة

 مع  ٣:٢ )وزنية(أقل من متوسط زمن احتراق خملوط بنسبة        
برومات البوتاسيوم والسليلوز، وال تستويف معايري تـصنيف        

  ١الفئة 
ــان بيــ

  اخلطورة
  قد تؤجج النار؛
  عامل مؤكِسد

  الرمز
 

 ٣  حتذير كلمة التنبيه

 مـن   ١:١  أو ١:٤ )وزنيـة (عندما تظهر عينة خمتربة بنسبة      
املخلوط مع السليلوز متوسط زمن احتراق يساوي أو        /املادة

 مع  ٧:٣ )وزنية(أقل من متوسط زمن احتراق خملوط بنسبة        
برومات البوتاسيوم والسليلوز، وال تستويف معايري تـصنيف        

ــان  ٢ و١الفئتني  بيــ
  اخلطورة

  قد تؤجج النار؛
  عامل مؤكِسد
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  )١٥- ٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (العضوية )البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية   ١٥- ٢م 

فئة 
  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري  اخلطورة

  الرمز
 

  خطر  كلمة التنبيه
 النوع ألف

توصيات وفقاً لنتائج جمموعة االختبارات من ألف إىل حاء، يف          
األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليـل االختبـارات    

-١٥-٢، اجلزء الثاين، وتطبيق منطق القرار املبني يف         يريواملعا
 قد يسبب التسخني انفجاراً بيان اخلطورة  ١٥-٢ من الفصل ١-٤

  الرمز

 

  خطر  كلمة التنبيه

 النوع باء

توصيات وفقاً لنتائج جمموعة االختبارات من ألف إىل حاء، يف          
بـارات  األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليـل االخت  

-١٥-٢، اجلزء الثاين، وتطبيق منطق القرار املبني يف         واملعايري
  ١٥-٢ من الفصل ١-٤

قد يسبب التسخني  بيان اخلطورة
  حريقاً أو انفجاراً

    الرمز

  خطر  كلمة التنبيه

النوعان 
 جيم ودال

توصيات وفقاً لنتائج جمموعة االختبارات من ألف إىل حاء، يف          
نقل البضائع اخلطرة، دليـل االختبـارات   األمم املتحدة بشأن  

-١٥-٢، اجلزء الثاين، وتطبيق منطق القرار املبني يف         واملعايري
  ١٥-٢ من الفصل ١-٤

قد يسبب التسخني  بيان اخلطورة
  حريقاً

  الرمز
  

  حتذير  كلمة التنبيه

النوعان 
 هاء وواو

توصيات وفقاً لنتائج جمموعة االختبارات من ألف إىل حاء، يف          
ألمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليـل االختبـارات    ا

-١٥-٢، اجلزء الثاين، وتطبيق منطق القرار املبني يف         واملعايري
 ًقد يسبب التسخني حريقا بيان اخلطورة  ١٥-٢ من الفصل ١-٤

  كلمة التنبيه
 النوع زاي  الرمز

توصيات ، يف   وفقاً لنتائج جمموعة االختبارات من ألف إىل حاء       
األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليـل االختبـارات    

-١٥-٢، اجلزء الثاين، وتطبيق منطق القرار املبني يف         واملعايري
  ١٥-٢ من الفصل ١-٤

 بيان اخلطورة

ال توجد عناصر وسم 
 اخلطورةخمصصة لفئة 
  هذه

ـّالة للفلزا  ١٦- ٢م    )١٦- ٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (تاملواد األك

فئة 
  طورةاخلتبليغ عناصر   املعايري  اخلطورة

  الرمز

 

  حتذير  كلمة التنبيه
١ 

األلومنيـوم وأمعدل التأكل على أي من أسطح الـصلب         
 مـم يف سنة عند درجة حـرارة اختبـار٦,٢٥تتجاوز  

  س يف حالة اختبار املادتني°٥٥

ـّالة قد   بيان اخلطورة تكون أك
  للفلزات
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  )١- ٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (السمية احلادة  ١٧- ٢م 
  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري اخلطورةفئة 

  الرمز
 

 ١  خطر كلمة التنبيه

  كغم من وزن اجلسم؛ أو/ مغم٥ ≤  ٥٠فموي ج ق
  كغم من وزن اجلسم؛ أو/ مغم٥٠ ≤  ٥٠جلدي ج ق

  مليون؛ أو / ج١٠٠ ≤  ٥٠ت ق) غاز(استنشاق 
  ل؛ أو /مغم٠,٥ ≤  ٥٠ت ق) أخبرة(ق استنشا

ــان  ل / مغم٠,٠٥ ≤  ٥٠ت ق) أغربة ورذاذ(استنشاق  بيــ
  اخلطورة

 )فموي(مميت إذا ابتلع 
مميت إذا تالمس مع 

  )جلدي(اجللد 
غاز، (مميت إذا استنشق 

 )رذاذ، خبار، غبار

   الرمز

 ٢  خطر كلمة التنبيه

  اجلسم؛ أوكغم من وزن / مغم٥٠ ≤ ولكن ٥>  ٥٠فموي ج ق
  كغم من وزن اجلسم؛ أو/ مغم٢٠٠ ≤ ولكن ٥٠>  ٥٠جلدي ج ق

  مليون؛ أو / ج٥٠٠ ≤ ولكن ١٠٠>  ٥٠ت ق) غاز(استنشاق 
  ل؛ أو / مغم٢,٠ ≤  ولكن٠,٥ > ٥٠مليون ت ق/ج) أخبرة(استنشاق 
ــان ل /مغم٠,٥ ≤ ولكن ٠,٠٥>  ٥٠ت ق) أغربة ورذاذ(استنشاق   بيــ

  اخلطورة

  )فموي(مميت إذا ابتلع 
 مميت إذا تالمس مع اجللد

  )جلدي(
 غاز،(مميت إذا استنشق 

 )رذاذ، خبار، غبار

   الرمز

 ٣  خطر كلمة التنبيه

  كغم من وزن اجلسم؛ أو/ مغم٣٠٠ ≤ ولكن ٥٠>  ٥٠فموي ج ق
كغـم مـن وزن     / مغـم  ١ ٠٠٠ ≤ ولكن   ٢٠٠>  ٥٠جلدي ج ق  

  واجلسم؛ أ
  ون؛ أو ملي/ ج٢ ٥٠٠ ≤ ولكن ٥٠٠>  ٥٠ت ق) غاز(استنشاق 
  ل؛ أو/ مغم١٠,٠ ≤ ولكن ٢,٠>  ٥٠ت ق) أخبرة(استنشاق 
ــان   ل / مغم١,٠ ≤ ولكن ٠,٥>  ٥٠ت ق) أغربة ورذاذ(استنشاق  بيــ

  اخلطورة

  )فموي(مسي إذا ابتلع 
مسي إذا تالمس مع اجللد 

  )جلدي(
غاز، (مسي إذا استنشق 

 )رذاذ، خبار، غبار

  الرمز
 

 ٤  حتذير كلمة التنبيه

 كغم من وزن اجلسم؛ أو / مغم٢ ٠٠٠ ≤ ولكن ٣٠٠ > ٥٠فموي ج ق
كغم من وزن اجلسم؛    / مغم ٢ ٠٠٠ ≤ ولكن   ١ ٠٠٠ > ٥٠جلدي ج ق  

  أو 
  مليون؛ أو/ ج٢٠ ٠٠٠ ≤ ولكن ٢ ٥٠٠ > ٥٠ت ق) غاز(استنشاق 
  ل؛ أو/ مغم٢٠,٠ ≤ ولكن ١٠,٠ > ٥٠ت ق) أخبرة(استنشاق 
ــان   ل/م مغ٥,٠ ≤ ولكن ١,٠ > ٥٠ت ق) أغربة ورذاذ(استنشاق  بيــ

  اخلطورة

  )فموي(ضار إذا ابتلع 
ضار إذا تالمس مع 

  )جلدي(اجللد 
غاز، (ضار إذا استنشق 

  )رذاذ، خبار، غبار
  بدون رمز  الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه

٥ 

كغم من  / مغم ٥ ٠٠٠ ≤ ولكن   ٢ ٠٠٠>  ٥٠فموي أو جلدي ج ق    
  وزن اجلسم 

ع يف النطاق   تق ٥٠ت ق ) رذاذ/أو أغربة /أو أخبرة و  /غازات و (استنشاق  
 ٠٠٠ ≤ ولكن   ٢ ٠٠٠> أي  (الفموية أو اجللدية     ٥٠ ج ق    املعادل ل 

  )كغم من وزن اجلسم/ مغم٥
  :انظر أيضاً املعايري اإلضافية

   يف البشر؛واضحةالبيانات اليت تدل على تأثريات مسية   )أ(
  ؛٤أي بيانات عن الوفيات على مستوى الفئة   )ب(
  ؛٤توى الفئة  على مسواضحةأي أعراض سريرية   )ج(
  أي بيانات من دراسات أخرى  )د(

 بيان اخلطورة

راً إذا ابتلع اقد يكون ض
  )فموي(

راً إذا تالمس اقد يكون ض
  )جلدي(مع اجللد 

راً إذا اقد يكون ض
  استنشق

 )، رذاذخبار، غبارغاز، (
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  )٢- ٣فاصيل، انظر الفصل لالطالع على الت (هتيج اجللد/تأكل  ١٨- ٢م 
فئة 
  اخلطورة

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري

  الرمز
 

  طرخ كلمة التنبيه

١  
أكّالة، مبا 
يف ذلك 
الفئات 
الفرعية 

ألف وباء 
وجيم؛ انظر 

- ٣الفصل 
، اجلدول ٢
١- ٢- ٣  

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
  خربة بشرية تبني تلفاً ال يزول يف اجللد؛  )أ(
ة أو خملوط مواد مصنفة فعـالً        ماد يف نشاط   -عالقة تركيب     )ب(

  كمادة أكّالة؛
 ≥ حد أقـصى   و ٢ ≤  حد أدىن  األس اهلدروجـيين يقـع بني     )ج(

  القلوي؛/، مبا يف ذلك قدرة احتياطية للحامض١١,٥
  نتائج إجيابية يف اختبار معملي صحيح ومقبول لتأكل اجللد؛ أو  )د(
املخلوط /دةجتارب أو بيانات اختبار على احليوانات تبني أن املا          )ه(

 ٤يسبب تلفاً ال يزول يف اجللد بعد تعرض ملدة تـصـل إىل             
 )١-٢-٣انظر اجلدول (سـاعات 

، تطبق مبادئ االستكمال    إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢
  )٢-٣-٢-٣انظر (

  إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال،  -٣
كونـات،  يف حالة املخاليط اليت ميكن فيها مجع تركيـزات امل           )أ(

  : ١تصّنـف يف الفئة 
 يف املائة؛   ٥ ≥ ١إذا كان جمموع تركيزات مكونات الفئة       

  أو
يف حالة املخاليط اليت ال ميكن فيها مجع تركيزات املكونـات،             )ب(

  :١تصّنـف يف الفئة 
 ١ يف املائة من مكون الفئـة        ١ ≥إذا كان املخلوط حيتوي     

  )٤-٣-٣-٢-٣انظر (

ــان  بيــ
  اخلطورة

تسبب حروقاً 
جلدية شديدة 
  وتلفاً للعني

   الرمز

 حتذير كلمة التنبيه

٢  
  مهيجة

تنطبق (
على مجيع 
 )السلطات

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
 تلفاً للجلد قابالً للزوال بعد تعّرض       ُتظهرخربة بشرية أو بيانات       )أ(

   ساعات؛٤ملدة تصل إىل 
ط مواد مصنفة بالفعـل   مادة أو خملو   يف نشاط   -عالقة تركيب     )ب(

  كمادة مهيجة؛
  نتائج إجيابية يف اختبار معملي صحيح ومقبول لتهيج اجللد؛ أو  )ج(
املخلوط /جتارب أو بيانات اختبار على احليوانات تبني أن املادة          )د(

 سـاعات،  ٤يسبب تلفاً قابالً للزوال بعد تعرض ملدة تصل إىل      
تقـّشر  /ي ألعراض التهاب جلد   ٤,٠ ≤ ٢,٣ ≥قيمة متوسطة   

 من  ٢اجللد أو االرتشاح أو التهاباً يدوم طوال مدة املالحظة يف           
  )٢-٢-٣اجلدول ( من حيوانات التجارب ٣

، تطبق مبادئ االستكمال    إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢
  .)٢-٣-٢-٣انظر (

  ، إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال  -٣
 مجع تركيزات املكونات، تصّنـف     يف حالة املخاليط اليت ميكن فيها       )أ(

  :٢يف الفئة 
 ١ ≥ ١إذا كان جمموع تركيزات مكونـات الفئــة          ‘١‘

   يف املائة؛ أو٥ ≤يف املائة ولكن 
 ١٠ ≥ ٢مكونـات الفئة   جمموع تـركيزات   إذا كان     ‘٢‘

  يف املائة؛ أو
 × ١جمموع تركيزات مكونــات الفئـة       [(إذا كان     ‘٣‘

 ١٠ ≥)] ٢ات الفئة   جمموع تركيزات مكـون  ) + (١٠
  يف املائة؛ أو

يف حالة املخاليط اليت ال ميكن فيها مجع تركيزات املكونـات،             )ب(
  :٢تصّنـف يف الفئة 

 ٢ يف املائة من مكون الفئـة        ٣ ≥إذا كان املخلوط حيتوي     
  )٤-٣-٣-٢-٣انظر (

بيان 
  اخلطورة

تسبب هتيج 
  اجللد

  )حة التاليةتابع يف الصف(
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   )تابع( )٢- ٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (هتيج اجللد/تأكل  ١٨- ٢م 

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري اخلطورةفئة 

 بدون رمز  الرمز

  حتذير  التنبيهكلمة

٣  

مهيجة 
  خفيفة

نطبق ت(
 بعض على

 )السلطات

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١

خلـوط  امل/ أو بيانات اختبار على احليوانات تبني أن املادة        جتارب
 ٤ التعرض ملـدة تـصل إىل        بعد قابالً للزوال يف اجللد    تلفاً   يسبب

التـهاب   ألعـراض    ٢,٣ < ١,٥ ≥ متوسـطة ساعات، قيمـة    
انظـر   (حيوانات التجـارب   من   ٣ من   ٢تقشر اجللد يف    /جلدي

  ).٢-٢-٣اجلدول 
، تطبق مبـادئ     الكامل غري متاحة   خلوطامل بيانات عن    كانتإذا    -٢

  .)٢-٣-٢-٣انظر ( االستكمال
  ، مل تنطبق مبادئ االستكمال إذا  -٣

ميكن فيها مجع تركيزات املكونـات،      ملخاليط اليت   يف حالة ا    )أ(
  :٣تصّنف يف الفئة 

 يف  ١ ≥ ٢إذا كان جمموع تركيزات مكونات الفئة         ‘١‘
   أو؛ يف املائة١٠ <املائة ولكن 

 يف  ١٠ ≥ ٣إذا كان جمموع تركيزات مكونات الفئة         ‘٢‘
   أو؛املائة

 الفئة  وناتـ تركيزات مك  جمموع×  ١٠([إذا كان     ‘٣‘
 يف املائـة    ١ ≥] )٢الفئـة   تركيزات  جمموع  ) + (١

   أو؛يف املائة١٠ ≤ولكن 
 الفئة  وناتـ تركيزات مك  جمموع×  ١٠([إذا كان     ‘٤‘

جممـوع   + ()٢الفئـة   تركيـزات   جمموع  ) + (١
   يف املائة؛١٠ ≥)] ٣الفئة تركيزات 

 ال ميكن فيها مجع تركيزات املكونات،       يف حالة املخاليط اليت     )ب(
  :٣تصّنـف يف الفئة 

 يف املائـة من مكـون      ٣ ≥إذا كان املخلوط حيتوي     
  )٤-٣-٣-٢-٣انظر  (٣الفئة 

ــان  بيــ
  اخلطورة

 هتيجاً تسبب
  خفيفاًجلدياً 
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 )٣- ٣تفاصيل، انظر الفصل لالطالع على ال(هتيج العني /تلف العني الشديد  ١٩- ٢م 

فئة 
  اخلطورة

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري

  الرمز
 

  خطر كلمة التنبيه

١  
تأثريات ال 
  تزول

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  - ١
   أكالة للعني؛ وخماليطالتصنيف كمواد  )أ(
جتارب أو بيانات بشرية تبني تلفاً للعني ال يزول متاماً            )ب(

   يوماً؛٢١يف خالل 
 مادة أو خملـوط مـصنفة       يفشاط  ن - عالقة تركيب     )ج(

  بالفعل كمادة أكالة؛
حـد   و ٢ ≤ يقع بني حـد أدىن    حدود اُألّس اهلدروجيين      )د(

   ذلك سعة الوسط املنظم؛، مبا يف١١,٥ ≥أقصى 
 صحيح ومقبول لتقدير    معملينتائج إجيابية يف اختبار       )ه(

  تلف العني الشديد؛ أو
بني أن املادة جتارب أو بيانات اختبار على احليوانات ت     )و(

  : أو املخلوط تسبب
يف حيوان واحد على األقل، تأثريات يف القرنية          ‘١‘

أهنا مل أو القزحية أو امللتحمة ال يتوقع زواهلا أو    
  ؛ أو تزل

 حيوانـات خمتـربة،     ٣ على األقل مـن      ٢يف    ‘٢‘
أو القزحية / و٣ ≥استجابة إجيابية لعتامة القرنية 

  )١- ٣- ٣انظر اجلدول  (١,٥ >

، تطبق مبادئ   إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        - ٢
  )٢- ٣- ٣- ٣انظر ( االستكمال

  ،إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال  - ٣
، يف حالة املخاليط اليت ميكن فيها مجع تركيزات املكونات          )أ(

  : ١تصنف يف الفئة 
 ١إذا كان جمموع تركيزات مكونـات الفئـة         

  املائة؛ أو يف ٣ ≥أو العني /املصنفة للجلد و
يف حالة املخاليط اليت ال ميكن فيهـا مجـع تركيـزات              )ب(

   :١املكونات، تصنف يف الفئة 

 ١يف املائة من مكون الفئـة       ١ ≥ إذا كان املخلوط حيتوي   
  )٤-٣-٣-٣-٣انظر (أو العني /املصنفة للجلد و

ــان  بيــ
  اخلطورة

تسبب تلفاً 
  شديداً للعني

  )ع يف الصفحة التاليةتاب(

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

283 

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

فئة 
 اخلطورة

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري

  الرمز
 

  حتذير كلمة التنبيه

  
  
  
  
  ألف٢

  
  مهيجة

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
  مهيجة للجلد بشدة؛كالتصنيف   )أ(
 تغريات يف العني تزول متامـاً يف        حدوثتبني  جتارب أو بيانات بشرية       )ب(

   يوماً؛٢١خالل 
 مادة أو خملوط مواد مصنفة بالفعل كمادة يفنشاط  - تركيب عالقة   )ج(

  مهيجة للعني؛ 
  نتائج إجيابية يف اختبار معملي صحيح ومقبول لتهيج العني؛ أو  )د(
دث حيلوط  املخ/جتارب أو بيانات اختبار على احليوانات تبني أن املادة          )ه(

عتامة القرنية  :     حيوانات خمتربة ل   ٣ على األقل من     ٢استجابة إجيابية يف    
  )٢-٣-٣اجلدول  (٢ ≥، أو ارتشاح امللتحمة ١ ≥، أو القزحيـة ١ ≥

، تطبق مبـادئ االسـتكمال      إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢
  )٢-٣-٣-٣ انظر(

  إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال،   -٣
يف حالة املخاليط اليت ميكن فيها مجع تركيزات املكونات، تصّنـف يف             )أ(

  :ألف٢الفئة 
جمموع تركيزات املكونات املصنفة كمواد مهيجة للجلد       إذا كان     ‘١‘

   يف املائة؛ أو٣ < يف املائة ولكن ١ ≥ ١أو العني من الفئة /و
جمموع تركيزات املكونات املصنفة للعني مـن الفئـة         إذا كان     ‘٢‘

   يف املائة؛ أو١٠ ≥ ألف٢/٢
أو /جمموع تركيزات املكونات املصنفة للجلد و     × ١٠[(إذا كان     ‘٣‘

جمموع تركيزات املكونات املصنفة للعني     ) + (١العني من الفئة    
   يف املائة؛١٠ ≥)] باء٢/ألف٢من الفئة 

يف حالة املخاليط اليت ال ميكن فيها مجع تركيزات املكونات، تصنف يف        )ب(
  :ألف٢الفئة 

 يف املائة من املكونات املصنفة للعني       ٣ ≥إذا كان املخلوط حيتوي     
  )٤-٣-٣-٣-٣انظر  (٢يف الفئة 

ــان  بيــ
  اخلطورة

يسبب هتيجاً 
 شديداً للعني

  )تابع يف الصفحة التالية(
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  )تابع( )٣- ٣الفصل لالطالع على التفاصيل، انظر (هتيج العني /تلف العني الشديد  ١٩- ٢م

فئة 
  اخلطورة

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري

  بدون رمز  الرمز

  حتذير كلمة التنبيه

 باء٢

مهيجة 
  خفيفة

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
  جتارب أو بيانات بشرية تبني إحداث هتيج خفيف للعني؛  )أ(
جتارب أو بيانات اختبار على احليوانات تبني أن اإلصابات تـزول             )ب(

  )٢-٣-٣نظر اجلدول ا( أيام ٧متاماً يف خالل 
، تطبق مبادئ االسـتكمال     إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢

  )٢-٣-٣-٣انظر (
  ، إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال  -٣

يف حالة املخاليط اليت ميكن فيها مجع تركيزات املكونات، تصّنـف   )أ(
  :باء٢يف الفئة 

للجلد أو العـني     جمموع تركيزات املكونات املصنفة       كان إذا  ‘١‘
   يف املائة؛ أو ٣ ≤ يف املائة ولكن ١ ≥ ١من الفئة 

 ٢جمموع تركيزات املكونات املصنفة للعني من الفئة         كان   إذا  ‘٢‘
   يف املائة؛ أو١٠ ≥

جمموع تركيزات املكونات املصنفة للجلد      × ١٠([ كان   إذا  ‘٣‘
جممـوع تركيـزات املكونـات      ) + (١أو العني من الفئة     

  يف املائة؛١٠ ≥)] ٢لعني من الفئة املهيجـة ل
يف حالة املخاليط اليت ال ميكن فيها مجع تركيـزات املكونـات،              )ب(

  : باء٢تصّنـف يف الفئة 
 يف املائة من املكونات املـصنفة       ٣ ≥إذا كان املخلوط حيتوي     

 )٤-٣-٣-٣-٣انظر  (٢للعني من الفئة 

ــان  بيــ
  ورةاخلط

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

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري اخلطورةفئة 

  الرمز
 

  خطر كلمة التنبيه

١ 

  يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
إذا كانت هناك أدلة بشرية تبني أن املادة ميكن أن تـؤدي              )أ(

  أو /إىل فرط حساسية تنفسية نوعية، و
   نتائج إجيابية من اختبار مناسب على احليوانإذا كانت هناك  )ب(

إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة، تطبـق مبـادئ             -٢
  )٢-٣-٤-٣انظر  (االستكمال

، يصنف املخلـوط كمحـسس      إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣
تنفسي إذا كان حيتوي على األقل مكونا مـصنفا كمحـسس           

  :كيزات التاليةتنفسي بالتر
   :مواد صلبة أو سوائل  )أ(

انظر املالحظة املتعلقة   ( يف املائة نسبة وزنية      ٠,١ ≥  ‘١‘
  ؛ أو)٥-٤-٣باجلدول 

  زنية؛ يف املائة نسبة و١,٠ ≥  ‘٢‘
  :غازات  )ب(

انظر املالحظة املتعلقة   (يف املائة نسبة حجمية      ٠,١ ≥  ‘١‘
  ؛ أو)٥-٤-٣باجلدول 

  حجميةيف املائة نسبة  ٠,٢ ≥  ‘٢‘

ــان  بيــ
  اخلطورة

قد يسبب 
أعراض 

حساسية أو 
ربو أو 

صعوبات يف 
إذا التنفس 

  استنشق 

   الرمز

  خطر كلمة التنبيه

  ألف١
حيثما (

توجد 
بيانات 
 كافية

اشترطت و
السلطة 
املختصة 
 )ذلك

  يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
أو اليت تظهر حدوث حاالت ذات تواتر مرتفـع يف البـشر؛              

احتمال حدوث معدل حساسية مرتفع يف البشر على أسـاس          
 وميكن أيضاً مراعاة . اختبارات على احليوان أو اختبارات أخرى

  . شدة التفاعل
إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة، تطبـق مبـادئ             -٢

  .)٢-٣-٤-٣انظر  (االستكمال
س ، يصنف املخلوط كمحـس    إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣

 يف الفئة   ا مصنف  واحدا اتنفسي إذا كان حيتوي على األقل مكون      
  :ألف بالتركيزات التالية١الفرعية 

  يةوزننسبة  يف املائة ٠,١ ≥ :مواد صلبة أو سوائل  )أ(
  يةحجمنسبة  يف املائة ٠,١ ≥: غازات  )ب(

ــان  بيــ
  اخلطورة

قد يسبب 
أعراض 

حساسية أو 
ربو أو 

عوبات يف ص
إذا التنفس 

  استنشق 

   الرمز

  خطر كلمة التنبيه

  باء١
حيثما (

توجد 
بيانات 
 كافية

اشترطت و
السلطة 
املختصة 
 )ذلك

  املواد واملخاليط املختربةيف حالة   -١
اليت تظهر حدوث حاالت ذات تواتر منخفض إىل متوسـط يف           

ل حساسية عال يف البشر استناداً      البشر؛ أو احتمال حدوث معدّ    
وميكن أيـضاً   .  أو اختبارات أخرى   إىل اختبارات على احليوان   

  . مراعاة شدة التفاعل
إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة، تطبـق مبـادئ             -٢

  .)٢-٣-٤-٣انظر  (االستكمال
، يصنف املخلوط كمحـسس     إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣

 مصنف يف    واحد تنفسي إذا كان حيتوي على األقل على مكون       
  : بالتركيزات التاليةباء١الفئة الفرعية 

  يةوزننسبة  يف املائة ١ ≥ :مواد صلبة أو سوائل  )أ(
  يةحجمنسبة  يف املائة ٠,٢ ≥: غازات  )ب(

ــان  بيــ
  اخلطورة

قد يسبب 
أعراض 

حساسية أو 
ربو أو 

صعوبات يف 
إذا التنفس 

  استنشق 
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  )٤- ٣ انظر الفصل لالطالع على التفاصيل، (جلديةحمّسسات   ٢١- ٢م 

فئة 
  اخلطورة

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري

  الرمز
 

  حتذير  كلمة التنبيه

١ 

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
إذا كانت هناك أدلة بشرية تبني أن املادة املنفردة ميكن            )أ(

أن تؤدي إىل حتسس بالتالمس مع اجللد يف عدد كبري          
  من األشخاص، أو

تبار مناسب علـى   نتائج إجيابية من اخإذا كانت هناك   )ب(
  احليوان

، تطبق مبادئ   إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢
  )٢-٣-٤-٣انظر (االستكمال 

، يصنف املخلوط كمحسس    إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣
 مـصنفا    واحـدا  جلدي إذا كان حيتوي على األقل مكونا      

  :كمحسس جلدي بتركيز
انظر املالحظة  ) غاز/لسائ/مادة صلبة ( يف املائة    ٠,١ ≥  )أ(

  ؛ أو٥-٤-٣املتعلقة باجلدول 
 ) غاز/سائل/مادة صلبة( يف املائة ١,٠ ≥  )ب(

  بيان اخلطورة
قد يسبب تفاعل 
 حساسية يف اجللد

  الرمز
 

  حتذير  كلمة التنبيه
  ألف١
حيثما (

توجد 
بيانات 
 كافية

اشترطت و
السلطة 
املختصة 
 )ذلك

  ختربةيف حالة املواد واملخاليط امل  -١
أو /اليت تظهر حدوث حاالت ذات تواتر مرتفع يف البشر و           

حدوث تأثري كبري يف احليوان، وميكن افتراض أن تؤدي إىل          
وميكن أيـضاً مراعـاة شـدة     .  يف البشر  واضحةحساسية  
  .التفاعل

، تطبق مبادئ   إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢
  )٢-٣-٤-٣انظر (االستكمال 

، يصنف املخلوط كمحسس  تنطبق مبادئ االستكمال إذا مل   -٣
 يف اً مـصنف  واحداًاً على األقل مكونحيتويجلدي إذا كان  

 . يف املائة٠,١ ≥ألف بتركيز ١الفئة الفرعية 

قد يسبب تفاعل   بيان اخلطورة
 حساسية يف اجللد

   الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه
  ءبا١

حيثما (
توجد 
بيانات 
 كافية

اشترطت و
لسلطة ا

املختصة 
 )ذلك

  يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
اليت تظهر حدوث حاالت ذات تواتر منخفض إىل متوسط           

 يف  مـنخفض إىل متوسـط    أو حدوث تـأثري     /يف البشر و  
 . ة يف البشرـاحليوان، وميكن افتراض أن تؤدي إىل حساسي

 ، تطبق مبادئ  إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢
  )٢-٣-٤-٣انظر (االستكمال 

، يصنف املخلوط كمحسس إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال    -٣
 يف ا مـصنف  واحداًاً على األقل مكونحيتويجلدي إذا كان  

 . يف املائة١,٠ ≥باء بتركيز ١الفئة الفرعية 

قد يسبب تفاعل   بيان اخلطورة
 حساسية يف اجللد
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  )٥- ٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل (اخلاليا اجلنسية إطفار   ٢٢- ٢م 

فئة 
  اخلطورة

  طورةعناصر تبليغ اخل   التصنيفمعايري

  الرمز
 

  ١  خطر كلمة التنبيه
 ألف،١(
 باء١و

 )معاً

ظر املعايري يف (يف حالة املواد واملخاليط املختربة   -١   ):٢-٥-٣اـن
معروف أهنا حتدث طفـرات ُتـَوّرث يف اخلاليـا            )أ(

  أو؛ للبشراجلنسية 
 طفرات تورث يف اخلاليـا      ينظر إليها كأهنا حتدث     )ب(

  ؛للبشراجلنسية 
، تطبق مبادئ   إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢

  )٢-٣-٥-٣انظر (االستكمال 
، يصنف املخلـوط يف الفئة إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال  -٣

ئة  مصنفاً يف الف    واحداً  إذا كان حيتوي على األقل مكوناً      ١
   يف املائة٠,١ ≥ بتركيز ١

 بيان اخلطورة

قد تسبب عيوباً جينية 
يذكر سبيل التعرض (

إذا ثبت بصورة قاطعة 
أنه ال توجد سبل 
  )أخرى تسبب اخلطر

  الرمز
 

  حتذير كلمة التنبيه

٢ 

  ):٢-٥-٣انظر املعايري يف (يف حالة املواد واملخاليط املختربة   - ١
 طفرات حتدث  قد أهناانيةإمك بسبب  للبشرتسبب قلقاً  

   للبشرتورث يف اخلاليا اجلنسية
، تطبـق   إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        - ٢

  )٢- ٣- ٥- ٣انظر (مبادئ االستكمال 
، يصنف املخلـوط يف     إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      - ٣

  واحـداً  الفئة الثانية إذا كان حيتوي على األقل مكوناً       
   يف املائة١,٠ ≥ركيز  بت٢مصنفاً يف الفئة 

 بيان اخلطورة

 أن تسبب عيوباً يشتبه
يذكر سبيل (جينية 

التعرض إذا ثبت بصورة 
قاطعة أنه ال توجد 
سبل أخرى تسبب 

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

فئة 
  اخلطورة

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري

  الرمز
 

  خطر كلمة التنبيه
١ 

  ألف،١(
 باء١و

 )معاً

  ):٢-٦-٣انظر املعايري يف (يف حالة املواد واملخاليط املختربة   -١
  املعروف أن هلا إمكانات سرطنة للبشر؛  )أ(
  املفترض أن هلا إمكانات سرطنة للبشر؛  )ب(

، تطبق إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة  -٢
  )٢-٣-٦-٣انظر (مبادئ االستكمال 

، يـصنف املخلـوط يف      ذا مل تنطبق مبادئ االستكمال    إ  -٣
 مصنفـا   واحدا  إذا كان حيتوي على األقل مكونا      ١ الفئة

   يف املائة ٠,١ ≥ بتركيز ١يف الفئة 

ــان  بيــ
  اخلطورة

قد تسبب السرطان 
يذكر سبيل التعرض إذا (

 ثبت بصورة قاطعة أنه
توجد سبل تعرض  ال

  )سبب اخلطرأخرى ت

  الرمز
 

  حتذير كلمة التنبيه

٢ 

  ):٢-٦-٣انظر املعايري يف (يف حالة املواد واملخاليط املختربة   -١
  مسرطنات للبشراليت يشتبه أهنا   

، تطبـق   إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحـة         -٢
  .)٢-٣-٦-٣انظر (مبادئ االستكمال 

، يـصنف املخلـوط يف      إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣
مصنفا يف واحدا توي على األقل مكونا  إذا كان حي  ٢ الفئة

  : بتركيز٢الفئة 
 ١ واملالحظة   ٣-٣-٦-٣انظر  ( يف املائة    ٠,١ ≥  )أ(

  ؛ أو )١-٦-٣ املتعلقة باجلدول
 ٢ واملالحظة   ٣-٣-٦-٣انظر  ( يف املائة    ١,٠ ≥  )ب(

  )١-٦-٣ املتعلقة باجلدول

ــان  بيــ
  اخلطورة

بب يشتبه أهنا تس
يذكر سبيل (السرطان 

التعرض إذا ثبت 
 بصورة قاطعة أنه

توجد سبل تعرض   ال
  )*أخرى تسبب اخلطر

 .قد ختتار بعض السلطات بطاقة الوسم وفقاً هلذا الشرط، بينما قد ال تفعل سلطات أخرى ذلك  *

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

289 

  )٧- ٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (السمية التناسلية  )أ(٢٤- ٢م 

فئة 
  اخلطورة

  طورةعناصر تبليغ اخل  عايريامل

  الرمز
 

  خطر كلمة التنبيه

١  
  ألف،١(
 )باء١و

  ):٢-٧-٣انظر املعايري يف (يف حالة املواد واملخاليط املختربة   -١
   البشري؛ أوللتناسلاملعروف أهنا مادة مسية   )أ(
   البشريللتناسلاملفترض أهنا مادة مسية   )ب(

، تطبق مبـادئ    إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢
  )٢-٣-٧-٣انظر (كمال االست

 إذا  ١، يصنف املخلوط يف الفئة      إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣
  : بتركيز١ مصنفا يف الفئة  واحداكان حيتوي على األقل مكونا

 ١ واملالحظـة    ٣-٣-٧-٣انظـر   ( يف املائة    ٠,١ ≥  )أ(
  ؛ أو)١-٧-٣ املتعلقة باجلدول

 ٢ واملالحظـة    ٣-٣-٧-٣انظـر   ( يف املائة    ٠,٣ ≥  )ب(
  )١-٧-٣ املتعلقة باجلدول

 بيان اخلطورة

قد يضر اخلصوبة أو 
يذكر التأثري (اجلنني 

احملدد إذا كان 
يذكر سبيل ) (معروفاً

التعرض إذا ثبت 
 بصورة قاطعة أنه

توجد سبل تعرض  ال
 )أخرى تسبب اخلطر

  الرمز
 

  حتذير كلمة التنبيه

٢ 

  ):٢-٧-٣ملعايري يف انظر ا(يف حالة املواد واملخاليط املختربة   -١
   البشريللتناسلمادة يشتبه أهنا مسية   

، تطبق مبـادئ    إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢
  )٢-٣-٧-٣انظر (االستكمال 

 إذا  ٢، يصنف املخلوط يف الفئة      إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣
  : بتركيز٢مصنفا يف الفئة واحدا كان حيتوي على األقل مكونا 

 ٣ واملالحظـة    ٣-٣-٧-٣انظـر   ( يف املائة    ٠,١ ≥  )أ(
  ؛ أو )١-٧-٣ املتعلقة باجلدول

املتعلقة  ٤ واملالحظة ٣-٣-٧-٣ يف املائة انظر ٣,٠ ≥  )ب(
  )١-٧-٣ باجلدول

 بيان اخلطورة

يشتبه أنه يضر 
اخلصوبة أو اجلنني 

يذكر التأثري احملدد (
) إذا كان معروفاً

يذكر سبيل التعرض (
إذا ثبت بصورة 

توجد   القاطعة أنه
سبل تعرض أخرى 

  )تسبب اخلطر

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

فئة 
  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري  اخلطورة

  بدون رمز  الرمز

  بدون كلمة تنبيه كلمة التنبيه

 فئة إضافية
بشأن 

التأثريات 
يف 

اإلرضاع 
أو من 
  خالله

  ):٢-٧-٣انظر املعايري يف ( املختربة يف حالة املواد واملخاليط  -١
املواد أو املخاليط اليت تسبب قلقاً على صحة أطفال الرضـاعة           

   الطبيعية
، تطبق مبـادئ    إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢

  )٢-٣-٧-٣انظر (االستكمال 
، يصنف املخلوط يف هذه الفئـة       إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣

 مصنفا يف هذه الفئـة       واحدا  على األقل مكونا   إذا كان حيتوي  
  :بتركيز

 ١ واملالحظـة    ٣-٣-٧-٣انظـر   ( يف املائة    ٠,١ ≥  )أ(
  ؛ أو )١-٧-٣ املتعلقة باجلدول

املتعلقة  ٢ واملالحظة ٣-٣-٧-٣ يف املائة انظر ٠,٣ ≥  )ب(
  )١-٧-٣ باجلدول

يسبب ضررا قد  بيان اخلطورة
ألطفال الرضاعة 

  الطبيعية
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  )٨-٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (بعد تعرض مفرد السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة  ٢٥-٢م 

فئة 
  اخلطورة

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري

  الرمز
 

  خطر كلمة التنبيه

١ 

 ):٢-٨-٣انظر املعايري يف (يف حالة املواد واملخاليط املختربة   -١
 يف ذلـك  مبا  (ا على أن للمادة أو املخلوط       أدلة موثوق هب  

تأثرياً ضاراً يف أعضاء أو أجهزة حمددة       ) مبادئ االستكمال 
وكعنصر لتقييم وزن األدلة ميكـن   . يف اإلنسان أو احليوان   

 املبينة يف اجلـدول     ١استخدام القيم التوجيهية ملعايري الفئة      
   األعضاء أو األجهزة املتأثرةقد تسمى بأمساء. ١-٨-٣

، تطبق مبادئ   إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢
  )٣-٣-٨-٣انظر (االستكمال 

 ١، يصنف املخلوط يف الفئة      إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣
 ١ مصنفا يف الفئـة   واحداإذا كان حيتوي على األقل مكونا    

  :بتركيز
 ١ واملالحظـة    ٤-٣-٨-٣انظر  ( يف املائة    ١,٠ ≥  )أ(

  ؛ أو )٢-٨-٣ دولاملتعلقة باجل
 ٢ واملالحظـة    ٤-٣-٨-٣انظـر   ( يف املائة    ١٠ ≥  )ب(

  )٢-٨-٣ املتعلقة باجلدول

بيان 
  اخلطورة

يسبب تلفاً لألعضاء 
تذكر مجيع أو (

األعضاء اليت تتأثر إذا 
يذكر ) (كانت معروفة

سبيل التعرض إذا ثبت 
 بصورة قاطعة أنه

ض توجد سبل تعر ال
  )أخرى تسبب اخلطر

  الرمز

 

  حتذير كلمة التنبيه

٢ 

 ):٢-٨-٣انظر املعايري يف (يف حالة املواد واملخاليط املختربة   -١
 مبـادئ   يف ذلـك  مبـا   (أدلة على أن للمادة أو املخلوط       

تأثرياً ضاراً يف أعضاء أو أجهزة حمددة، مـن         ) االستكمال
 البشر تراعي وزن األدلـة      مندراسات على احليوانات أو     

، معايري الفئة   ١-٨-٣اردة يف اجلدول    والقيم التوجيهية الو  
   األعضاء أو األجهزة املتأثرةقد تسمى بأمساء. ٢

، تطبق مبادئ   إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢
  )٣-٣-٨-٣انظر (االستكمال 

 :٢، يصنف املخلوط يف الفئة إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال  -٣
 مـصنفا   حدا وا إذا كان حيتوي على األقل مكونا       )أ(

 ١٠,٠ <لكن   يف املائة و   ١ ≥ بتركيز   ١يف الفئة   
املتعلقـة   ٣ واملالحظة   ٤-٣-٨-٣انظر  (يف املائـة   

  ؛ أو )٢-٨-٣ باجلدول
 مـصنفا يف     واحدا إذا كان حيتوي على األقل مكونا       )ب(

  : بتركيز١الفئة 
 ٤ واملالحظـة  ٤-٣-٨-٣انظر  (يف املائة   ١ ≥  ‘١‘

  ؛ أو)٢-٨-٣ املتعلقة باجلدول
 ٥ واملالحظة   ٤-٣-٨-٣انظر  (يف املائة   ١٠ ≥  ‘٢‘

  )٢-٨-٣ املتعلقة باجلدول

بيان 
  اخلطورة

يسبب تلفاً لألعضاء قد 
تذكر مجيع أو (

األعضاء اليت تتأثر إذا 
يذكر ) (كانت معروفة

سبيل التعرض إذا ثبت 
 بصورة قاطعة أنه

توجد سبل تعرض  ال
 )خلطرأخرى تسبب ا

  الرمز
  

  حتذير كلمة التنبيه

٣ 

  )هتيج اجلهاز التنفسي(  )أ(
أدلة على أن للمادة أو املخلوط تأثريات هتيج مؤقتة يف            

  اجلهاز التنفسي للبشر؛ أو
  )تأثريات خمدرة(  )ب(

أدلة على أن للمادة أو املخلوط تأثريات خمدرة مؤقتة من   
  دراسات على احليوانات ويف البشر

ــان  بيــ
  اخلطورة

هتيج اجلهاز (
  )التنفسي

قد يسبب هتيج اجلهاز 
  التنفسي
  أو

  )تأثريات خمدرة(
قد يسبب الدوار أو 

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

فئة 
  اخلطورة

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري

  الرمز
 

  خطر كلمة التنبيه

١ 

  ):٢-٩-٣انظر املعايري يف (املواد واملخاليط املختربة يف حالة   -١
 يف ذلـك  مبا  (أدلة موثوق هبا على أن للمادة أو املخلوط         

تأثرياً ضاراً يف أعضاء أو أجهزة حمددة       ) مبادئ االستكمال 
ميكـن  كعنصر لتقييم وزن األدلـة      و.  أو احليوان  البشريف  

قـد  . ١-٩-٣استخدام القيم التوجيهية املبينة يف اجلدول       
  .األجهزة املتأثرة/ األعضاءتسمى بأمساء

، تطبق مبادئ   إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢
  )٣-٣-٩-٣انظر (االستكمال 

 :١، يصنف املخلوط يف الفئة إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال  -٣
 ١مصنفا يف الفئـة     واحدا  إذا كان حيتوي على األقل مكونا       

  :بتركيز
 ١ واملالحظـة    ٤-٣-٩-٣انظـر   ( املائة    يف ١,٠ ≥  )أ(

  ؛ أو)٣-٩-٣ املتعلقة باجلدول
 ٢ واملالحظـة    ٤-٣-٩-٣انظـر   ( يف املائة    ١٠ ≥  )ب(

  )٣-٩-٣ املتعلقة باجلدول

ــان  بيــ
  اخلطورة

يسبب تلفاً لألعضاء 
تذكر مجيع األعضاء (

اليت تتأثر إذا كانت 
نتيجة لتعرض ) معروفة
ل األمد أو متكرر طوي

يذكر سبيل التعرض (
إذا ثبت بصورة قاطعة 

توجد سبل   الأنه
تعرض أخرى تسبب 

  )اخلطر

  الرمز
 

  حتذير كلمة التنبيه

٢ 

 ):٢-٩-٣انظر املعايري يف (يف حالة املواد واملخاليط املختربة   -١
 مبـادئ   يف ذلـك  مبـا   (أدلة على أن للمادة أو املخلوط       

 مراعاة ، معحمددةتأثرياً ضاراً يف أعضاء أجهزة ) االستكمال
قد . ٢-٩-٣والقيم التوجيهية املبينة يف اجلدول وزن األدلة 
  .األجهزة املتأثرة/ األعضاءتسمى بأمساء

، تطبق مبادئ   إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢
  )٣-٣-٩-٣انظر (االستكمال 

 :٢، يصنف املخلوط يف الفئة إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال  -٣
 ٢وي على األقل مكونا مصنفا يف الفئـة         إذا كان حيت    )أ(

انظـر  ( يف املائة ١٠ < يف املائة ولكن     ١,٠ ≥بتركيز  
  ؛ أو)٣-٩-٣ للجدول ٣ واملالحظة ٤-٣-٩-٣

 ٢إذا كان حيتوي على األقل مكونا مصنفا يف الفئـة             )ب(
  :بتركيز

 ٤ واملالحظة   ٤-٣-٩-٣انظر  ( يف املائة    ١,٠ ≥  ‘١‘
  ؛ أو)٣-٩-٣ املتعلقة باجلدول

 ٥ واملالحظـة    ٤-٣-٩-٣انظر  ( يف املائة    ١٠ ≥  ‘٢‘
  )٣-٩-٣ املتعلقة باجلدول

ــان  بيــ
  اخلطورة

قد يسبب تلفاً 
تذكر مجيع (لألعضاء 

األعضاء املتأثرة إذا 
نتيجة لتعرض ) عرفت

طويل األمد أو متكرر 
يذكر سبيل التعرض (

إذا ثبت بصورة قاطعة 
 سبل توجد  الأنه

تسبب تعرض أخرى 
  )اخلطر
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  )١٠- ٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل ( خطر السمية بالشفط  ٢٧- ٢م 

فئة 
  اخلطورة

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري

  الرمز
 

  خطر كلمة التنبيه

١ 

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
خربة عملية من أدلة بشرية موثوق هبا عالية اجلودة توضح   )أ(

االلتهاب الرئوي الكيميـائي    مسية بشرية بالشفط تشمل     
ودرجات خمتلفة من الضرر الرئوي أو املوت بعد الشفط         

  يف اجلهاز التنفسي؛
ث، /٢ مم ٢٠,٥ ≤هدروكربونات ذات لزوجة حركية       )ب(

  س؛°٤٠مقيسة عند 
، تطبـق مبـادئ     إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢

  )٢-٣-١٠-٣انظر (االستكمال 
  :١، يصنف املخلوط يف الفئة ادئ االستكمالإذا مل تنطبق مب  -٣

 مصنفاً يف الفئة     واحداً إذا كان حيتوي على األقل مكوناً       )أ(
ث مقيسة عنـد    /٢ مم ٢٠,٥ ≤ذي لزوجة حركية     ١

  يف املائة؛ أو١٠ ≥ بتركيز س°٤٠
 إىل طبقـتني متميـزتني أو   تنفصليف حالة املخاليط اليت    )ب(

وي مكونا واحـدا    أكثر، إذا كانت طبقة على األقل حتت      
ث /٢ مم ٢٠,٥ ≤ ذي لزوجة حركية     ١مصنفا يف الفئة    

   يف املائة١٠ ≥س بتركيز °٤٠أو أقل مقيسة عند 

بيان 
  اخلطورة

  قد يكون مميتاً
إذا ابتلع ودخل 
 املسالك اهلوائية

  الرمز
 

  حتذير كلمة التنبيه

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١ ٢
 اليت يفترض   ،١الف تلك املصنفة يف الفئة      املواد واملخاليط، خب  

على أساس دراسات على احليوانات ورأي خبري أهنا تـسبب          
ث /٢ مـم  ١٤ ≤مسية بالشفط لإلنسان وذات لزوجة حركية       

  س°٤٠مقيسة عند 
 تطبـق مبـادئ     إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة،        -٢

  )٢-٣-١٠-٣انظر (االستكمال 
  :٢ يصنف املخلوط يف الفئة  االستكمال،إذا مل تنطبق مبادئ  -٣

إذا كان حيتوي على األقل مكونا واحدا مصنفا يف الفئة            )أ(
س °٤٠ث مقيسة عند /٢ مم١٤ ≤ ذي لزوجة حركية     ٢

   يف املائة؛ أو١٠ ≥بتركيز 
يف حالة املخاليط اليت تنفصل إىل طبقتني متمـايزتني أو            )ب(

واحدا مصنفا  أكثر، حتتوي طبقة منهما على األقل مكونا        
ث مقيـسة  /٢ مـم ١٤ ≤ ذي لزوجة حركية   ٢يف الفئة   

   يف املائة١٠ ≥س بتركيز °٤٠ عند

ــان  بيــ
  اخلطورة

  قد يكون ضاراً
إذا ابتلع ودخل 
  املسالك اهلوائية
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  )١- ٤ لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل ( احلادة على البيئة املائيةطورةاخل  )أ(٢٨- ٢م 
فئة 
  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري اخلطورة

  الرمز
 

  حتذير كلمة التنبيه

١ 

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
  ل/ مغم١ ≤ ٥٠ق)ف(ت  
 ٤٨أو  ) لألمسـاك ( ٥٠ سـاعة ت ق    ٩٦ إما   ٥٠ق)ف(حيث تكون ت    

ــاعة ت ف ــشريات (٥٠س ــاعة ت ف ن٩٦ أو ٧٢أو ) للق  ٥٠ س
  )للطحالب أو النباتات املائية األخرى(

 يانات املخلوط الكامل غري متاحة، تطبق مبادئ االستكمال       إذا كانت ب    -٢
  )٤-٣-١-٤انظر (

  :إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال  -٣
يف حالة املخاليط اليت حتتوي مكونات مصنفة، تطبـق طريقـة             )أ(

وتصّنـف كسمية حادة مـن     ) ٥-٥-٣-١-٤انظر   (اجلمع
  : إذا١الفئة 

× ) ١ احلادة    السمية  مكونات الفئة  جمموع تركيزات [(كان    
M[  ≤ يف املائة٢٥   

  .)٥-٥-٥-٣-١-٤ انظر( عامل مضاعف Mحيث 
تطبـق الـصيغة    : يف حالة املخاليط اليت حتتوي مكونات خمتربة        )ب(

وتـصّنف  ) ٣-٥-٣-١-٤ و ٢-٥-٣-١-٤انظر   (اجلمعية
  : إذا١كسمية من الفئة 

  ل/ مغم١ ≤ ٥٠ق)ف(كان ت  
حد معاً مكونات مصنفة    يف حالة املخاليط اليت حتتوي يف آن وا         )ج(

  اجلمـع معـا    وطريقـة اجلمعية  الصيغة  تطبَّق  : ومكونات خمتربة 
ــر( ــصّنف ) ٣-٥-٥-٣-١-٤ إىل ٢-٥-٣-١-٤ انظ وت

  : إذا١كسمية من الفئة 
  )١جمموع تركيزات مكونات السمية من الفئة [(كان 
 ×M [≤ يف املائة٢٥  

 عـن    لالسـتخدام  قابلةيف حالة املخاليط اليت ال تتوفر عنها معلومات           -٤
، تصنف باستخدام املعلومات املتاحـة مـع        مكون ذي صلة أو أكثر    

 مـن   )املخـاليط  (تتكون نسبة س يف املائة من املخلوط      : "إضافة عبارة 
  " غري معروفة على البيئة املائيةخطورةذات ) مكونات(مكون 

مسي جداً للحياة  بيان اخلطورة
  املائية

  بدون رمز  الرمز
  بدون كلمة تنبيه كلمة التنبيه

٢ 

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
  ل/مغم١٠ ≤ل ولكن / مغم١ > ٥٠ق)ف(ت

أو ) لألمساك ( ٥٠ ساعة ت ق   ٩٦ إما   ٥٠ق)ف(حيث تكون ت  
ــاعة ت ف٤٨ ــشريات ( ٥٠ س ــاعة ٩٦ أو ٧٢أو ) للق  س
  )للطحالب أو النباتات املائية األخرى( ٥٠ن ف ت

 تطبق مبادئ االستكمال    إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة،        -٢
  )٤-٣-١-٤انظر (

 إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال،  -٣
 اجلمـع يف حالة املخاليط اليت حتتوي مكونات مصنفة، تطبق طريقة            )أ(

  : إذا٢وتصّنـف كمادة مسية من الفئة ) ٥-٥-٣-١-٤انظر (
 × ١ السمية احلادة     الفئة جمموع تركيزات مكونات  [(كان  

M × الـسمية    الفئـة  يزات مكونات جمموع ترك ) + (١٠ 
   يف املائة٢٥ ≥)] ٢احلادة 

  )٥-٥-٥-٣-١-٤انظر ( عامل مضاعف Mحيث 
يف حالة املخاليط اليت حتتوي مكونات خمتربة، تطبـق الـصيغة             )ب(

وتـصنف  ) ٣-٥-٣-١-٤ و ٢-٥-٣-١-٤انظر   (اجلمعية
  : إذا٢كسمية من الفئة 

  ل/ مغم١٠ ≤ل ولكن / مغم١ > ٥٠ق)ف(كان ت
الة املخاليط اليت حتتوي يف آن واحد معاً مكونات مصنفة          يف ح   )ج(

 انظر( معا   اجلمعوطريقة  اجلمعية  ومكونات خمتربة، تطبق الصيغة     
وتصنف كسمية من   ) ٣-٥-٥-٣-١-٤ إىل   ٢-٥-٣-١-٤

  : إذا٢الفئة 
 × ١ السمية احلادة     الفئة جمموع تركيزات مكونات  [(كان  

M × ـ  جمموع تركيزات مكونات  ) + (١٠  الـسمية   ة الفئ
   يف املائة٢٥ ≥)] ٢احلادة 

 عـن   قابلة لالسـتخدام  اليت ال تتوفر عنها معلومات       يف حالة املخاليط    -٤
، تصنف باستخدام املعلومات املتاحـة مـع        مكون ذي صلة أو أكثر    

 مـن  )املخـاليط  (تتكون نسبة س يف املائة من املخلوط : "إضافة عبارة 
  "ى البيئة املائية غري معروفة علخطورةذات ) مكونات(مكون 

ــان بيــ
  مسي للحياة املائية  اخلطورة

  )تابع يف الصفحة التالية(
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  )تابع( )١- ٤لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  ( احلادة على البيئة املائيةطورةاخل  )أ(٢٨- ٢م 
فئة 
  ةطورعناصر تبليغ اخل  املعايري اخلطورة

  بدون رمز  الرمز
  بدون كلمة تنبيه كلمة التنبيه

٣ 

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
  ل/ مغم١٠٠ ≤ل ولكن / مغم١٠ > ٥٠ق)ف(ت

 ٤٨أو  ) لألمساك ( ٥٠ ساعة ت ق   ٩٦ إما   ٥٠ق)ف(حيث تكون ت  
 ٥٠ سـاعة ت ف ن     ٩٦ أو   ٧٢أو  ) للقـشريات ( ٥٠ساعة ت ف  

  )للطحالب أو النباتات املائية األخرى(
  تطبق مبادئ االسـتكمال    ،حةإذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متا        -٢

  )٤-٣-١-٤انظر (
 إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال،  -٣

يف حالة املواد واملخاليط اليت حتتوي مكونات مصنفة، تطبق طريقة            )أ(
  : إذا٣سمية ال يف الفئةوتصنف ) ٥-٥-٣-١-٤انظر  (اجلمع

 M × ١ السمية احلادة     الفئة جمموع تركيزات مكونات  [(كان  
 ٢ السمية احلادة     الفئة وع تركيزات مكونات  جمم) + (١٠٠× 
)] ٣ السمية احلادة     الفئة جمموع تركيزات مكونات  )+ (١٠× 
   يف املائة٢٥ ≥

  )٥-٥-٥-٣-١-٤انظر ( عامل مضاعف Mحيث   
اليت حتتوي مكونات خمتربة، تطبق الـصيغة   يف حالة املواد واملخاليط   )ب(

وتـصنف  ) ٣-٥ -٣ -١-٤ و ٢-٥-٣-١-٤انظـر    (اجلمعية
  : إذا٣كسمية من الفئة 

  ل/ مغم١٠٠ ≤ل ولكن / مغم١٠ > ٥٠ق)ف(كان ت
 اليت حتتوي يف آن واحد معـاً مكونـات          يف حالة املواد واملخاليط     )ج(

 معـا   اجلمعوطريقة  اجلمعية  مصنفة ومكونات خمتربة، تطبق الصيغة      
وتصنف كـسمية  ) ٣-٥-٥-٣-١-٤ إىل ٢-٥-٣-١-٤انظر  (

  : إذا٣من الفئة 
   السمية احلادة  الفئة تركيزات مكوناتجمموع[(كان 
١ × M × السمية   الفئة جمموع تركيزات مكونات  ) + (١٠٠ 

الـسمية  الفئة  جمموع تركيزات مكونات    )+ (١٠ × ٢احلادة  
   يف املائة٢٥ ≥)] ٣احلادة 

 عن  قابلة لالستخدام يف حالة املواد واملخاليط اليت ال تتوفر عنها معلومات            -٤
، تصنف باستخدام املعلومات املتاحة مع إضـافة        رمكون ذي صلة أو أكث    

 مـن مكـون     )املخـاليط  (تتكون نسبة س يف املائة من املخلوط      : "عبارة
  " غري معروفة على البيئة املائيةخطورة اتذ) مكونات(

ــان بيــ
  اخلطورة

   للحياة املائيةضار
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  )١- ٤لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل (طويلة األمد على البيئة املائية ال اخلطورة  )ب(٢٨- ٢م 

فئة 
  اخلطورة

  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري

  الرمز
 

  حتذير  كلمة التنبيه

١ 

  :يف حالة املواد القابلة للتحلل بسرعة  -١
  ل؛ أو، إن مل تكن متاحة/ مغم٠,٠١ ≤ NOEC  )أ(
إن مل أو  (٥٠٠ ≥ BCFل و/مغــم١ ≤ ٥٠ق)ف(ت  )ب(

  )٤ ≥ أوملوكة ، قيمتكن متاحة
  :يف حالة املواد غري القابلة للتحلل بسرعة  -٢

  ل؛ أو، إن مل تكن متاحة/ مغم٠,١ ≤ NOEC  )أ(
  ل/مغم١ ≤ ٥٠ق)ف(ت  )ب(

، تطبق مبـادئ    إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٣
  )٤-٣-١-٤انظر (االستكمال 

  :إذا ١ زمنة منامل الفئة، تصنف إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال  -٤
 ٢٥ ≥ ]M × )١ املزمنة   الفئةجمموع تركيزات مكونات    [(كان  

  يف املائة
  )٥-٥-٥-٣-١-٤انظر (  عامل مضاعفMحيث 

 قابلة لالستخدام  اليت ال تتوفر عنها معلومات       يف حالة املخاليط    -٥
، تصنف باستخدام املعلومـات     عن مكون ذي صلة أو أكثر     

 يف املائة من املخلوط   تتكون نسبة س    "املتاحة مع إضافة عبارة     
 غري معروفـة    خطورةذات  ) مكونات( من مكون    )املخاليط(

  " على البيئة املائية

  بيان اخلطورة
مسية جداً للحياة 
املائية، مع آثار 
  طويلة األمد

  الرمز
 

  بدون كلمة تنبيه  هكلمة التنبي

٢ 

  :يف حالة املواد القابلة للتحلل بسرعة  -١
و، إن مل تكــنل؛ أ/ مغــم٠,١ ≤ NOEC < ٠,٠١  )أ(

  متاحة
٥٠٠ ≥ BCFل و /مغم١٠ ≤ ٥٠ق)ف( ت <ل  / مغم ١  )ب(

  )٤ ≥ أومك لو، قيمة إن مل تكن متاحةأو (
  :يف حالة املواد غري القابلة للتحلل بسرعة  -٢

  ل؛ أو، إن مل تكن متاحة/ مغم١ ≤ NOEC < ٠,١  )أ(
  ل/ مغم١٠ ≤ ٥٠ق)ف( ت<ل / مغم١  )ب(

، تطبـق مبـادئل غري متاحة  إذا كانت بيانات املخلوط الكام      -٣
  )٤-٣-١-٤انظر (االستكمال 

  : إذا٢زمنة امل يف الفئة، تصنف إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال  -٤
× M × )١ املزمنـة    الفئةجمموع تركيزات مكونات    [(كان  
 يف٢٥ ≥ ])٢ املزمنة الفئةجمموع تركيزات مكونات ( + )١٠
  املائة

  )٥-٥-٥-٣-١-٤انظر ( عامل مضاعف Mحيث     
 عن مكونقابلة لالستخداماملخاليط اليت ال تتوفر عنها معلومات   -٥

، تصنف باستخدام املعلومات املتاحة مع إضافةذي صلة أو أكثر   
 مـن)املخـاليط  (تتكون نسبة س يف املائة من املخلوط      "عبارة  
  "ة غري معروفة على البيئة املائيخطورةذات ) مكونات(مكون 

مسية للحياة املائية،   بيان اخلطورة
مع آثار طويلة األمد

  )تابع يف الصفحة التالية(
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 )تابع ()١- ٤لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل (طويلة األمد على البيئة املائية ال اخلطورة  )ب(٢٨- ٢م 

فئة 
  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري  اخلطورة

  بدون رمز  الرمز

  بدون كلمة تنبيه كلمة التنبيه

٣ 

  :واد القابلة للتحلل بسرعةيف حالة امل  -١
  ل؛ أو، إن مل تكن متاحة/ مغم١ ≤ NOEC < ٠,١  )أ(
≥ BCFل و /مغـم ١٠٠ ≤ ٥٠ق)ف( ت <ل  / مغم ١٠  )ب(

  )٤ ≥ أومك لو، قيمة  تكن متاحةملإن أو  (٥٠٠
  :يف حالة املواد غري القابلة للتحلل بسرعة  -٢

  ل/مغم١٠٠ ≤ ٥٠ق)ف( ت<ل /مغم ١٠  
، تطبـق مبـادئوط الكامل غري متاحة   إذا كانت بيانات املخل     -٣

  )٤-٣-١-٤انظر (االستكمال 
  : إذا٣زمنة امل يف الفئة، تصنف إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال  -٤

× M × )١ املزمنـة  الفئـة جمموع تركيزات مكونات    [(كان  
+) ١٠ × ٢ املزمنة الفئةجمموع تركيزات مكونات ( + )١٠٠

   يف املائة٢٥ ≥)] ٣ة  املزمنالفئةجمموع تركيزات مكونات (
  )٥-٥-٥-٣-١-٤انظر ( عامل مضاعف Mحيث 

 عنقابلة لالستخداماملخاليط اليت ال تتوفر عنها معلومات يف حالة   -٥
، تصنف باستخدام املعلومات املتاحة معمكون ذي صلة أو أكثر    

 من)املخاليط (تتكون نسبة س يف املائة من املخلوط      "إضافة عبارة   
  " غري معروفة على البيئة املائيةخطورةت ذا) مكونات(مكون 

 بيان اخلطورة
 لألحياء ضار

املائية، مع آثار 
  طويلة األمد

  بدون رمز  الرمز

  بدون كلمة تنبيه  يهكلمة التنب

٤ 

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
القليلة الذوبان واليت ال تالحظ هلا مسية حـادة حـىت يف  )أ(

  رة لدرجة ذوباهنا يف املاء؛التركيزات املناظ
BCF(غري السريعة التحلل احليوي والقابلة للتراكم احليوي          )ب(

؛)٤ ≥ أومك لــو أو إن مل تكــن متاحــة قيمــة ٥٠٠ ≥
 ل/ مغم١ > للسمية املزمنة NOECتكن قيم  مل ما

، تطبـق مبـادئإذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢
  )٤-٣-١-٤انظر (االستكمال 

  : إذا٤زمنة الفئة امل، تصنف يف إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال  -٣
جمموع( + )١ املزمنة   الفئةجمموع تركيزات مكونات    [(كان  

جممـوع تركيـزات + ()٢ املزمنـة  الفئةتركيزات مكونات   
جممـوع تركيـزات مكـونات) + (٣ املزمنة   الفئةمكونات  

  يف املائة٢٥ ≥)] ٤ املزمنة الفئة
 عنقابلة لالستخداماملخاليط اليت ال تتوفر عنها معلومات  يف حالة  -٤

، تصنف باستخدام املعلومات املتاحة معمكون ذي صلة أو أكثر    
 من)املخاليط (تتكون نسبة س يف املائة من املخلوط      "إضافة عبارة   

 " غري معروفة على البيئة املائيةخطورةذات ) مكونات(مكون 

 بيان اخلطورة
قد تسبب تأثريات 
ضارة طويلة األمد 

  للحياة املائية
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   على طبقة األوزونطورةاخل  ٢٩- ٢ م
فئة 

 طورةاخل
  طورةعناصر تبليغ اخل  املعايري

    الرمز

  ١  حتذير  كلمة التنبيه

  يف حالة املواد   - ١
أية مواد مراقبة مدرجة يف مرفقـات بروتوكـول           

  مونتريال
  يف حالة املخاليط   - ٢

 ا مدرج ا واحد ا خملوط حيتوي على األقل مكون     أي  
 يف ٠,١>يف مرفقات بروتوكول مونتريال، بتركيز 

  املائة
يضر بالصحة العامة   بيان اخلطورة

والبيئة عن طريق تدمري 
األوزون يف 

 الستراتوسفري العلوي
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