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  اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام ة نجل
     املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

  املنسق عاملياً اء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام تقرير جلنة اخلرب
   عن دورا الرابعةلتصنيف املواد الكيميائية وومسها

  )2008ديسمرب / كانون األول12جنيف، (

  إضافة

  املرفق الثالث

  تعديالت على الطبعة املنقحة الثانية للنظام املنسق عاملياً لتصنيف 
  )Rev/30/10.AC/GS/ST.2(املواد الكيميائية وومسها 

  1اجلزء 

  1- 1الفصل 

  ".املواد الكيميائية"بعبارة " املنتجات الكيميائية" الرابعة، يستعاض عن عبارة ةيف اجلمل  1- 1- 1- 1

املـادة  "بعبـارة   " املنتج الكيميائي الواحد حيمـل    "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة         2- 1- 1- 1
  ".الكيميائية الواحدة حتمل

  بعبـارة  " كيميائيـة وخماليطهـا   الالعناصـر واملركبـات     "، يستعاض عن عبارة     )ب(يف    6- 1- 1- 1
  ".املواد واملخاليط"

  ".صحائف بيانات السالمة"د عبارة الواردة بع" الكيميائية"، حتذف كلمة )د(يف   

  ".واملنتجات" حتذف عبارة ،‘2‘يف بداية اجلملة األوىل من الفقرة الفرعية   )أ(5- 2- 1- 1

  ".املواد الكيميائية"بعبارة " املنتجات"، يستعاض عن كلمة ‘3‘وىل من الفقرة الفرعية يف اجلملة األ  
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  ".املعنية" بكلمة "أو املنتج الكيميائي" عبارة يستعاض عنيف اية اجلملة األوىل،   1- 2- 6- 2- 1- 1

  ".املواد"الواردة بعد كلمة " ئيةايالكيم "كلمةيف اجلملة األوىل، حتذف   1- 1- 3- 1- 1

  2- 1 الفصل

  :كما يليتعدل التعاريف الواردة أدناه 

"Aspiration  -ال ينطبق التعديل على النص العريب" الشفط يف اجلهاز التنفسي .  

"Carcinogen  -حيدث السرطان أو يزيد حدوثهمادة أو خملوط ":البداية ليصبح نصها كما يليعدل ت " مسرطن ."  

"Contact sensitizer" التعريف حيذف هذا.  

"NOEC"  ليصبح كما يليل النص ديع:  

  "NOEC)    التركيز امللحوظ يف االختبار الذي يقل مباشرة عن         )تركيز بدون تأثري ملحوظ 
تركيز بدون الو . عكسيةاًيسبب أضرارميكن أن  دال إحصائياًأدىن تركيز ملحوظ يف اختبار 

  ."الضابطة موعةا مقارنة بدالة إحصائياًأضرار عكسية بدرجة ليس له تأثري ملحوظ 

"Oxidizing gas  -بعد التعريفة التالياملالحظةضاف ت" غاز مؤكسد :  

   ات غـاز  :"سهم يف احتراق مادة أخرى أكثر مما يفعل اهلـواء         تسبب أو   ت اتغاز" :مالحظة"  
 طريقـة  هو حمدد يف حسبما  يف املائة 23.5 ذات قدرة أكسدة تزيد عن        نقية أو خماليط غازات  

  ."2:2005-10156  أوISO 10156:1996موصوفة يف 

"Skin sensitizer"  حتذف اجلملة األخرية.  

"SPR"  التعريف هذاحيذف .  

  :التالية، بالترتيب األجبدي، التعاريف اجلديدة تدرج

  "Ecx يف املائة  بنسبة استجابة تبلغ سمرتبط تركيز.  

  Montreal Protocol  -املستنفدة  بروتوكول مونتريال بشأن املواد: بروتوكول مونتريال 
  .  األطراف يف الربوتوكولقبلأو املعدلة من /بصيغته املنقحة وسواء لطبقة األوزون 

  Ozone Depleting Potential  -كمية متكاملة، مميزة لكـل  : قدرات استنفاد األوزون 
على استنفاد طبقة األوزون اهلالوكربون  مصادر اهلالوكربون، متثل مدى قدرة نوع من أنواع

والتعريـف  . 11- بكتلة مقارنة بالكلوروفلوروكربون   -  اتوسفري على أساس كتلة   يف الستر 
 الناجتة عن  إلمجايل األوزونةكاملت املاتالرمسي لقدرات استنفاد األوزون هو نسبة االضطراب

  .".11-  الكلوروفلوروكربونا حيدثهة مماثلات كتلة من مركب معني إىل انبعاثاتانبعاث
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  3- 1الفصل 

 على املـواد النقيـة      ينطبق النظام املنسق عاملياً   : "ليصبح كما يلي  دل نص اجلملة األوىل     يع  1- 1- 2- 3- 1
  ".هاخماليطعلى وحماليلها املخففة و

  ".املواد" الواردة بعد كلمة "الكيميائية"يف اجلملتني األوىل والثالثة، حتذف كلمة   2- 4- 2- 3- 1

  4- 1الفصل 

   "املـواد الكيميائيـة   "األوىل، يـستعاض عـن عبـارة        ، يف اجلملة    )أ(يف الفقرة الفرعية      3- 8- 4- 1
  ".املواد"بكلمة 

 ملادة كيميائية خطرة أو ملخلوط مواد كيميائية      "، يستعاض عن عبارة     )د(يف الفقرة الفرعية      
  ".ط خطرو أو خملادة خطرةمل"بعبارة " خطرة

  :بالرمز التايل" البيئة"الرمز الوارد حتت عن يستعاض   3- 10- 4- 1

  

  

  :ليصبح كما يلييعدل النص   3- 3- 5- 10- 4- 1

  خطار ألأسبقيات ختصيص بيانات ا  3- 3- 5- 10- 4- 1"  

   على بطاقة الوسـم،   املعنية  خطار  ألينبغي أن تظهر مجيع بيانات ا         
وقد ختتار السلطة املختـصة حتديـد       .  خالف ذلك يف هذا القسم الفرعي      ينص على ما مل   

  . به هذه البياناتالترتيب الذي تظهر

 يف  املدرجـة املعلومات  أو زيادة   غري أنه من أجل جتنب ازدواج           
  : ، جيوز تطبيق قواعد األسبقية التالية بصورة واضحةالبيانات التحذيرية

للحياة املائية مـع     جداًمسي   "H410يف حالة استخدام البيان       )أ(
 مسي جـداً   "H400جيوز حذف البيان    " تأثريات طويلة األمد  

  ؛"للحياة املائية

مسي للحياة املائية مع تأثريات  "H411يف حالة استخدام البيان   )ب(
  ؛"مسي للحياة املائية "H401بيان ال، جيوز حذف "طويلة األمد
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ضار للحيـاة املائيـة مـع        "H412استخدام البيان   حالة  يف    )ج(
ضـار   "H402، جيوز حذف البيـان      "تأثريات طويلة األمد  

  ؛ "للحياة املائية

 جلدية شديدة   يسبب حروقاً  "H314يف حالة استخدام البيان       )د(
   يـسبب تلفـاً    "H318، جيوز حذف البيـان      " للعني وتلفاً

  ". للعنيشديداً

 تقرر السلطات املختصة ما إذا كان يتعني استخدام قواعد األسبقية           وجيوز أن     
  .املورد/للمصنعترك حرية االختيار تالواردة أعاله، أو 

 من بيانات   ة حمدد جمموعات على   3باملرفق  الوارد   2- 1- 3ل اجلدول م  ويشتم    
 حتدد السلطة املختصة ما إذا كان       جيوز أن ويف حالة حتديد بيان جممع لألخطار،       . األخطار

  ، ذات الـصلة   اتالبيانأو فرادى    البيان امع لألخطار     بطاقة الوسم ينبغي أن يظهر على     
  .."املورد/صنعترك هذا االختيار للميأو قد 

  :ا يلينصها كميكون تضاف فقرة جديدة   4- 4- 5- 10- 4- 1

  وسم العبوات الصغرية  4- 4- 5- 10- 4- 1"  

  :إن املبادئ العامة اليت حتدد وسم العبوات الصغرية هي    

النظام مبوجب املنطبقة الوسم ينبغي أن تظهر مجيع عناصر   )أ(
دة على مـا على الوعاء املباشر الذي حيتوي    عاملياًاملنسق  
   أو خملوط خطر كلما أمكن؛خطرة

 املنطبقة  الوسميف حالة عدم إمكانية وضع مجيع عناصر          )ب(
على الوعاء املباشر نفسه، ينبغي استخدام وسائل أخرى        

 لتعريـف   املعلومات املتعلقة باألخطار وفقاً   مجيع   لعرض
 .الواردة يف النظام املنسق عامليـاً     " بطاقة الوسم "عبارة  

  :اليت تؤثر على ذلك ضمن غريها علىمل العوامل توتش

  لوعاء املباشر؛هيئة أو شكل أو حجم ا  ‘1‘

سيما  عدد عناصر الوسم اليت يتعني إدراجها، وال        ‘2‘
تصنيف  املادة أو املخلوط معايري اليف حالة استيفاء

  اخلاصة بتعدد رتب األخطار؛
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الوسم بأكثر من لغـة     احلاجة إىل ظهور عناصر       ‘3‘
  رمسية واحدة؛

يف احلالة اليت يكون فيها حجم املادة أو املخلوط اخلطـر         )ج(
 ولدى املورد بيانات تدل على عدم احتمال         جداً صغرياً
 وحـددت أو البيئـة،  /صحة اإلنـسان و  الضرر ب  إحلاق

صر الوسم مـن    السلطة املختصة ذلك، جيوز حذف عنا     
  على الوعاء املباشر؛

ناصـر  جيوز أن تسمح السلطات املختصة حبذف بعض ع         )د(
 إذا  األخطارفئات  /الوسم من الوعاء املباشر لبعض رتب     
  ؛ة معينكميةكان حجم املادة أو املخلوط أقل من 

 يتطلب األمر إمكانية الوصول إىل بعض عناصر        ميكن أن   )ه(
: الوسم املوجودة على الوعاء املباشر طوال عمر املنـتج        

  ." العمال أو املستهلكنيقبل الستخدامه املستمر من مثالً

الـواردة بعـد كلمـة      " الكيميائية"يف اجلملة األخرية من الفقرة الثانية، حتذف كلمة           1- 5- 5- 10- 4- 1
  ".املواد"

  5- 1الفصل 

  ".املواد"الواردة بعد كلمة " الكيميائية"يف اجلملة األوىل، حتذف كلمة   1- 1- 5- 1

  2اجلزء 

  1- 2الفصل 

  :تايل بالشكل ال3- 1- 2يستعاض عن الشكل احلايل   3- 1- 2الشكل 
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  سلعة أو مادة أو خملوط مقبول مؤقتاً يف هذه الرتبة
  )2- 1- 2من الشكل (

  نعم

  5اختبارات اموعة 

  نعم

  نعم

 ال

 ال

 ال

 ال

  هل السلعة مرشحة
  ؟6- 1للشعبة 

  7اختبارات اموعة 

  هل هي سلعة متفجرة
  غري حساسة مطلقاً؟

  /هل املادة
  املخلوط مرشح

  ؟5- 1للشعبة 

  هل هي متفجر ضعيف
  احلساسية جداً مع خطر

  انفجار شامل؟

  

  توضع املادة أو
  6اختبارات اموعة   املخلوط يف عبوة

  هل النتيجة
  انفجار شامل؟

   الرئيسيهل اخلطر
  انطالق مقذوفات

  خطرة؟

هل اخلطر الرئيسي إشعاع 
أو احتراق /حراري و

عنيف لكن بدون احتمال 
  عصف أو انتثار خطر؟

  هل يوجد خطر
  طفيف يف حالة

  االشتعال أو البدء؟

  هل ميكن أن يعوق هذا 
  اخلطر مكافحة النار
  يف اجلوار املباشر؟

  املخلوط /ل صنعت املادةه
  إلحداث تأثري تفجريي 

  عملي أو ناري ؟

  هل املنتج سلعة مستبعدة 
  حبكم طبيعتها؟

  ))ب(2- 1- 1- 2انظر (

 5- 1الشعبة  6- 1الشعبة  ليست متفجراً
  4- 1الشعبة 

 جمموعة التوافق قاف

  4- 1الشعبة 
  جمموعة توافق 

 1- 1الشعبة  2- 1الشعبة  3- 1الشعبة  خالف قاف

  نعم

  نعم

  نعم

  نعم

  نعم

 ال

 ال

  نعم

  نعم
  نعم

 ال

  نعم

 ال
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  :يعدل كما يلي  4- 1- 2الشكل 

معلق أو هالم أو  تصنيف مستحلب، اتإجراء: "كما يليليصبح يعدل نص العنوان   - 
  ".مونيوماألنترات 

مـن  خلوط امل/ادةاملتصنف : "كما يلي اليمنييعدل النص الوارد يف آخر إطار على     - 
   2مؤكـسد مـن الفئـة       كـسائل   وم  مونياأل نترات   هالممعلق أو   أو   مستحلب،

  .")14- 2 و13- 2ن الفصال(؛ 2أو كصلب مؤكسد من الفئة 

  :يف النهايةالتالية املالحظة، تضاف اجلملة اجلديدة يف   1- 2- 4- 1- 2

غـرام  / جـول  800 اليت تصل طاقة حتللها إىل        املواد العضوية  ملواد العضوية وخماليط  ا ويف حالة "  
اختبار اهلاون التـسياري    إذا كانت نتيجة    ) أ(2و) أ(1 ينختبارفأكثر، ال يتطلب األمر إجراء اال     

"MK. IIId) "2-واو(، أو اختبار اهلاون التسياري )1-واو( أو اختبار تراوزل ،BAM) 3-واو( 
هـي  ) بدليل االختبارات واملعايري   1انظر التذييل    (8يف حالة التفجري بواسطة مفجر قياسي رقم        

  ."."- "هي) أ(2و) أ(1 نتيجيت االختبارين ويف هذه احلالة، تعترب". ال"

  2- 2الفصل 

  : كما يليليصبح نصها  1- 2- 2 الواردة حتت اجلدول 2تعدل املالحظة   2- 2- 2

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

  3- 2الفصل 

دة يكون نصها  جدي2حظة مال وتضاف "1مالحظة " بعبارة "مالحظة"يستعاض عن كلمة   1- 2- 3- 2
  :كما يلي

  ، )الغـازات اللهوبـة    (2- 2 ال تقع األيروسوالت اللهوبة يف نطاق الفصول         :2مالحظة  "  
  .)."املواد الصلبة اللهوبة (7- 2أو ) السوائل اللهوبة (6- 2أو 

  : جديدة يف النهاية نصها كما يليتضاف مالحظة  2- 2- 3- 2

يت مل ختضع إلجراءات تصنيف القابلية لالشتعال يف  ينبغي تصنيف األيروسوالت ال:مالحظة"  
  .".)1الفئة (هذا الفصل بوصفها شديدة االشتعال 
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  4- 2الفصل 

  ":الغاز املؤكسد"تضاف املالحظة التالية بعد تعريف   1- 4- 2

   ات غاز :"سهم يف احتراق مادة أخرى أكثر مما يفعل اهلواء        تسبب أو   ت اتغاز" :مالحظة"  
 هـو حمـدد يف     حسبما    يف املائة  23.5 ذات قدرة أكسدة تزيد عن       ية نق أو خماليط غازات  

  .."2:2005-10156  أوISO 10156:1996طريقة موصوفة يف 

  .2- 1انظر التعديالت بالفصل : تعديالت تبعية  

  .1- 4- 2الحظة الواردة بعد اجلدول حتذف امل  2- 4- 2

  6 - 2الفصل 

بعد "  س 60ºوال تزيد عن    "رج عبارة   ، تد 1- 6- 2 الواردة حتت اجلدول     2يف املالحظة     2- 6- 2
  ". س35ºعلى "عبارة 

  : جديدة يكون نصها كما يلي4مالحظة تضاف   

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

، يستعاض عـن عبـارة      )د(إىل  ) أ(يف اية النص التمهيدي الذي يسبق الفقرات الفرعية           2- 2- 4- 6- 2
بعبـارة  :"  س على األقل على معيار التصنيف ذي الصلة وشريطة         5º، تزيد مبقدار    أدناه"
 س، 60º س و23º( س على األقل على معيار التصنيف ذي الصلة 5ºأدناه، تزيد مبقدار "

  :". وشريطة) على التوايل

  البوتقة املغلقة كما هـو مـبني أدنـاه يف          (نقطة الوميض   "، يستعاض عن عبارة     )ب(يف    
 عن  فضالً"وتضاف عبارة   " أدىن حد لالنفجار لكل مكون معروف     "بعبارة  )" 5- 2- 4- 6- 2

  . بعد النص الوارد قوسني هاللينييف النهاية،" طريقة حلساب أدىن حد النفجار املخلوط؛

  :لتصبح كما يلي) ج(تعدل   

أن تكون درجة حرارة ارتباط ضغط البخار املشبع ومعامل النشاط معروفان لكـل              )ج"(  
  "كما هو موجود يف املخلوط؛مكون 

  :  ليصبح كما يلي3يعدل نص احلاشية   
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. إن طريقة احلساب حمققة، حىت اآلن، للمخاليط اليت حتتوي حىت ستة مكونات طيارة              )3("  
وميكن أن تكون هذه املكونات سوائل هلوبة مثل اهليدروكربونات، واإليثرات، والكحوليات،           

بيد أا غري حمققة بالنسبة للمخاليط اليت حتتـوي         .  واملياه ،)باستثناء األكريالت (واإلسترات  
  ." عن أكريالت متفاعلةأو فوسفورية فضالً/أو كربيتية و/مركبات مهلجنة و

  :جديدة يكون نصها كما يلي" 4"تدرج حاشية   

   س على معيار التـصنيف      5ºإذا كانت نقطة الوميض احملسوبة تزيد مبقدار أقل من            )4("  
  وز عدم استخدام طريقة احلساب وينبغـي حتديـد نقطـة الـوميض عـن               ذي الصلة، جي  

  ."طريق التجارب

  :تعدل اجلملة التمهيدية الواردة قبل قائمة املعايري ليصبح نصها كما يلي  5- 2- 4- 6- 2

  :".ينبغي استخدام الطرائق التالية لتحديد نقطة وميض السوائل اللهوبة"  

  ".ISO 3679"قبل " ISO 13736"و" ISO 2719"، تدرج "املعايري الدولية"حتت   

  ":حتت املعايري الوطنية"  

ليصبح " Association française de normalisation” (AFNOR)"يعدل عنوان   - 
  ."rue de Pressensé. 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ,11: "كما يلي

  . ينطبق التعديل على النص العريبال  - 

، يـستعاض عـن عبـارة    Deutsches Institut für Normungيف قائمـة معـايري     - 
"Burggraffenst 6 " بعبارة"Burggrafenstr 6 "ن اآلخران ايف العنوان وحيذف املعيار
)DIN 51758و DIN 53213.(  

  : نصها كما يلي6- 2- 4- 6- 2اف فقرة تض  6- 2- 4- 6- 2

ـ   ينبغي استخدام الطرائق التاليـة لتحديـد نقطـة ا           6- 2- 4- 6- 2"     ة لغليـان األولي
  :للسوائل اللهوبة

  :املعايري الدولية  

  ISO 3924  
  ISO 4626  
  ISO 3405  
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  :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”  
  :كما يلي جديدة نصها 5تضاف حاشية   

مـايو  / أيار 30 املؤرخة   440/2008رقم  ) املفوضية األوروبية (الئحة املفوضية     )5("  
 1907/2006رقم ) املفوضية األوروبية( بالالئحة  اليت حتدد طرائق االختبار عمال2008ً

 بتسجيل وتقييم وترخيص وتقييد استخدام املواد الصادرة عن الربملان األورويب والس املعين
مايو / أيار 31 املؤرخة   L142اجلريدة الرمسية لالحتاد األورويب، رقم      ) (REACH(الكيميائية  
 )55، الـصفحة    2008يونيه  / حزيران 3 املؤرخة   L143 و 739- 1، الصفحات   2008

."."  

  7- 2الفصل 

  :ون نصها كما يلي يك1- 7- 2اجلدول جديدة حتت  2مالحظة تضاف   4- 2- 7- 2

  ."3- 2انظر الفصل .  ال ينبغي تصنيف األيروسوالت كمواد صلبة هلوبة:2مالحظة "  

  ".1مالحظة "احلالية تصبح العبارة " مالحظة"كلمة   

  11- 2الفصل 

  :دل املالحظة ليصبح نصها كما يليتع  1- 11- 2

رة نتيجة التفاعـل     إن التسخني الذايت ملادة أو خملوط هو عملية ينتج عنها حرا           :مالحظة"  
وإذا كان معدل إنتـاج احلـرارة       ). يف اهلواء (التدرجيي للمادة أو املخلوط مع األكسجني       

يتجاوز معدل فقدان احلرارة، سترتفع درجة حرارة املادة أو املخلوط مما قد يؤدي، بعد فترة 
  .".حث، إىل اشتعال ذايت أو احتراق
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ة بعبار" درجة حرارة اشتعاهلا التلقائي   "رية، يستعاض عن عبارة     ، اجلملة األخ  2 املالحظة   يف  1- 11- 2اجلدول 
  ".درجة حرارة اشتعاهلا الذايت"

  3اجلزء 

  1- 3الفصل 

  ".الكيميائية"يف بداية اجلملة األوىل، حتذف كلمة   1- 2- 1- 3

ويعـاد تـسمية    ) ب(و) أ(باملالحظتني اجلديـدتني التـاليتني      ) أ(يستعاض عن املالحظة      1- 1- 3اجلدول 
  ):ز(إىل ) ج(بوصفها املالحظات ) و(إىل ) ب(حظات احلالية املال

 50ت ق/50لغرض تصنيف مادة باستخدام ج ق) ATE(يشتق تقدير السمية احلادة   )أ"(
  كلما أمكن؛

  :احلادة ملادة أو خملوط باستخداميشتق تقدير السمية   )ب(

  كلما أمكن؛ وخبالف ذلك؛ 50ت ق/50ج ق  ‘1‘

املتعلقة بنتائج اختبار نطـاق      2- 1- 3مة من اجلدول    قيمة التحويل املالئ    ‘2‘
  أو؛

  ". املتعلقة بفئة تصنيف؛2- 1- 3ول قيمة التحويل املالئمة من اجلد  ‘3‘

" )أ(املالحظة "، يستعاض عن عبارة "سبيل التعرض "يف العمود الوارد حتت     : تعديالت تبعية   
  )".ب(و) أ(املالحظتان "بعبارة 

، يف بداية اجلملة األوىل واجلملة الثانية، يستعاض عن عبـارة           )سابقاً) د) ((ه(يف املالحظة     
  ".املواد"بكلمة " واد الكيميائيةامل"

  ".املواد"بكلمة " واد الكيميائيةامل"يف بداية اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة   5- 2- 1- 3

   بعبـارة )" و(حظـة   املال" املتعلقة ذه الفقرة، يستعاض عـن عبـارة          1يف نص احلاشية      
  )".ز(املالحظة "

  :يعدل النص ليصبح كما يلي  2- 3- 1- 3

وميكن إجراء تصنيف املخاليط لتعيني السمية احلادة لكل من سبل التعرض، لكنه ال يطلـب إال                "  
املكونات وال يوجد دليل    يف مجيع   )  أو خمترباً  اًمقدر(لسبيل تعرض واحد ما دام هذا السبيل يتبع         

ويف حالـة  . ة عن طريق أكثر من سبيل من سبل التعرض    ذو صلة يشري إىل وجود مسية حاد      
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وجود دليل ذي صلة يشري إىل مسية عن طريق أكثر من سبيل من سبل التعـرض، جيـرى                  
وينبغـي أن   . وينبغي مراعاة مجيع املعلومات املتاحة    . التصنيف جلميع سبل التعرض املالئمة    

مجيع ثر مسية وينبغي استخدام     يعكس الرسم التخطيطي وكلمة التنبيه املستخدمة الفئة األك       
  ".بيانات األخطار ذات الصلة

  :يكون نصهما كما يلي) د(و) ج(ضاف فقرتان فرعيتان جديدتان ت  3- 3- 1- 3

إذا كانت التقديرات احملددة للسمية احلادة احملولة جلميع مكونات خملوط ما تقـع يف                )ج"(
  .نفس الفئة، ينبغي تصنيف هذا املخلوط يف هذه الفئة

) أو معلومات فئات أخطار السمية احلـادة      (يف حالة عدم توافر سوى بيانات النطاق          )د(
 عند  2-1-3 للجدول   ملكونات يف خملوط ما، ميكن حتويلها إىل تقديرات حمددة وفقاً         

 1-6-3-1-3حساب تصنيف املخلوط اجلديد باستخدام املعادالت الـواردة يف          
  ."3-2-6-3-1-3و

بعبـارة  " للتصنيف بالنسبة لـسبل التعـرض املنـاظرة       "ستعاض عن عبارة    يف العنوان، ي    2- 1- 3اجلدول 
  ."دام يف معادالت تصنيف املخاليطلالستخ"

بعبـارة  " مكوناته املفردة وعن خماليط مشاة تتيح     "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة         1- 5- 3- 1- 3
  ". واملخاليط املشاة اليت تتيحكل من مكوناته املفردة"

  : من الفقرة األوىلاألوىليف اجلملة   2- 5- 3- 1- 3

  ؛"عند ختفيف خملوط خمترب"تعدل البداية ليصبح نصها كما يلي   -

 تـصنيف املخلـوط     ميكن"بعبارة  " ميكن تصنيف املخلوط اجلديد   "يستعاض عن عبارة      -
  ؛ "املخفف اجلديد

  .يف اية اجلملة" األصلي"بعد كلمة " املخترب"تدرج كلمة   -

  ."). وزن اجلسم...  ختفيف املخلوطحالةويف ("ثانية حتذف الفقرة ال  

  : األوىلاجلملةيف   3- 5- 3- 1- 3

  ؛"دفعة إنتاج خمتربة"بعبارة " دفعة إنتاج بعينها"يستعاض عن عبارة   -

  ؛"معقد"حتذف كلمة   -

  ؛"لدفعة إنتاج أخرى غري خمتربة "بعبارة" لدفعة إنتاج أخرى"يستعاض عن عبارة   -

  ؛"عندما تكون منتجة حتت إشراف"ة بعبار" ومنتجة حتت إشراف"يستعاض عن عبارة   -
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  ".مسية الدفعة غري املختربة"بعبارة " مسية الدفعة"يستعاض عن عبارة   -

  . ينطبق التعديل على النص العريبال  

يف بداية اجلملة ويستعاض، يف النهاية، عن ) مرتان" (خملوط"بعد كلمة " خمترب"تضاف كلمة   4- 5- 3- 1- 3
  ".املخلوط غري املخترب الناتج"بعبارة " املخلوط اجلديد "عبارة

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  5- 5- 3- 1- 3

ذات مكونات متشاة، وخضع املخلوطان ألـف   ) ألف وباء وجيم  (يف حالة وجود ثالثة خماليط      "  
ات ذاـا   وباء إىل االختبار ويقعان يف فئة السمية ذاا، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي املكون             

النشطة من حيث السمية كاملخلوطني ألف وباء ولكن بتركيزات متوسطة بني تلك املكونات يف              
  .".املخلوطني ألف وباء، يفترض أن يقع املخلوط جيم يف فئة السمية ذاا مثل ألف وباء

  ):د(إىل ) أ(يف اجلملة الواردة بعد الفقرات الفرعية   6- 5- 3- 1- 3

 قـد سـبق     ‘2‘ و ‘1‘فإذا كان املخلوطان    "بح نصها كما يلي     تعدل بداية اجلملة ليص     -
  ؛"تصنيفهما

  .يف اية اجلملة" للمخلوط األخر"بعبارة " ‘ 2‘للمخلوط "يستعاض عن عبارة   -

  :األوىل بعدها ليصح نصها كما يليواجلملة ) ج(تعدل الفقرة الفرعية   1- 6- 3- 1- 3

عند العتبة  (واردة من اختبار اجلرعة احلدية      جتاهل املكونات إذا كانت البيانات املتاحة         )ج"(
وال تـشري إىل  ) 1-1-3 لسبيل التعرض املالئم حسبما يرد يف اجلدول      4العليا للفئة   
  .مسية حادة

وتعترب املكونات اليت تدخل يف نطاق هذه الفقرة مكونات ذات تقدير معـروف للـسمية                 
 السـتخدام   3-3-1-3والفقـرة    1-1-3الواردة حتت اجلدول    ) ب( انظر املالحظة    .احلادة

  .".3-2-6-3-1-3البيانات املتاحة بصورة مالئمة يف املعادلة الواردة أدناه، والفقرة 

واملعادلة واجلملة اليت تـسبقها     ) ب(و) أ(اجلملة التمهيدية، والفقرتان الفرعيتان     (تظل بقية الفقرة      
  .دون تغيري) مباشرة

  :ية ليصبح نصها كما يليتعلقة ذه الفقرة الفرع امل2يعدل نص احلاشية   )أ(1- 2- 6- 3- 1- 3

عندما حتتوي املخاليط على مكونات ال تتوفر عنها بيانات مسية حادة لكل سبيل من   )2("  
سبل التعرض، ميكن استكمال تقديرات السمية احلادة من البيانات املتاحة وتطبيقها علـى             

ت املختصة ميكـن أن تـشترط       بيد أن السلطا  ). 2- 3- 1- 3انظر  (سبل التعرض املالئمة    
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ويف تلك احلاالت، ينبغي إجراء التصنيف لسبيل . إجراء اختبار لسبيل حمدد من سبل التعرض
  .". إىل اشتراطات السلطة املختصةالتعرض هذا استناداً

أنه أية معلومات   ال تتوفر بش  "بعبارة  " ال تتوفر بشأنه معلومات مفيدة    "يستعاض عن عبارة      2- 2- 6- 3- 1- 3
  ". للتصنيفمفيدة

  2- 3الفصل 

ويف اجلملة السابعة    ".املواد"بكلمة  " املواد الكيميائية "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة         2- 2- 2- 3
  ".املادة" بكلمة "املادة الكيميائية" يستعاض عن عبارة

  .")ب(أو خصائص التركيب"، حتذف عبارة "البارامتر"ب، حتت 2أ و2بالنسبة للخطوتني   1- 2- 3الشكل 

 ويعـاد تـسمية املالحظـات       1-2-3املتعلقة بالشكل   ) ب( حتذف املالحظة    :تعديالت تبعية   
  . لذلكً تبعا1-2-3واإلشارات إليها يف الشكل 

بعبـارة  " مكوناته املفردة وعن خماليط مشاة تتيح     "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة         1- 2- 3- 2- 3
  ". اليت تتيح واملخاليط املشاةكل من مكوناته املفردة"

  : من الفقرة األوىلاألوىليف اجلملة   2- 2- 3- 2- 3

  ؛"عند ختفيف خملوط خمترب"تعدل البداية ليصبح نصها   -

ميكن تـصنيف املخلـوط     "بعبارة  " ميكن تصنيف املخلوط اجلديد   "يستعاض عن عبارة      -
  ؛ "املخفف اجلديد

  .يف اية اجلملة" األصلي"بعد كلمة " املخترب"تدرج كلمة   -

  :يف اجلملة األوىل  3- 2- 3- 2- 3

  ؛"دفعة إنتاج خمتربة"بعبارة " دفعة إنتاج بعينها"يستعاض عن عبارة   -

  ؛"معقد"حتذف كلمة   -

  ؛"لدفعة إنتاج أخرى غري خمتربة"بعبارة " لدفعة إنتاج أخرى"يستعاض عن عبارة   -

  ؛"شرافعندما تكون منتجة حتت إ"بعبارة " ومنتجة حتت إشراف"يستعاض عن عبارة   -

  ".مسية الدفعة غري املختربة"بعبارة " مسية الدفعة"يستعاض عن عبارة   -

  . ينطبق التعديل على النص العريبال  

  ".املخلوط غري املخترب املركز"بعبارة " املخلوط املركز"عن عبارة ) مرتان(يستعاض   4- 2- 3- 2- 3
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  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  5- 2- 3- 2- 3

ذات مكونات متشاة، وخضع املخلوطان ألـف   ) ألف وباء وجيم  (ليط  يف حالة وجود ثالثة خما    "  
وباء إىل االختبار ويقعان يف فئة السمية ذاا، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي املكونات ذاـا                
النشطة من حيث السمية كاملخلوطني ألف وباء ولكن بتركيزات متوسطة بني تلك املكونات يف              

  .".رض أن يقع املخلوط جيم يف فئة السمية ذاا مثل ألف وباءاملخلوطني ألف وباء، يفت

  ):د(إىل ) أ(يف اجلملة الواردة بعد الفقرات الفرعية   6- 2- 3- 2- 3

  ؛" قد سبق تصنيفهما‘2‘ و‘1‘فإذا كان املخلوطان "تعدل بداية اجلملة ليصبح نصها   -

  اية اجلملة؛يف " خراآلللمخلوط "بعبارة " ‘2‘للمخلوط "يستعاض عن عبارة   -

  ".فئة األخطار"بعبارة " الفئة"يستعاض عن كلمة   -

  3- 3الفصل 

  )".SPR( اخلواص - أو عالقات التركيب "يف اجلملة الثانية، حتذف عبارة   1- 2- 3- 3

  ".املواد"بكلمة " واد الكيميائيةامل"يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة   4- 2- 3- 3

  ".املادة"ة بكلم" املادة الكيميائية"ن عبارة يف اجلملة األوىل، يستعاض ع  5- 2- 3- 3

عالقـات  "، حتـذف عبـارة      "البارامتر"ج، الواردة حتت    2ب و 2أ و 2يف حالة اخلطوات      1- 3- 3الشكل 
  عالقـات  "بعبـارة   )" SAR/SPR( اخلـواص    - عالقات التركيـب    / النشاط - التركيب  
  )".SAR( النشاط - التركيب 

  :1-3-3يف املالحظات املتعلقة بالشكل   

  " املـادة الكيميائيـة   "يف بداية اجلملة الثانية، يستعاض عـن عبـارة          : ب/أ 1اخلطوة    -
  ؛"املادة"بكلمة 

يف اجلملـة  )" SPR( اخلـواص  -عالقات التركيب  "/حتذف عبارة   : ج/ب/أ2اخلطوة  "  -
  . الثانية والثالثةيف اجلملتني/" SPR"األوىل وعبارة 

  ".املواد"بكلمة " املواد الكيميائية"، يستعاض عن عبارة 2-3-3يف اجلملة الواردة بعد اجلدول   9- 2- 3- 3

بعبـارة  " مكوناته املفردة وعن خماليط مشاة تتيح     "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة         1- 2- 3- 3- 3
  ". واملخاليط املشاة اليت تتيحكل من مكوناته املفردة"

  :األوىل من الفقرة األوىليف اجلملة   2- 2- 3- 3- 3
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  ؛"عند ختفيف خملوط خمترب" البداية ليصبح نصها تعدل  -

ميكن تـصنيف املخلـوط     "بعبارة  " ميكن تصنيف املخلوط اجلديد   "يستعاض عن عبارة      -
  ؛ "املخفف اجلديد

  .يف اية اجلملة" األصلي"بعد كلمة " املخترب"تدرج كلمة   -

  : األوىلاجلملةيف   3- 2- 3- 3- 3

  ؛"دفعة إنتاج خمتربة"بعبارة " دفعة إنتاج بعينها"يستعاض عن عبارة   -

  ؛"معقد"حتذف كلمة   -

  ؛"لدفعة إنتاج أخرى غري خمتربة"بعبارة " لدفعة إنتاج أخرى"يستعاض عن عبارة   -

  ؛"عندما تكون منتجة حتت إشراف"بعبارة " ومنتجة حتت إشراف"يستعاض عن عبارة   -

  ".ملختربةمسية الدفعة غري ا"بعبارة " مسية الدفعة"يستعاض عن عبارة   -

  .العريبال ينطبق التعديل على النص   

  ".املخلوط غري املخترب املركز"بعبارة " املخلوط املركز"عن عبارة ) مرتان(يستعاض   4- 2- 3- 3- 3

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  5- 2- 3- 3- 3

ذات مكونات متشاة، وخضع املخلوطان ألـف   ) ألف وباء وجيم  (يف حالة وجود ثالثة خماليط      "  
إىل االختبار ويقعان يف فئة السمية ذاا، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي املكونات ذاـا               وباء  

النشطة من حيث السمية كاملخلوطني ألف وباء ولكن بتركيزات متوسطة بني تلك املكونات يف              
  .".املخلوطني ألف وباء، يفترض أن يقع املخلوط جيم يف فئة السمية ذاا مثل ألف وباء

  :يف اجلملة األخرية الواردة بعد الفقرات الفرعية  6- 2- 3- 3- 3

  ؛" قد سبق تصنيفهما‘2‘ و‘1‘فإذا كان املخلوطان "تعدل بداية اجلملة ليصبح نصها   -

  .يف اية اجلملة" خرآلللمخلوط ا"بعبارة " ‘2‘للمخلوط "يستعاض عن عبارة   -

  ".فئة األخطار"بعبارة " الفئة"يستعاض عن كلمة   -

  4- 3 الفصل

  .ال ينطبق التعديل على النص العريب  1- 1- 4- 3

  :تضاف الفقرة اجلديدة التالية  5- 1- 4- 3



ST/SG/AC.10/36/Add.3 
Page 17 

  :إىل" حمسس تنفسي أو جلدي"تنقسم رتبة األخطار   3-4-1-5"  

  حمسس تنفسي؛ و  )أ(

  ".حمسس جلدي  )ب(

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  1- 1- 2- 4- 3

  فئات األخطار  3-4-2-1-1"  

 إذا مل تشترط الـسلطة املختـصة        1ت التنفسية يف الفئة     تصنف احملسسا   3-4-2-1-1-1  
  .التصنيف يف فئات فرعية أو إذا مل تكن البيانات كافية للتصنيف يف فئات فرعية

ويف حالة توفر بيانات كافية، واشترطت السلطة املختصة ذلك، يـسمح             3-4-2-1-1-2  
سسات التنفسية يف الفئة     بتصنيف احمل  3-1-1-2-4-3 ألحكام الفقرة    إجراء تقييم حمسن وفقاً   

  .باء للمحسسات التنفسية األخرى1سات القوية، أو الفئة الفرعية ألف، للمحس1الفرعية 

وجود تأثريات يف البشر أو احليوان يربر التصنيف عادة يف ـج وزن               3- 1- 1- 2- 4- 3  
 باء  1  ألف أو  1وميكن تصنيف املواد يف إحدى الفئتني       . األدلة بالنسبة للمحسسات التنفسية   

 وعلى أساس أدلة موثوقة 1- 4- 3 للمعايري الواردة يف اجلدول باستخدام ج وزن األدلة وفقاً
أو مالحظات من دراسات مناسبة     /وعالية اجلودة من حاالت يف البشر أو دراسات جلدية و         

  .على حيوانات التجارب

  فئات األخطار والفئات الفرعية للمحسسات التنفسية: 1- 4- 3اجلدول 

  التحسس التنفسي  :1ة الفئ

  تصنف املادة كمحسس تنفسي  

إذا وجد دليل يف البشر على أن املادة ميكن أن تـؤدي إىل فـرط                 )أ(
  أو/حساسية تنفسية حمددة و

  .)2(إذا كانت هناك نتائج موجبة من اختبار مناسب على احليوان )ب(

 البـشر؛ أو احتمـال      املواد اليت تظهر حدوث حاالت تواتر مرتفع يف         :ألف1الفئة الفرعية 
حدوث معدل حتسس مرتفع يف البشر على أساس اختبارات على احليوان 

  . مراعاة التفاعلوجيوز أيضاً. )2(أو اختبارات أخرى

  املواد اليت تظهر حدوث حاالت تواتر منخفض إىل متوسـط يف البـشر؛               :باء1الفئة الفرعية 
بشر على أساس   أو احتمال حدوث معدل حتسس منخفض إىل متوسط يف ال         

  ." مراعاة التفاعلوجيوز أيضاً. )2(اختبارات على احليوان أو اختبارات أخرى
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  : التالية2تضاف احلاشية   

وحتت .  مناذج على احليوان معترف ا وحمققة الختبار فرط احلساسية التنفسية          ال تتوفر حالياً    )2("  
ات على احليوان معلومات مفيدة يف حالة       ظروف معينة، ميكن أن توفر البيانات الواردة من الدراس        

  ".دلةإجراء تقييم وزن األ

  ".تؤدي إىل"بعبارة " قادرة على إحداث"يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة   1- 2- 1- 2- 4- 3

  : ذات الصلة ليصبح كما يلي2يعدل نص احلاشية   3- 1- 2- 4- 3

وحتت . الختبار فرط احلساسية التنفسية    مناذج على احليوان معترف ا وحمققة        ال تتوفر حالياً    )2("  
 حالة  ظروف معينة، ميكن أن توفر البيانات الواردة من الدراسات على احليوان معلومات مفيدة يف             

  ".إجراء تقييم وزن األدلة

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  1- 2- 2- 4- 3

  فئات األخطار  3-4-2-2-1"  

ذا مل تـشترط الـسلطة املختـصة         إ 1تصنف احملسسات اجللدية يف الفئة        3-4-2-2-1-1  
  .ات كافية للتصنيف يف فئات فرعيةالتصنيف يف فئات فرعية أو إذا مل تكن البيان

ويف حالة توفر بيانات كافية، واشترطت السلطة املختصة ذلك، يـسمح             3-4-2-2-1-2  
  بتصنيف احملسسات اجللدية يف الفئة     3-1-1-2-4-3 ألحكام الفقرة    إجراء تقييم حمسن وفقاً   

  .ت اجللدية األخرىباء للمحسسا 1سسات القوية، أو الفئة الفرعية ألف، للمح 1الفرعية 

ووجود تأثريات يف البشر أو احليوان يربر التصنيف عادة يف ج وزن األدلة               3-4-2-1-1-3  
 باء باسـتخدام  1 ألف أو 1وميكن تصنيف املواد يف إحدى الفئتني . بالنسبة للمحسسات اجللدية 

 وعلى أساس أدلة موثوقة وعالية اجلودة       2-4-3 للمعايري الواردة يف اجلدول       األدلة وفقاً  ج وزن 
أو مالحظات من دراسات مناسبة علـى حيوانـات         /من حاالت يف البشر أو دراسات جلدية و       

 بالنسبة 2- 3- 2- 2- 4- 3 و1- 2- 2- 2- 4- 3 للقيم اإلرشادية الواردة يف وفقاًالتجارب 
 1 بالنسبة للفئة الفرعية     3- 2- 2- 4- 3 و 2- 2- 2- 2- 4- 3 ألف ويف  1للفئة الفرعية   

  .باء
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  فئة األخطار والفئات الفرعية للمحسسات اجللدية: 2- 4- 3اجلدول 

  التحسس اجللدي  :1الفئة 

  تصنف املادة كمحسس جلدي  

إذا وجد دليل يف البشر على أن املادة ميكن أن تـؤدي إىل حتـسس                 )أ(
  األشخاص، أوجللد يف عدد كبري من بالتالمس مع ا

  إذا كانت هناك نتائج موجبة من اختبار مناسب على احليوان )ب(

  ميكن افتراض أن املواد اليت تظهر حدوث حـاالت تـواتر مرتفـع يف البـشر                  :ألف 1الفئة الفرعية 
وميكـن  . أو حدوث تأثري كبري يف احليوان قد تؤدي إىل حتسس كبري يف البشر            /و

  . مراعاة شدة التفاعلأيضاً

ميكن افتراض أن املواد اليت تظهر حدوث حاالت تواتر منخفض إىل متوسط   باء 1فئة الفرعية ال
أو حدوث تأثري منخفض إىل متوسط يف احليوان        /لوجود حاالت يف البشر و    

  . مراعاة شدة التفاعلوميكن أيضاً. قد تؤدي إىل حتسس كبري يف البشر

  األدلة يف البشر  3-4-2-2-2  

  : ألف على1 أن تشتمل األدلة يف البشر للفئة الفرعية ميكن  3-4-2-2-2-1  

 - HMT و HRIPT (2سـم / غم 500 ≤استجابات موجبة عند      )أ(
  ؛)عتبة احلث

بيانات اختبار حساسية تشخيص عند وجود حاالت تفاعل مرتفعة           )ب(
  ؛ وكبرية يف جمموعة حمددة مقارنة بتعرض منخفض نسبياًنسبياً

ود التهاب جلدي بالتالمس مرتفع وكبري     أدلة وبائية أخرى عند وج      )ج(
  . مقارنة بتعرض منخفض نسبياًنسبياً

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

 - HMT و HRIPT (2سـم / غم 500> استجابات موجبة عند      )أ(
  ؛)عتبة احلث

بيانات اختبار حساسية تشخيص عند وجـود حـاالت تفاعـل             )ب(
 ولكن كبرية يف جمموعة حمددة مقارنـة بتعـرض          ضة نسبياً منخف

  ؛منخفض نسبياً

أدلة وبائية أخرى عند وجود التهاب جلدي بالتالمس مـنخفض            )ج(
  ." مقارنة بتعرض منخفض نسبياًوكبري نسبياً
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  فقرات 3- 2- 2- 4- 3 إىل   2- 2- 2- 4- 3تصبح الفقرات احلالية      3- 2- 2- 4- 3 إىل 2- 2- 2- 4- 3
  .4- 2- 2- 4- 3  إىل4- 2- 2- 4- 3جديدة 

 فقرتني 1- 4- 2- 2- 4- 3 و4- 2- 2- 4- 3 تصبح الفقرتان احلاليتان 1- 4- 2- 2- 4- 3 إىل 4- 2- 2- 4- 3
  .1- 3- 2- 2- 4- 3 و3- 2- 2- 4- 3جديدتني 

  .3- 4- 2- 2- 4- 3 و2- 4- 2- 2- 4- 3 احلاليتانحتذف الفقرتان   

   حالـة   يف" :تعدل بداية اجلملة األوىل ليصبح نصها كما يلي       )  سابقاً 1- 4- 2- 2- 4- 3 (1- 3- 2- 2- 4- 3
  ؛ ..."، عند استخدام طريقة اختبار مع مادة مساعدة1الفئة 

  :لتاليةتدرج اجلملة الثالثة اجلديدة ا  

بار املوضعي ، يعترب مؤشر حفز يساوي ثالثة فأكثر استجابة موجبة يف االخت1يف حالة الفئة "  
  .".للغدد الليمفاوية

  "). اخلنازير الغينيةتبار آخر يفاخ ... ويف حالة("حتذف اجلملة األخرية   

  : تدرج فقرتان جديدتان يكون نصهما كما يلي3- 3- 2- 2- 4- 3 و2- 3- 2- 2- 4- 3

ألف  1رات على احليوان للفئة الفرعية      ميكن أن تشتمل نتائج االختبا     2- 3- 2- 2- 4- 3"  
  : أدناه3- 4- 3على بيانات بالقيم الواردة يف اجلدول 

   ألف1لفئة الفرعية نتائج االختبارات على احليوان ل: 3- 4- 3اجلدول 

  املعايري  االختبار

   يف املائة2 ≤ 3قيمة ت ف   االختبار املوضعي للغدد الليمفاوية

اختبار زيادة التأثري يف اخلنـازير      
  الغينية إىل أقصى حد

  أو  يف املائة0.1 ≤ استجابة عند جرعة حث يف اجللد  يف املائة30 ≥

  يف املائة  0.1 >د   استجابة عند جرعة حث يف اجلل       يف املائة  60 ≥
    يف املائة1 ≤إىل 

  أو  يف املائة0.2 ≤ استجابة عند جرعة حث موضعي يف املائة Buehler(  ≤ 15(اختبار لر 

  يف املائة  0.2 > استجابة عند جرعة حث موضعي       يف املائة  60 ≥
  إىل 
   يف املائة20 ≤

باء علـى    1لفرعية  رات على احليوان للفئة ا     أن تشتمل نتائج االختبا    3- 3- 2- 2- 4- 3  
  : أدناه4- 4- 3بيانات بالقيم الواردة يف اجلدول 
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   باء1نتائج االختبارات على احليوانات للفئة الفرعية : 4- 4- 3اجلدول 

  املعايري  االختبار

   يف املائة2 > 3قيمة ت ف   االختبار املوضعي للغدد الليمفاوية

اختبار زيادة التأثري يف اخلنـازير      
  حدالغينية إىل أقصى 

   استجابة عند جرعة حـث يف اجللـد         يف املائة  60<  إىل   يف املائة  30 ≥
  أو  يف املائة1 ≤ إىل  يف املائة0.1 >

   يف املائة1 > استجابة عند جرعة حث يف اجللد يف املائة 30 ≥

   استجابة عند جرعة حـث موضـعي        يف املائة  60 < إىل   يف املائة  Buehler(  ≤ 15(اختبار لر 
  أو  يف املائة20 ≤ إىل ملائة يف ا0.2 >

   يف املائة20 > استجابة عند جرعة حث موضعي يف املائة 15 ≥

باستخدام ـج وزن    "يف اية اجلملة التمهيدية، تدرج عبارة       )  سابقاً 1- 2- 2- 2- 4- 3 (1- 4- 2- 2- 4- 3
  ؛"من البيانات التالية أو مجيعهاأي "بعد عبارة :" األدلة

  ".كما ميكن مراعاة شدة التفاعل) و: "(صها كما يلييكون ن) و(تضاف فقرة جديدة   

  .حتذف اجلملة األوىل)  سابقا2ً- 2- 2- 2- 4- 3 (2- 4- 2- 2- 4- 3

  ".بعبارة التحسس اجللدي" التحسس بالتالمس"يف اجلملة الرابعة، يستعاض عن عبارة   

  :اجلملة التالية يف اية الفقرةتضاف   

  ."انات كل من اإلنسان واحليوانبيينبغي مراعاة تأثري املركبات يف حالة "  

" كمحسس بالتالمس "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة       )  سابقاً 3- 2- 2- 2- 4- 3 (3- 4- 2- 2- 4- 3
" تالمسالتحسس بـال  "ويف اجلملة الثانية، يستعاض عن عبارة       ". كمحسس جلدي "بعبارة  
  ". التحسس اجللدي"بعبارة 

- 2- 2- 4- 3"بالرقم  " 1- 4- 2- 2- 4- 3"، يستعاض عن الرقم     )ج(يف الفقرة الفرعية      
3 ."  

 بعبارة "حمسسات بالتالمس"يف الفقرة األوىل، يستعاض عن عبارة )  سابقا3ً- 2- 2- 4- 3 (4- 4- 2- 2- 4- 3
  ).مرتان" (حمسسات جلدية"

  :تعاض عن اجلملة األخرية مبا يلييس  1- 3- 4- 3

الحظـة  طالع على الوسم اخلاص الذي تشترطه بعض السلطات املختصة، انظـر امل           لال"(  
  ).2- 4- 4- 3 من هذا الفصل و5- 4- 3ل الواردة حتت اجلدو
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بعبـارة  " مكوناته املفردة وعن خماليط مشاة تتيح     "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة         1- 2- 3- 4- 3
  ". واملخاليط املشاة اليت تتيحكل من مكوناته املفردة"

  :األوىل من الفقرة األوىليف اجلملة   2- 2- 3- 4- 3

  ؛"عند ختفيف خملوط خمترب"بداية ليصبح نصها تعدل ال  -

ميكن تـصنيف املخلـوط     "بعبارة  " ميكن تصنيف املخلوط اجلديد   "يستعاض عن عبارة      -
  ؛ "املخفف اجلديد

  .يف اية اجلملة" األصلي"بعد كلمة " املخترب"تدرج كلمة   -

  : األوىلاجلملةيف   3- 2- 3- 4- 3

  ؛"دفعة إنتاج خمتربة"عبارة ب" دفعة إنتاج بعينها"يستعاض عن عبارة   -

  ؛"معقد"حتذف كلمة   -

  ؛"لدفعة إنتاج أخرى غري خمتربة"بعبارة " لدفعة إنتاج أخرى"يستعاض عن عبارة   -

  ؛"عندما تكون منتجة حتت إشراف"بعبارة " ومنتجة حتت إشراف"يستعاض عن عبارة   -

  ". املختربةحتسس حمتمل للدفعة غري"بعبارة " حتسس الدفعة"يستعاض عن عبارة   -

  .ال ينطبق التعديل األخري يف هذه الفقرة على النص العريب  

  : تدرج الفقرتان اجلديدتان التاليتان5- 2- 3- 4- 3 و4- 2- 3- 4- 3

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

ألـف   1 أو الفئة الفرعيـة      1 يف الفئة    يف حالة تصنيف خملوط خمترب            
ألف، ينبغي تـصنيف   1 والفئة الفرعية 1ترب من الفئة يز مكونات املخلوط املخوازداد ترك 

  . ألف بدون اختبار إضايف1 أو الفئة الفرعية 1املخلوط غري املخترب الناتج يف الفئة 

  فئة فرعية واحدة/االستنباط يف فئة  5- 2- 3- 4- 3  

ة، ذات مكونات متـشا   ) ألف وباء وجيم  (يف حالة وجود ثالثة خماليط              
الفئة الفرعية، واملخلوط جيم غـري   /وأجري اختبار للمخلوطني ألف وباء ويندرجان يف نفس الفئة        

املخترب حيتوي املكونات ذات النشاط السمي نفسها كاملخلوطني ألف وباء ولكـن بتركيـزات              
ة الفئ/متوسطة بني تركيزات تلك املكونات يف املخلوطني ألف وباء، عندئذ يفترض أن تكون الفئة             

  ."الفئة الفرعية نفسها اليت ينتمي إليها املخلوطان ألف وباء/الفرعية لسمية املخلوط جيم هي الفئة

- 2- 3- 4- 3 فقرتني جديدتني 5- 3- 2- 4- 3 و4- 2- 3- 4- 3تصبح الفقرتان احلاليتان   
  . على التوايل7- 2- 3- 4- 3 و6
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  ):ه(إىل ) أ(يف اجلملة اليت تلي الفقرات الفرعية )  سابقا4ً- 2- 3- 4- 3 (6- 2- 3- 4- 3

  ؛ " مصنفني بالفعل‘2‘ أو ‘1‘إذا كان املخلوطان : "تعدل البداية لتصبح كما يلي  -

  ".املخلوط اآلخر" بعبارة "‘2‘املخلوط "يستعاض عن عبارة   -

  اجلـدول  "بعبارة  " 1- 4- 3اجلدول  "يف الفقرة الواردة قبل اجلدول، يستعاض عن عبارة           3- 3- 4- 3
  ؛"5- 4- 3

أكمله واملالحظات الست املتعلقة به جبدول جديد ومالحظة واحدة         يستعاض عن اجلدول ب     
  :كما يلي

التركيزات احلدية ملكونات املخلوط املصنفة كمحسسات      /القيم احلدية   :5- 4- 3اجلدول "
  تنفسية أو حمسسات جلدية من شأا أن حتدد تصنيف املخلوط

  :ف املخلوط يف فئةالتركيزات احلدية اليت حتدد تصني/القيم
  احملسسات التنفسية

  1الفئة 
  احملسسات اجللدية

 1الفئة 

  :املكون مصنف يف فئة

 مجيع احلاالت الفيزيائية غاز سائل/مادة صلبة

   يف املائة 0.1 ≥
 )انظر املالحظة(

   يف املائة 0.1 ≥
 )انظر املالحظة(

  احملسسات التنفسية 
  1الفئة 

    يف املائة0.2 ≥   يف املائة1.0 ≥

   التنفسيةاحملسسات
  ألف1الفئة الفرعية 

   يف املائة0.1 ≥  يف املائة0.1 ≥

  احملسسات التنفسية
  باء1الفئة الفرعية 

   يف املائة0.2 ≥  يف املائة1.0 ≥

   يف املائة 0.1 ≥   
 )انظر املالحظة(

  احملسسات اجللدية
  1الفئة 

   يف املائة1.0 ≥   
احملسسات اجللدية الفئـة    

  ألف1الفرعية 
  يف املائة0.1 ≥   

احملسسات اجللدية الفئـة    
  باء1الفرعية 

  يف املائة1.0 ≥   

أو بطاقة وسم تكميلية فقط، حـسبما       / قد تشترط بعض السلطات املختصة صحيفة بيانات السالمة و         :مالحظة
  يف املائـة    1.0 يف املائة و   0.1 للمخاليط اليت حتتوي مكون حتسس بتركيز بني         2-4-4-3هو موصوف يف    

وبينما تعكس القيم احلدية احلالية نظم التصنيف القائمـة،         ).  يف املائة حملسس تنفسي غازي     0.2 و 0.1أو بني   (
  ."يدرك اجلميع أن بعض احلاالت اخلاصة تقتضي تبليغ املعلومات بشأن التركيزات األدىن من هذه القيم
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  ".6- 4- 3اجلدول "ة بعبار" 2- 4- 3اجلدول "يف اجلملة األخرية، يستعاض عن عبارة   1- 4- 4- 3

بعد عبارة  "  باء 1 ألف و  1والفئتان الفرعيتان   "، تضاف عبارة    6- 4- 3يف اجلدول اجلديد      
  .الواردة يف عنوان آخر عمودين" 1الفئة "

  ".5- 4- 3اجلدول "بعبارة " 1- 4- 3اجلدول "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة   2- 4- 4- 3

  :ملة الثانية ليصبح نصها كما يليتعدل اجل  

وحلماية هؤالء األشخاص، جيوز لبعض السلطات أن ختتار طلب اسم املكونات كعنـصر             "  
  ." كمحسستكميلي يف بطاقة الوسم سواء كان املخلوط أو مل يكن ككل مصنفاً

  ").1- 4- 3اجلدول  ... وجيوز لسلطات أخرى("حتذف اجلملة األخرية   

علـى اجلانـب    " 1الفئة  " األول بشأن     يف اإلطار  6تضاف إشارة إىل رقم حاشية جديدة         1- 5- 4- 3
1الفئة : "األيسر كما يلي

)6( ."  

 لالطالع  1- 1- 2- 4- 3 انظر   )6(: "يكون نصها كما يلي   " )6("تضاف حاشية جديدة      
  "..1على تفاصيل بشأن استخدام الفئتني الفرعيتني للفئة 

) مرتـان  ()"3- 3- 4- 3انظـر  "(يف اإلطار قبل األخري على اجلانب األمين، حتذف عبارة          
   واجلـدول   3- 3- 4- 3انظر  ): "(د(وتدرج اجلملة التالية يف النهاية، حتت الفقرة الفرعية         

  )".طالع على الشرح واإلرشادات لال5- 4- 3

  ، "1الفئـة   " يف اإلطار األول من أعلى بـشأن         7تضاف إشارة إىل رقم حاشية جديدة       "  2- 5- 4- 3
1الفئة : "كما يلي

)7("  

 لالطالع  1- 2- 2- 4- 3 انظر   )7(: " يكون نصها كما يلي    ")7("تضاف حاشية جديدة      
  ". .1على تفاصيل بشأن استخدام الفئتني الفرعيتني للفئة 

يف الفقرة " 4- 2- 2- 4- 3"بالرقم " 2- 2- 2- 4- 3"يف وسط اإلطار، يستعاض عن الرقم   
  ).ب(الفرعية 

قوسـني اهلاللـيني    يف اإلطار قبل األخري على اجلانب األمين، حتذف اإلشارة الواردة بني ال             
 5- 4- 3 واجلدول 3- 3- 4- 3انظر ): "(ب(وتدرج يف أسفل اإلطار حتت الفقرة الفرعية 

  )".لتفسري واإلرشاداتلالطالع على ا
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  5- 3الفصل 

ملة وحتذف من اجل  " املواد"بكلمة  " املواد الكيميائية "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة         3- 2- 5- 3
  ".الكيميائية"الثانية كلمة 

  ). مرات5" (املواد"بكلمة " يائيةاملواد الكيم"يستعاض عن عبارة   1- 5- 3لشكل ا

  ".املادة"بكلمة " املادة الكيميائية"يف اجلملة األخرية، يستعاض عن عبارة   10- 2- 5- 3

بعبـارة  " مكوناته املفردة وعن خماليط مشاة تتيح     "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة         1- 2- 3- 5- 3
  ". واملخاليط املشاة اليت تتيحته املفردةكل من مكونا"

  : من الفقرة األوىلاألوىليف اجلملة   2- 2- 3- 5- 3

  ؛"عند ختفيف خملوط خمترب"تعدل البداية ليصبح نصها   -

ميكـن تـصنيف املخلـوط      "بعبارة  " ميكن تصنيف املخلوط اجلديد   "يستعاض عن عبارة      -
  ؛ "املخفف اجلديد

  .يف اية اجلملة" األصلي"مة بعد كل" املخترب"تدرج كلمة   -

  : األوىلاجلملةيف   3- 2- 3- 5- 3

  ؛"دفعة إنتاج خمتربة"بعبارة " دفعة إنتاج بعينها"يستعاض عن عبارة   -

  ؛"معقد"حتذف كلمة   -

  ؛"لدفعة إنتاج أخرى غري خمتربة"بعبارة " لدفعة إنتاج أخرى"يستعاض عن عبارة   -

بعبارة "  يكون قد أنتجها وأشرف على إنتاجها      املنتج التجاري نفسه  "يستعاض عن عبارة      -
  ؛"املنتج التجاري نفسه، عندما يكون قد أنتجها أو أشرف على إنتاجها"

  ".غري املختربةقدرة دفعة اإلنتاج "بعبارة " قدرة دفعة اإلنتاج"يستعاض عن عبارة   -

  :يف اجلملة الواردة بعد الفقرات الفرعية  4- 2- 3- 5- 3

  ؛"‘2‘ أو ‘1‘فإذا كان املخلوط : "يصبح نصها كما يليتعدل بداية اجلملة ل  -

  ؛"للمخلوط اآلخر"بعبارة " ‘2‘للمخلوط "يستعاض عن عبارة   -

  ".فئة األخطار"بعبارة " الفئة"يستعاض عن كلمة   -
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  6- 3الفصل 

 مسرطنيقصد مبصطلح : "يف الفقرة األوىل، تعدل بداية اجلملة األوىل ليصبح نصها كما يلي  1- 6- 3
ويف اجلملة الثانية،   ".  أو خملوط يستحث حدوث السرطان أو يزيد احتماالت حدوثه         مادة

  ".كمواد"بعد عبارة " وخماليط"تدرج كلمة 

  :قرة الثانية ليصبح نصها كما يليتعدل الف  

  وحيدد تصنيف املادة أو املخلوط باعتباره ميثل خطر سرطنة على أساس خصائـصه املتأصـلة               "  
  .".مستوى خطر التسرطن يف البشر الذي ميثله استخدام املادة أو املخلوطوال يوفر معلومات عن 

  ".املواد"الواردة بعد كلمة " ئيةالكيميا"يف اجلملة األوىل، حتذف كلمة   1- 2- 6- 3

  ). مرات7" (املادة"بكلمة " يائيةاملادة الكيم"يستعاض عن عبارة   1- 6- 3الشكل 

  ".للمواد"بعبارة " يةاد الكيميائللمو"يستعاض عن عبارة   2- 2- 6- 3

  ".املواد"بكلمة " واد الكيميائيةامل"يستعاض عن عبارة   3- 2- 6- 3

  )".مواد(مادة "بعبارة " كيميائية) مواد(مادة "يستعاض عن عبارة  )ز (2- 5- 2- 6- 3

  ".املادة"بكلمة " ادة الكيميائيةامل"يستعاض عن عبارة   3- 5- 2- 6- 3

" املـادة الكيميائيـة   "و" املواد الكيميائية " يستعاض عن عبارة     يف اجلملتني األوىل والثانية،     4- 5- 2- 6- 3
  .على التوايل" املادة"و" املواد"بكلميت 

  ".املادة"بكلمة " ادة الكيميائيةامل"يستعاض عن عبارة   5- 5- 2- 6- 3

بعبـارة  " مكوناته املفردة وعن خماليط مشاة تتيح     "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة         1- 2- 3- 6- 3
  ". واملخاليط املشاة اليت تتيحن مكوناته املفردةكل م"

  : من الفقرة األوىلاألوىليف اجلملة   2- 2- 3- 6- 3

  ؛"عند ختفيف خملوط خمترب"تعدل البداية ليصبح نصها   -

ميكـن تـصنيف املخلـوط      "بعبارة  " ميكن تصنيف املخلوط اجلديد   "يستعاض عن عبارة      -
  ؛ "املخفف اجلديد

  .يف اية اجلملة" األصلي" بعد كلمة "املخترب"تدرج كلمة   -

  : األوىلاجلملةيف   3- 2- 3- 6- 3
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  ؛"دفعة إنتاج خمتربة"بعبارة " دفعة إنتاج بعينها"يستعاض عن عبارة   -

  ؛"معقد"حتذف كلمة   -

  ؛"لدفعة إنتاج أخرى غري خمتربة"بعبارة " لدفعة إنتاج أخرى"يستعاض عن عبارة   -

بعبارة " ري نفسه يكون قد أنتجها وأشرف على إنتاجها       املنتج التجا "يستعاض عن عبارة      -
  ؛"املنتج التجاري نفسه، عندما يكون قد أنتجها أو أشرف على إنتاجها"

  ".غري املختربةقدرة دفعة اإلنتاج "بعبارة " قدرة دفعة اإلنتاج"يستعاض عن عبارة   -

  ):د(إىل ) أ(يف اجلملة الواردة بعد الفقرات الفرعية   4- 2- 3- 6- 3

  ؛"‘2‘ أو ‘1‘فإذا كان املخلوط : "تعدل بداية اجلملة ليصبح نصها كما يلي  -

  ؛"خراآلللمخلوط "بعبارة " ‘2‘للمخلوط "يستعاض عن عبارة   -

  ".فئة األخطار"بعبارة " الفئة"يستعاض عن كلمة   -

  7- 3الفصل 

  ".الكيميائية"األوىل، حتذف كلمة يف بداية اجلملة   1- 2- 7- 3

بعبـارة  " مكوناته املفردة وعن خماليط مشاة تتيح     "ة األوىل، يستعاض عن عبارة      يف اجلمل   1- 2- 3- 7- 3
  ".ملشاة اليت تتيحكل من مكوناته املفردة واملخاليط ا"

  :األوىل من الفقرة األوىليف اجلملة   2- 2- 3- 7- 3

  ؛"عند ختفيف خملوط خمترب"تعدل البداية ليصبح نصها   -

ميكـن تـصنيف املخلـوط      "بعبارة  " خلوط اجلديد ميكن تصنيف امل  "يستعاض عن عبارة      -
  ؛ "املخفف اجلديد

  .يف اية اجلملة" األصلي"بعد كلمة " املخترب"تدرج كلمة   -

  : األوىلاجلملةيف   3- 2- 3- 7- 3

  ؛"دفعة إنتاج خمتربة"بعبارة " دفعة إنتاج بعينها"يستعاض عن عبارة   -

  ؛"معقد"حتذف كلمة   -

  ؛"لدفعة إنتاج أخرى غري خمتربة"بعبارة " تاج أخرىلدفعة إن"يستعاض عن عبارة   -

بعبارة " املنتج التجاري نفسه يكون قد أنتجها وأشرف على إنتاجها        "يستعاض عن عبارة      -
  ؛"املنتج التجاري نفسه، عندما يكون قد أنتجها أو أشرف على إنتاجها"
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  ".غري املختربة قدرة دفعة اإلنتاج"بعبارة " قدرة دفعة اإلنتاج"يستعاض عن عبارة   -

  :يف اجلملة الواردة بعد الفقرات الفرعية  4- 2- 3- 7- 3

  ؛"‘2‘ أو ‘1‘فإذا كان املخلوط : "تعدل بداية اجلملة ليصبح نصها كما يلي  -

  ؛"خراآلللمخلوط "بعبارة " ‘2‘للمخلوط "يستعاض عن عبارة   -

  ".فئة األخطار"بعبارة " الفئة"يستعاض عن كلمة   -

  8- 3الفصل 

  ".املادة"بكلمة " ادة الكيميائيةامل" األخرية، يستعاض عن عبارة اجلملةيف   6- 1- 2- 8- 3

بكلمة " للمواد الكيميائية "وعبارة  " مادة كيميائية " يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة        1- 10- 1- 2- 8- 3
  .على التوايل" للمواد"وعبارة " ةماد"

ويف بداية اجلملة   ". ملادة"الواردة بعد كلمة    " كيميائية"يف اجلملة األوىل، حتذف كلمة        2- 10- 1- 2- 8- 3
  ".املادة"بكلمة " الكيميائية"مة الثانية، يستعاض عن كل

  ".املادة"بكلمة " ادة الكيميائيةامل"يستعاض عن عبارة   3- 10- 1- 2- 8- 3

بعبـارة  " مكوناته املفردة وعن خماليط مشاة تتيح     "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة         1- 3- 3- 8- 3
  ". واملخاليط املشاة اليت تتيحكل من مكوناته املفردة"

  : من الفقرة األوىلاألوىليف اجلملة   2- 3- 3- 8- 3

  ؛"عند ختفيف خملوط خمترب"تعدل البداية ليصبح نصها   -

ميكـن تـصنيف املخلـوط      "بعبارة  " ميكن تصنيف املخلوط اجلديد   "يستعاض عن عبارة      -
  ؛ "املخفف اجلديد

  .يف اية اجلملة" األصلي"بعد كلمة " ترباملخ"تدرج كلمة   -

  :يف اجلملة األوىل  3- 3- 3- 8- 3

  ؛"دفعة إنتاج خمتربة"بعبارة " دفعة إنتاج بعينها"يستعاض عن عبارة   -

  ؛"معقد"حتذف كلمة   -

  ؛"لدفعة إنتاج أخرى غري خمتربة"بعبارة " لدفعة إنتاج أخرى"يستعاض عن عبارة   -
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بعبارة " لتجاري نفسه يكون قد أنتجها وأشرف على إنتاجها       املنتج ا "يستعاض عن عبارة      -
  ؛"املنتج التجاري نفسه، عندما يكون قد أنتجها أو أشرف على إنتاجها"

  ".غري املختربةقدرة دفعة اإلنتاج "بعبارة " قدرة دفعة اإلنتاج"يستعاض عن عبارة   -

لمة وتضاف ك" ن مسي يف خملوط خمتربإذا ازداد تركيز مكو" بداية الفقرة ليصبح نصها تعدل  4- 3- 3- 8- 3
  ".املركز"قبل كلمة " الناتج"

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  5- 3- 3- 8- 3

ذات مكونات متشاة، وخضع املخلوطان ألـف   ) ألف وباء وجيم  (يف حالة وجود ثالثة خماليط      "  
املكونات ذاـا   وباء إىل االختبار ويقعان يف فئة السمية ذاا، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي              

النشطة من حيث السمومية كاملخلوطني ألف وباء ولكن بتركيزات متوسطة بني تلك املكونـات              
  .".يف املخلوطني ألف وباء، يفترض أن يقع املخلوط جيم يف فئة السمية ذاا مثل ألف وباء

  ):د(إىل ) أ(يف اجلملة الواردة بعد الفقرات الفرعية   6- 3- 3- 8- 3

 قـد سـبق     ‘2‘ و ‘1‘فإذا كان املخلوطان    : "ملة ليصبح نصها كما يلي    تعدل بداية اجل    -
  ؛"تصنيفهما

  .يف اية اجلملة" خراآلللمخلوط "بعبارة " ‘2‘للمخلوط "يستعاض عن عبارة   -

  ".فئة األخطار"بعبارة " الفئة"يستعاض عن كلمة   -

  :اجلملة التالية يف اية الفقرةاف يف اجلملة األوىل، ال ينطبق أو تعديل على النص العريب وتض  5- 4- 3- 8- 3

   للمعـايري الـواردة يف      يقيم يج اجلهاز التنفسي والتأثريات املخدرة بصورة منفصلة وفقاً        "  
، ينبغي إضافة إسهام كل مكون،      األخطار وعند إجراء عمليات التصنيف هلذه       2- 2- 8- 3

  .".أدلة على أن اآلثار غري مضافةما مل يكن هناك 

   ليصبح نـصها كمـا يلـي        8- 3 يف الفصل    2- 8- 3 و 1- 8- 3طقي القرارين   يعدل من   5- 8- 3
  ): بدون تغيري5- 8- 3تظل الفقرة التمهيدية الواردة حتت (
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  1- 8- 3 القرار منطق  1- 5- 8- 3"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــ

تـأثريات  على أساس    (2 أو الفئة    1 فقط عندما ال يكون هناك مربر للتصنيف يف الفئة           3جيري التصنيف يف الفئة       )1(  
  ).التأثريات املخدرة) (ب (2-2-2-8-3و)  التنفسيةتالتأثريا) (ه (1-2-2-8-3انظر ). شد أو تأثريات خمدرة غري مؤقتةتنفسية أ

  بعد تعرض مفرد،
  هل ميكن للمادة أو املخلوط إحداث مسية ملحوظة يف البشر، أو  )أ(
ية ملحوظة يف البشر على أساس هل ميكن افتراض أا قد حتدث مس  )ب(

  دراسات يف حيوانات التجارب؟
حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يتبع       .  بشأن املعايري والقيم التوجيهية    2-8-3انظر  

 .يف ج وزن األدلة

بعد  لتقييم السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة     أو معلومات / هل تتوفر عن املادة بيانات و      :املادة
  ؟ لمادةتعرض مفرد ل

  ال

معلومات / هل تتوفر عن املخلوط ككل أو عن مكوناته بيانات         :املخلوط  التصنيف غري ممكن
  ؟ بعد تعرض مفرد لتقييم السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة

  

  نعم

  نعم

  التصنيف غري ممكن  ال

  انظر منطق القرار
3 -8 -2 

  1الفئة 

 

  خطر

ت لتقيـيم الـسمية     معلوما/هل تتوفر عن املخلوط ككل بيانات     
  بعد تعرض مفرد؟ الشاملة ألعضاء مستهدفة

  نعم
  ال

  ال

  ال

  نعم

  3الفئة 

 
  حتذير

 بعد تعرض مفرد،
  ؟)1(أو يجاً تنفسياً أو كليهمامؤقتة هل حتدث املادة أو املخلوط تأثريات خمدرة   

  .املعايري إىل رأي خبري يف ج وزن األدلةحيتاج تطبيق .  بشأن املعايري3- 8-3 و2-8- 3انظر 

  2الفئة 

 
  حتذير

 بعد تعرض مفرد،
هل ميكن اعتبار املادة أو املخلوط مضرين بصحة البشر على أساس أدلة   

  ؟يف حيوانات التجاربمن دراسات 
حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف ج .  بشأن املعايري والقيم التوجيهية2-8- 3انظر 
  . األدلةوزن

  

  

  

  

 نعم

  نعم

  ال
 غري مصنف

  

 نعم
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  2- 8- 3منطق القرار   2- 5- 8- 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــ

  .2-3-3-1، الفقرة 3-1 يف الفصل " احلديةالتركيزات/استخدام القيم احلدية" من هذا الفصل و2-8-3انظر   )2(  

  . لالطالع على التفسري واإلرشادات2-8-3 واجلدول 4-3-8-3 انظر  )3(  

 3-3-8-3هل ميكن تطبيق مبادئ االستكمال كما يف الفقرة 

 للـسمية   1هل حيتوي املخلوط مكوناً مسياً أو أكثر مصنفاً يف الفئـة            
  :)2(الشاملة ألعضاء مستهدفة عند تركيز

   يف املائة؟10 <و 1.0 ≥  
/ بـشأن اسـتخدام القـيم احلديـة        2- 8- 3انظر اجلدول   

 .)3(التركيزات احلدية

1اً كمادة مـن الفئـة       هل املخلوط حيتوي مكوناً مسياً أو أكثر مصنف       

  :)2(للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة عند تركيز
   يف املائة؟1.0 ≥  )أ(  
   يف املائة؟10 ≥  )ب(  

  .)3(ةالتركيزات احلدي/احلدية بشأن استخدام القيم 2-8-3انظر اجلدول 

 للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة     3هل حيتوي املخلوط مكوناً مسياً أو أكثر مصنفاً يف الفئة           
   يف املائة؟20 ≥عند تركيز 

 . ينبغي تتوخي احلذر عند تصنيف هذه املخاليط5-4-3-8-3انظر اجلدول 

 للـسمية   2اً مسياً أو أكثر مصنفاً يف الفئـة         هل حيتوي املخلوط مكون   
  :)2(الشاملة ألعضاء مستهدفة عند تركيز

   يف املائة؟1.0 ≥  )أ(  
   يف املائة؟10 ≥  )ب(  

ــدول  ــر اجل ــة 2-8-3انظ ــيم احلدي ــتخدام الق ــشأن اس / ب
 .)3(التركيزات احلدية

  1الفئة 

 

  خطر

 ال يصنف

  2الفئة 

 
  حتذير

  2الفئة 

 
  حتذير

  يصنف يف الفئة 
  املناسبة

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

  3الفئة 

 
  حتذير
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  9- 3الفصل 

 رةوتدرج عبا" هذا الفصل"بعبارة " هذه الوثيقة"يف بداية اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة   1- 1- 9- 3
  ".املواد"بعد كلمة  "واملخاليط"

  ".املادة أو املخلوط"بعبارة " اداملو"كلمة يستعاض عن   2- 1- 9- 3

  ".للمادة"بعد عبارة " أو املخلوط"يف اجلملة األوىل، تضاف عبارة   3- 1- 9- 3

  ).مرتان( "املادة"بكلمة " يميائيةاملادة الك"يف اجلملة األخرية، يستعاض عن عبارة   6- 2- 9- 3

بكلمـة  " ميائيةاملواد الكي "عن عبارة   و" مادة"بكلمة  " مادة كيميائية "يستعاض عن عبارة      1- 10- 2- 9- 3
  ).مرات3" (املواد"

وال ينطبق التعـديل يف  " ملادة"الواردة بعد كلمة " كيميائية"يف اجلملة األوىل، حتذف كلمة    2- 10- 2- 9- 3
  . جلملة الثانية على النص العريبا

  ".املادة" بكلمة "ملادة الكيميائيةا" يستعاض عن عبارة  3- 10- 2- 9- 3

بعبـارة  " مكوناته املفردة وعن خماليط مشاة تتيح     " اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة       يف  1- 3- 3- 9- 3
  ". واملخاليط املشاة اليت تتيحكل من مكوناته املفردة"

  : من الفقرة األوىلاألوىليف اجلملة   2- 3- 3- 9- 3

  ؛"عند ختفيف خملوط خمترب"تعدل البداية ليصبح نصها   -

ميكـن تـصنيف املخلـوط      "بعبارة  " صنيف املخلوط اجلديد  ميكن ت "يستعاض عن عبارة      -
  ؛ "املخفف اجلديد

  .يف اية اجلملة" األصلي"بعد كلمة " املخترب"تدرج كلمة   -

  : األوىلاجلملةيف   3- 3- 3- 9- 3

  ؛"دفعة إنتاج خمتربة"بعبارة " دفعة إنتاج بعينها"يستعاض عن عبارة   -

  ؛"معقد"حتذف كلمة   -

  ؛"لدفعة إنتاج أخرى غري خمتربة"بعبارة " دفعة إنتاج أخرىل"يستعاض عن عبارة   -

  ؛"عندما تكون منتجة حتت إشراف"بعبارة " ومنتجة حتت إشراف"يستعاض عن عبارة   -

  ".مسية الدفعة غري املختربة"بعبارة " مسية الدفعة"يستعاض عن عبارة   -

  .على النص العريبيف اجلملة األخرية  التعديلال ينطبق   
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وتضاف كلمة " إذا ازداد تركيز مكون مسي يف خملوط خمترب"تعدل بداية الفقرة ليصبح نصها   4- 3- 3- 9- 3
  ".املركز"قبل كلمة " الناتج"

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  5- 3- 3- 9- 3

ذات مكونات متشاة، وخضع املخلوطان ألـف   ) ألف وباء وجيم  (يف حالة وجود ثالثة خماليط      "  
 فئة السمية ذاا، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي املكونـات ذاـا             يفوكانا  وباء إىل االختبار    

النشطة من حيث السمومية كاملخلوطني ألف وباء ولكن بتركيزات متوسطة بني تلك املكونـات              
  .".يف املخلوطني ألف وباء، يفترض أن يقع املخلوط جيم يف فئة السمية ذاا مثل ألف وباء

  :دة بعد الفقرات الفرعيةيف اجلملة الوار  6- 3- 3- 9- 3

   قـد  ‘2‘ و‘1‘فـإذا كـان املخلوطـان      : "تعدل بداية اجلملة ليصبح نصها كما يلـي         -
  ؛"سبق تصنيفهما

  .يف اية اجلملة" خراآلللمخلوط "بعبارة " ‘2‘للمخلوط "يستعاض عن عبارة   -

  ".فئة األخطار"بعبارة " الفئة"يستعاض عن كلمة   -

  10- 3الفصل 

  ".مادة كيميائية سائلة أو صلبة "بعبارة" منتج كيميائي سائل أو صلب"ض عن عبارة يستعا  2- 1- 10- 3

  : يكون نصها كما يلي4- 6- 1- 10- 3ة تدرج فقرة جديد  4- 6- 1- 10- 3

 يـشتمل   2- 1- 10- 3على الرغم من أن تعريف الشفط الوارد يف           4- 6- 1- 10- 3"  
من اجلدول  ) ب( ألحكام    أن التصنيف وفقاً   إالعلى دخول مواد صلبة يف اجلهاز التنفسي،        

  .". املقصود منه أن ينطبق على املواد واملخاليط السائلة فقط2 أو للفئة 1 للفئة 1- 10- 3

  .5- 6- 1- 10- 3 الفقرة 4- 6- 1- 10- 3 احلاليةتصبح الفقرة   

بعبـارة  " مكوناته املفردة وعن خماليط مشاة تتيح     "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة         1- 2- 3- 10- 3
  ". واملخاليط املشاة اليت تتيح مكوناته املفردةكل من"

  : من الفقرة األوىلاألوىليف اجلملة   2- 2- 3- 10- 3

  ؛"عند ختفيف خملوط خمترب"ح نصها تعدل البداية ليصب  - 

 تصنيف املخلوط   ميكن"بعبارة  " ميكن تصنيف املخلوط اجلديد   "يستعاض عن عبارة      - 
  ؛ "املخفف اجلديد
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  .يف اية اجلملة" األصلي" بعد كلمة "املخترب"تدرج كلمة   - 

  : األوىلاجلملةيف   3- 2- 3- 10- 3

  ؛"دفعة إنتاج خمتربة"بعبارة " هادفعة إنتاج بعين"يستعاض عن عبارة   - 

  ؛"معقد"حتذف كلمة   - 

  ؛"لدفعة إنتاج أخرى غري خمتربة "بعبارة" لدفعة إنتاج أخرى"يستعاض عن عبارة   - 

  ؛"عندما تكون منتجة حتت إشراف"ة بعبار" إشرافومنتجة حتت "يستعاض عن عبارة   - 

ـّر مسية دفعة اإلنتاج   "يستعاض عن عبارة      -  ـّر مسية دفعة اإلنتـاج     "بعبارة  " تغي   تغي
  ".غري املختربة

  . ينطبق التعديل على النص العريبال  

املخلوط "عن عبارة   ‘ يف اية اجلملة    ’ويستعاض  " خملوط"بعد كلمة   " خمترب"تضاف كلمة     4- 2- 3- 10- 3
  ".املخلوط غري املخترب الناتج"بعبارة " اجلديد

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  5- 2- 3- 10- 3

ذات مكونات متشاة، وخضع املخلوطان ألـف   ) ألف وباء وجيم  (يف حالة وجود ثالثة خماليط      "  
ت ذاـا   وباء إىل االختبار ويقعان يف فئة السمية ذاا، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي املكونا             

النشطة من حيث السمومية كاملخلوطني ألف وباء ولكن بتركيزات متوسطة بني تلك املكونـات              
  .".يف املخلوطني ألف وباء، يفترض أن يقع املخلوط جيم يف فئة السمية ذاا مثل ألف وباء

  ):د(إىل ) أ(يف اجلملة الواردة بعد الفقرات الفرعية   6- 2- 3- 10- 3

   قـد   ‘2‘ و ‘1‘فإذا كان املخلوطـان     : "يصبح نصها كما يلي   تعدل بداية اجلملة ل     - 
  ؛"سبق تصنيفهما

  .يف اية اجلملة" خراآلللمخلوط "بعبارة " ‘2‘للمخلوط "يستعاض عن عبارة   -

  ".فئة األخطار"بعبارة " الفئة"يستعاض عن كلمة   -
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  4اجلزء 

  1- 4الفصل 

  ".تعرض"بعد كلمة " مائي"رج كلمة  تد"السمية املائية احلادة"يف تعريف   1- 1- 1- 4

بعبـارة  " قدرة مادة أو خواصها الفعليـة     "، يستعاض عن عبارة     "السمية املائية املزمنة  "يف تعريف     
  ".تعرض"بعد كلمة " مائي"وتدرج كلمة " اخلاصة املتأصلة"

  :تدرج التعاريف التالية بالترتيب األجبدي  

  "Ecx يف املائة تركيز مرتبط بنسبة استجابة تبلغ س.  

، يعين، ألغراض التصنيف، خطر مادة كيميائية ناتج عن مسيتها احلـادة            )قصري األمد (خطر حاد     
  .لكائن حي خالل تعرض قصري األمد هلذه املادة الكيميائية يف بيئة مائية

، يعين، ألغراض التصنيف، خطر مادة كيميائية ناتج عن مسيتها املزمنـة عقـب   خطر طويل األمد   
  . بيئة مائيةتعرض طويل األمد يف

  "NOEC)    التركيز امللحوظ يف االختبار الذي يقل مباشرة عـن          )تركيز بدون تأثري ملحوظ 
والتركيز بدون .  ميكن أن يسبب أضرارا عكسيةأدىن تركيز ملحوظ يف اختبار دال إحصائياً

  ". مقارنة باموعة الضابطةتأثري ملحوظ ليس له أضرار عكسية دالة إحصائياً

  :ليصبح كما يلي) د(إىل ) أ(رعية عاد ترتيب الفقرات الفي  1- 2- 1- 1- 4

  السمية املائية احلادة؛  )أ"(

  السمية املائية املزمنة؛  )ب(

  جي أو التراكم البيولوجي الفعلي؛إمكانية التراكم البيولو  )ج(

  .".للمواد الكيميائية العضوية) البيولوجي أو الالبيولوجي(التحلل   )د(

 مع إجـراء التعـديل      4-1-1-4 فقرة جديدة    6-1-1-4تصبح الفقرة احلالية      )اً سابق4-1-1-6 (4-1-1-4
  :التايل

  ".ست ف" بعبارة" سق) ف(ت "يف اجلملة األخرية يستعاض عن عبارة   

  .5- 1- 1- 4 فقرة جديدة 4- 1- 1- 4لية تصبح الفقرة احلا  ) سابقا4ً- 1- 1- 4 (5- 1- 1- 4

  ): سابقا2ً- 5- 1- 1- 4 و1- 5- 1- 1- 4 و5- 1- 1- 4 (2- 6- 1- 1- 4 و1- 6- 1- 1- 4 و6- 1- 1- 4
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   فقرات جديـدة    2- 5- 1- 1- 4 و 1- 5- 1- 1- 4 و 5- 1- 1- 4تصبح الفقرات احلالية      
  . على التوايل2- 6- 1- 1- 4 و1- 6- 1- 1- 4 و6- 1- 1- 4

بعبارة )" 3- 10- 2- 1- 4انظر "(، يستعاض عن عبارة 1- 6- 1- 1- 4يف الفقرة اجلديدة   
  )".3- 11- 2- 1- 4انظر "(

ويستعاض عن الرقم   " املواد"الواردة بعد كلمة    " الكيميائية"ذف كلمة   يف اجلملة األوىل، حت     1- 7- 1- 1- 4
  ".3- 7- 1- 1- 4"بالرقم " 4- 7- 1- 1- 4"

وعلـى   ("2- 7- 1- 1- 4حتذف اجلملة األخرية من الفقرة احلاليـة        3- 7- 1- 1- 4 و2- 7- 1- 1- 4
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيل 

 10خيضع املرفق : كما ذكر أعاله ("(3- 7- 1- 1- 4والفقرة احلالية )" 29رقم  ... املثال
  .2- 7- 1- 1- 4فقرتان يف فقرة واحدة وتدمج ال)") لعملية حتقق

  .3- 7- 1- 1- 4 فقرة جديدة 4- 7- 1- 1- 4 لذلك، تصبح الفقرة احلالية وتبعاً  

  : تعدل كما يلي1- 2- 1- 4

 يف حني يتألف النظام املنسق لتصنيف املواد من ثالث فئات تصنيف للسمية             1- 2- 1- 4"  
إن اجلزء األساسي من النظام املنسق لتـصنيف املـواد          احلادة وأربع فئات للسمية املزمنة، ف     

  انظر اجلـدول   (يتألف من ثالث فئات تصنيف للسمية احلادة وثالث فئات للسمية املزمنة            
وحتدد . وتطبق فئات تصنيف السمية احلادة واملزمنة بصورة منفصلة       )). ب(و) أ (1- 1- 4

أساس بيانات السمية احلادة فقط     على   3إىل   1معايري تصنيف مادة يف فئات السمية احلادة        
  فتتبع جا3ً  إىل1أما معايري تصنيف مادة يف فئات السمية املزمنة ). 50 أو ت ق50ت ف(

 خطوته األوىل هي حتديد ما إذا كانت املعلومات املتاحة عن السمية املزمنة تستحق              مرحلياً
لسمية املزمنـة، فـإن     ويف حالة عدم توافر بيانات مالئمة ل      . التصنيف كخطر طويل األمد   

اخلطوة التالية هي اجلمع بني نوعني من املعلومات؛ أي بيانات السمية احلادة وبيانات املصري 
  )." 1- 1- 4انظر الشكل ) (لبيولوجيالتحلل البيولوجي وبيانات التراكم ا(البيئي 

 إجراء   مع 2- 2- 1- 4 فقرة جديدة    12- 2- 1- 4تصبح الفقرة احلالية    )  سابقاً 12- 2- 1- 4 (2- 2- 1- 4
  :التعديالت التالية

  ؛")4الفئة املزمنة ("حيذف العنوان   -

املواد "بعبارة  " املواد العضوية القليلة الذوبان يف املاء     "يف اجلملة الثالثة، يستعاض عن عبارة         -
  ؛"القليلة الذوبان يف املاء

  :تعدل اجلملة األخرية ليصبح نصها كما يلي  -
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مكن إثبات أن املادة ال تتطلب التصنيف لألخطار املائيـة           إذا أ  وال يعود التصنيف مربراً   "  
  .".طويلة األمد

  :ف فقرة جديدة يكون نصها كما يليتضا  )جديدة (3- 2- 1- 4

 0.1ل أو مسية مزمنة تقل بكثري عن        / مغم 1 املواد ذات مسية حادة تقل بكثري عن         4-1-2-3"  
تسهم كمكونات  )  سريعة التحلل  إذا كانت (ل  / مغم 0.01و) إذا مل تكن سريعة التحلل    (ل  /مغم

  خملوط يف مسية املخلوط حين يف حالة اخنفاض تركيزها وينبغي زيادة ترجيحهـا عنـد تطبيـق                 
  )".5-5-5-3-1-4 والفقرة 1-1-4ول  املتعلقة باجلد2انظر املالحظة (طريقة احلساب 

  .5- 2- 1- 4 فقرة جديدة 3- 2- 1- 4تصبح الفقرة احلالية   

 مع إجراء 4- 2- 1- 4 فقرة جديدة 2- 2- 1- 4تصبح الفقرة احلالية   ) سابقا2ً- 2- 1- 4 (4- 2- 1- 4
  :التعديالت التالية

  ؛ "املعايري التالية "بعد عبارة)" 1-1-4اجلدول "(يف اجلملة األوىل، تضاف عبارة   -

  ".2-1-4اجلدول " بعبارة 1-1-4اجلدول "يف اجلملة األخرية، يستعاض عن عبارة   -

  : التايل1- 1- 4يستعاض عنهما باجلدول اجلديد  : 1- 1- 4 واجلدول 1- 1- 4الشكل 

  )1املالحظة (فئات األخطار للمواد اخلطرة على البيئة املائية : 1- 1- 4اجلدول 

  )قصرية األمد(األخطار املائية احلادة   )أ(

  )2املالحظة (: 1الفئة احلادة 

  أو/ل و/ مغم1 ≤  )لألمساك (50 ساعة ت ق96  
  أو/ل و/ مغم1 ≤  )للقشريات (50 ساعة ت ف48  
  )3املالحظة (ل / مغم1 ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى (50 ساعة ت ف ن96 أو 72  
  ل/ مغم0.1 < 50ق)ف( للسمية احلادة إلدراج جمموعة أدىن عند قيمة ت1قد تقسم بعض السلطات التنظيمية الفئة   

  :2 احلادة الفئة

  وأ/ل و/ مغم10 ≤ إىل 1>   ) لألمساك (50 ساعة ت ق96  
  أو/ل و/ مغم10 ≤ إىل 1>   )للقشريات (50 ساعة ت ف48  
  )3املالحظة (ل / مغم10 ≤ إىل 1>    )للطحالب أو نباتات مائية أخرى (50 ساعة ت ف ن96 أو 72  

  :3احلادة الفئة 

  أو/ل و/ مغم100 ≤  إىل10>   )لألمساك (50 ساعة ت ق96  
  أو/ل و/ مغم100 ≤ إىل 10>   )للقشريات (50 ساعة ت ف48  
  )3املالحظة (ل / مغم100 ≤  إىل10>   )للطحالب أو نباتات مائية أخرى (50 ساعة ت ف ن96 أو 72  
  ل عن طريق إدراج فئة أخرى/ مغم100 50ق)ف(قد توسع بعض السلطات التنظيمية هذا النطاق إىل أبعد من قيمة ت  
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  )تابع ()1الحظة امل(فئات األخطار للمواد اخلطرة على البيئة املائية : 1- 1- 4اجلدول 

  )1-1-4 الشكل انظر أيضاً (األخطار املائية طويلة األمد  )ب(

  ويتوفر هلا بيانات مالئمة عن السمية املزمنة) 4املالحظة (مواد غري قابلة للتحلل بسرعة   ‘1‘

  )2املالحظة  (1املزمنة : الفئة

NOECأو/ل و/ مغم0.1 ≤  )لألمساك( مزمن س أو ت ق  
NOECأو/ل و/ مغم0.1 ≤  )للقشريات( مزمن س أو ت ف  
NOECل/ مغم0.1 ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى(مزمن  س أو ت ف ن  

  2املزمنة : الفئة

NOECأو/ل و/ مغم1 ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى(مزمن  س أو ت ف ن  

NOECأو/ل و/ مغم1 ≤  )للقشريات( مزمن س أو ت ف  

NOECل/ مغم1 ≤  ) مائية أخرىللطحالب أو نباتات(  مزمنس أو ت ف ن  

 ويتوفر هلا بيانات مالئمة عن السمية املزمنة) 4املالحظة (مواد قابلة للتحلل بسرعة   ‘2‘

  )2املالحظة  (1املزمنة : الفئة

NOECأو/ل و/ مغم0.01 ≤  )لألمساك( مزمن س أو ت ق  
NOECأو/ل و/ مغم0.01 ≤  )للقشريات( مزمن س أو ت ف  
NOECل/ مغم0.01 ≤  )الب أو نباتات مائية أخرىللطح(مزمن  س أو ت ف ن  

  2املزمنة : الفئة

NOECأو/ل و/ مغم0.1 ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى(مزمن  س أو ت ف ن  
NOECأو/ل و/ مغم0.1 ≤  )للقشريات( مزمن س أو ت ف  
NOECل/ مغم0.1 ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى(  مزمنس أو ت ف ن  

  3املزمنة : الفئة

NOECأو/ل و/ مغم1 ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى(مزمن  س أو ت ف ن  
NOECأو/ل و/ مغم1 ≤  )للقشريات( مزمن س أو ت ف  
NOECل/ مغم1 ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى(  مزمنس أو ت ف ن  

 مواد ال يتوفر هلا بيانات مالئمة عن السمية املزمنة  ‘3‘

  )2املالحظة  (1املزمنة : الفئة

  أو/ل و/ مغم1 ≤  )لألمساك( مزمن ساعة أو ت ق س96
  أو/ل و/ مغم1 ≤  )للقشريات( مزمن س ساعة أو ت ف48
  )3املالحظة (ل / مغم1 ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى(مزمن  س ساعة أو ت ف ن72

إن مل تكـن    أو،   (500 ≥املعني عمليـاً    ) BCF(أو قيمة معامل التركز البيولوجي      /واملادة ليست سريعة التحلل و    
  )5 و4انظر املالحظتان (). 4 ≥ أومموجود، لوك
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  )تابع ()1املالحظة (فئات األخطار للمواد اخلطرة على البيئة املائية : 1- 1- 4اجلدول 

  2املزمنة : الفئة

  أو/ل و/ مغم10 ≤ إىل 1>   ) لألمساك (50 ساعة ت ق96
  أو/ل و/ مغم10 ≤ إىل 1>   )للقشريات (50 ساعة ت ف48
  )3املالحظة (ل / مغم10 ≤ إىل 1>    )للطحالب أو نباتات مائية أخرى (50 ساعة ت ف ن96 أو 72

أو، إن مل تكـن      (500 ≥املعني عمليـاً    ) BCF(أو قيمة معامل التركز البيولوجي      /واملادة ليست سريعة التحلل و    
  )5 و4انظر املالحظتان (). 4 ≥ أومموجود، لوك

  3املزمنة : الفئة

  أو/ل و/ مغم100 ≤ إىل 10>   ) لألمساك (50 ت قساعة 96
  أو/ل و/ مغم100 ≤ إىل 10>   )للقشريات (50 ساعة ت ف48
  )3املالحظة (ل / مغم100 ≤ إىل 10>    )للطحالب أو نباتات مائية أخرى (50 ساعة ت ف ن96 أو 72

أو، إن مل تكـن      (500 ≥املعني عمليـاً    ) BCF(أو قيمة معامل التركز البيولوجي      /واملادة ليست سريعة التحلل و    
  )5 و4انظر املالحظتان (). 4 ≥ أومموجود، لوك

  "شبكة األمان"تصنيف   )ج(

  :4 املزمنةالفئة   

تصنف يف هذه الفئة املواد القليلة الذوبان اليت مل تسجل هلا مسية حادة عند مستويات تصل إىل قابلية الذوبان يف املاء، وال تتحلل                        
، وتظهر قدرة على التراكم البيولوجي، ما مل توجد أدلة علمية أخرى توضح أن التـصنيف غـري                  4 ≥ أوموهلا قيمة لو ك    بسرعة

، أو التركيزات بدون تـأثري      BCF (>500(وينبغي أن تتضمن هذه األدلة قيمة معينة عملياً ملعامل التركز البيولوجي             .ضروري
   يف البيئةأو دليل على التحلل السريع، ل/مغمNOECs ( <1(ملحوظ لسمية مزمنة 

  : ليصبح نصها كما يلي1- 1- 4 املتعلقة باجلدول 5 إىل 1تعدل املالحظات 

تشتمل على نطاق من     ...  ختترب كائنات األمساك والقشريات والطحالب كأنواع      :1مالحظة  "  
غري أنـه   . مستويات التغذية واموعات التصنيفية، وتكون طرائق القياس موحدة بدرجة كبرية         

  . ونقاط انتهاء متكافئةاعاة بيانات الكائنات األخرى، شريطة، أن متثل أنواعاً مرميكن أيضاً

، من  1أو الفئة السمية املزمنة     / و 1 عند تصنيف املواد يف الفئة السمية احلادة         :2الحظة  م  
) 5- 5- 5- 3- 1- 4انظر ( مناسب Mالضروري اإلشارة يف الوقت نفسه إىل عامل ضرب 

  .لتطيق طريقة اجلمع

  أكثـر  )] معدل منو  (50ت ف  [= 50عند اخنفاض السمية للطحالب ت ف ن        :3مالحظة   
 مثل حتت ثاين أكثر نوع حساس ونتائج التصنيف قائمة على هذا التأثري وحده،              100من  

وعندما ميكـن   . يلزم إيالء اعتبار ملا إذا كانت هذه السمية ممثلة للسمية يف النباتات املائية            
زم االستعانة برأي خبري خمتص للبت فيما إذا كـان ميكـن   إثبات أن احلال ليس كذلك، يل  

وعند عدم حتديد   . 50وينبغي أن يوضع التصنيف على أساس قيمة ت ف ن         . تطبيق تصنيف 
، ينبغـي أن يوضـع      50 وعدم وجود تسجيل لقيمة ت ف ن         50أساس تعيني قيمة ت ف    

  .50 ت ف التصنيف على أساس أدىن قيمة متاحة ل



ST/SG/AC.10/36/Add.3 
Page 40 

 

وجود قابلية حتلل سريع على أساس عدم وجود قابلية حتلل بيولـوجي            يوضع عدم     :4مالحظة   
 مفيدة عن القابليـة     تويف حالة عدم توفر بيانا    . سهل أو على دليل آخر لعدم وجود حتلل سريع        

  .للتحلل، سواء احملددة يف اختبار أو املقدرة، ينظر إىل املادة بوصفها غري قابلة للتحلل بسرعة

 التركـز   ملعامـل راكم البيولوجي على أساس قيمة مشتقة بالتجربة        إمكانية الت   :5مالحظة   
 شريطة  4 ≥ أوم، أو يف حالة عدم وجود هذا املعامل، تكون قيمة لوك          500 ≥البيولوجي  

وتفـضل القـيم    . أن تكون هذه القيمة دليالً مناسباً لقدرة املادة على التراكم البيولوجي          
ديرية، وتفضل القيم املقيسة ملعامل التركز البيولوجي  على القيم التقأوماملقيسة للوغاريتم لوك

)BCF (أومعلى قيم لوك.".  

  : يكون نصه كما يلي1- 1- 4يدرج شكل جديد   :1- 1- 4الشكل 

  فئات األخطار طويلة األمد للمواد على البيئة املائية  :1- 1- 4الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- 4 أو ‘1‘)ب (1- 1- 4 للمعايري الواردة يف اجلدول تصنف وفقاً
 التحلل حسب املعلومات املتعلقة بسرعة ‘2‘)ب (1- 1

هل تتوافر بيانات مالئمة عن 
السمية املزمنة ملستويات التغذية 

 املتعلقة 2الثالثة؛ انظر املالحظة 
 ؟1- 1- 4باجلدول 

  :يقيم كل من
 1- 1- 4 للمعايري الـواردة يف اجلـدول        تصنف وفقاً   )أ(

ــات ‘2‘)ب (1- 1- 4 أو ‘1‘)ب( ــسب املعلوم  ح
  التحللاملتعلقة بسرعة 

إذا توافرت بيانات مالئمة عن السمية احلادة ملستوى        (  )ب(
 للمعايري الواردة يف    وفقاً) التغذية األخرى ) ملستويات(

   ‘3‘)ب (1- 1- 4جدول 
 . ألكثر النتائج صرامةوتصنف وفقاً

هل تتوافر بيانات مالئمة عـن      
السمية املزمنة ملستوى واحد أو     
 مستويني من مستويات التغذية؟

هل تتوافر بيانات كافية عن 
 السمية املزمنة؟

 

  ‘3‘)ب (1- 1- 4 للمعايري الواردة يف اجلدول تصنف وفقاً

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 نعم



ST/SG/AC.10/36/Add.3 
Page 41 

 مـع إجـراء     5- 2- 1- 4 فقرة جديدة     احلالية 3- 2- 1- 4تصبح الفقرة   )  سابقاً 3- 2- 1- 4 (5- 2- 1- 4
  :التعديالت التالية

  ".اخلطر طويل األمد"بعبارة " اخلطر املزمن"يف اجلملة الثانية، يستعاض عن عبارة   -

  :تعدل اجلملة الثالثة ليصبح نصها كما يلي  -

) األمساك والقشريات والطحالب  (وتستخدم أدىن قيم متاحة للسمية بني خمتلف مستويات التغذية          "  
  ."اخلطر املناسبة) فئات(وفيها يف العادة لتعيني فئة 

  ").نظام التصنيف ... وهلذا السبب("حتذف اجلملة األخرية   -

  .6- 2- 1- 4 فقرة جديدة 4- 2- 1- 4لية تصبح الفقرة احلا) سابقاً 4- 2- 1- 4 (6- 2- 1- 4

جـراء   مـع إ   7- 2- 1- 4 فقرة جديدة    5- 2- 1- 4تصبح الفقرة احلالية    )  سابقاً 5- 2- 1- 4 (7- 2- 1- 4
  :التعديالت التالية

  ".السمية احلادة"بعبارة " السمية قصرية األمد"يف اجلملة الثالثة، يستعاض عن عبارة   -

  ".ويلزم استخدام"قبل عبارة " ويف هذه احلاالت"يف اجلملة اخلامسة، تضاف عبارة   -

  ".طويلة األمد"بعبارة " مزمنة"يف اجلملة السادسة، يستعاض عن كلمة   -

  :اجلملة السابعة ليصبح نصها كما يليتعدل   -

وحيثما تتاح بيانات عن السمية املزمنة تظهر تركيزات فعالة بدون تأثري ملحوظ أعلى من قابلية               "  
ل، فإن ذلك يشري إىل أنه ال يلزم تصنيف املادة يف أي فئة من              / مغم 1الذوبان يف املاء أو أعلى من       

  .".3ىل  إ1يلة األمد املزمنة من فئات األخطار طو

  .حتذف الفقرة  6- 2- 1- 4

  .8- 2- 1- 4 فقرة جديدة 7- 2- 1- 4تصبح الفقرة احلالية )  سابقا7ً- 2- 1- 4 (8- 2- 1- 4

  )  سابقا2ً- 8- 2- 1- 4 و1- 8- 2- 1- 4 و8- 2- 1- 4 (2- 9- 2- 1- 4 و1- 9- 2- 1- 4 و9- 2- 1- 4

   فقرات جديـدة    2- 8- 2- 1- 4 و 1- 8- 2- 1- 4 و 8- 2- 1- 4تصبح الفقرات احلالية      
  . على التوايل2- 9- 2- 1- 4و 1- 9- 2- 1- 4 و9- 2- 1- 4

 مع إجراء   10- 2- 1- 4 فقرة جديدة    10- 2- 1- 4تصبح الفقرة احلالية    )  سابقاً 9- 2- 1- 4 (10- 2- 1- 4
  : التعديالت التالية
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  :تضاف اجلملة التالية يف اية النص احلايل  

ن إميكن مالحظة بعض العالقات بني السمية املزمنة والقدرة على التراكم البيولوجي، حيث "  
  .".السمية ترتبط بتحمل اجلسم

   1-12-2-1-4 و 12-2-1-4 و 3-11-2-1-4 و 2- 11-2-1-4 و 1- 11-2-1-4 و 4-1-2-11
-2-1-4 و 2-10-2-1-4 و 1-10-2-1-4 و 10-2-1-4 (2-12-2-1-4و
  ). سابقا2ً-11-2-1-4 و1-11-2-1-4و11-2-1-4 و10-3

-2-1-4 و 2-10-2-1-4 و 1-10-2-1-4 و 10-2-1-4تصبح الفقرات احلاليـة       
   11-2-1-4 فقرات جديدة 2-11-2-1-4 و1-11-2-1-4و11-2-1-4 و10-3

-2-1-4 و 12-2-1-4 و 3-11-2-1-4 و 2- 11-2-1-4 و 1- 11-2-1-4و
  . على التوايل2-12-2-1-4 و12-1

  : ليصبح نصها كما يلي‘2‘تعدل الفقرة الواردة بعد ) سابقاً) أ (3- 10- 2- 1- 4) (أ (3- 11- 2- 1- 4

 أيام من بدء التحلل الذي 10بد من بلوغ هذه املستويات من التحلل البيولوجي خالل  ال"  
 يف املائة من املادة، ما مل حتدد املادة بوصفها 10حتدد نقطته بالزمن الذي حيدث عنده حتلل     

ويف هذه احلالة، ويف حالة وجود . مادة معقدة متعددة املكونات ذات عناصر متشاة هيكلياً
ذلك بصورة كافية، ميكن التخلي عن شرط العشرة أيام وتطبيق مستوى القبول بعد ما يربر  
  )".3- 2- 2- 4- 9م (9 حسبما هو مبني يف املرفق  يوما28ً

  :يستعاض عن اجلملة األخرية بالنص التايل)  سابقا2ً- 11- 2- 1- 4 (2- 12- 2- 1- 4

لى املعادن اليت تظهر وينطبق هذا بصفة خاصة ع. جيب مراعاة مجيع األدلة يف قرار التصنيف"  
  .".نالذوبا/نتائج غري مؤكدة يف بروتوكول القابلية للتحول

  :يكون نصه كما يلي 14- 2- 1- 4يضاف قسم فرعي جديد   14- 2- 1- 4

  معايري التصنيف للمواد املبينة يف شكل ختطيطي بإجياز  14- 2- 1- 4"
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  خمطط تصنيف املواد اخلطرة على البيئة املائية: 2- 1- 4اجلدول 

  التصنيففئات 
  خطر طويل األمد

  )2املالحظة (
  توفر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة

  أخطار حادة
  )1مالحظة لل(

  مواد ال تتحلل بسرعة
  )3املالحظة (

  مواد تتحلل بسرعة
  )3املالحظة (

  عدم توفر بيانات مالئمة 
  عن السمية املزمنة

  )1املالحظة (
  1املزمنة : الفئة  1املزمنة : لفئةا  1املزمنة : الفئة  1احلادة : الفئة

قيمة التركيز بدون تـأثري       1.00 ≤ 50ق)ف(ت
ت أو ) NOEC(ملحــوظ 

  0.1 ≤ سف

قيمة التركيز بدون تأثري ملحوظ     
)NOEC ( 0.01 ≤ ست فأو  

ــدم 1.00 ≤ 50ق)ف(ت  وع
قيمة معامـل   أو  /حتلل سريع و  

 ≥) BCF(التركــز البيولــوجي 
، أو يف حالــة عــدم  500

  4 ≥ أوملوكوجودها، قيمة 
  2املزمنة   2املزمنة   2املزمنة   2احلادة : الفئة
ــز  < 0.1  10.0 ≤ 50ق)ف(ت < 1.00 ــة التركي قيم

ــأثري ملحــوظ  ــدون ت ب
)NOEC ( 1 ≤ ست فأو  

قيمة التركيز بـدون     < 0.01
ــوظ   ــأثري ملح   أو ) NOEC(ت

  0.1 ≤ ست ف

 ≤ 50ق)ف(ت < 1.00
أو / وعدم حتلل بسرعة و    10.0

البيولـوجي  قيمة معامل التركز    
)BCF (≤ 500 ــة ، أو يف حال

  4 ≥ أوملوكعدم وجودها، قيمة 
  3املزمنة   3املزمنة     3احلادة : الفئة

 ≤ 50ق)ف(ت < 10.00
100.0  

  قيمة التركيـز بـدون      < 0.1  
ــوظ   ــأثري ملح   أو ) NOEC(ت

  1 ≤ ست ف

 100 ≤ 50ق)ف(ت < 10.0
قيمـة  أو  /وعدم حتلل بسرعة و   

) BCF(معامل التركز البيولوجي    
ــدم 500 ≥ ــة ع ، أو يف حال

  4 ≥ أوملوكوجودها، قيمة 
  )4املالحظة ( 4املزمنة : الفئة  

  )5املالحظة (: مثال
  ، BCF (≤ 500(قيمة معامل التركز البيولوجي ال توجد مسية حادة وعدم وجود حتلل سريع و

   ، إال إذا كانت قيم التركيز بدون تأثري4 ≥ أوملوكأو يف حالة عدم وجودها، قيمة 
  ل/ مغمNOEC (< 1(ملحوظ 

ل لألمسـاك   / باملغم 50 أو ت ق   50 نطاق السمية احلادة املستندة إىل قيم ت ف        :1مالحظة    
  العالقـات الكميـة    أو  (أو الطحالب أو غريها من النباتـات املائيـة          /أو القشريات و  /و

  ). حالة عدم وجود بيانات التجارب النشاط يف- للتركيب 

يف خمتلف فئات السمية املزمنة ما مل تكن هناك بيانات مالئمة متاحة تصنف املواد  :2مالحظة   
  عن السمية املزمنة جلميع مستويات التغذية الثالثة أعلـى مـن قابليـة الـذوبان يف املـاء                  

مالئمة تعين أن البيانات تغطي بصورة كافية نقطـة االنتـهاء ذات            (ل  / مغم 1أو أعلى من    
ت االختبار املقيسة، ولكن تفاديا لالختبار بدون ضرورة،        وهذا يعين بصفة عامة بيانا    . الصلة

ط  النشا- ميكن أن تكون على أساس حال حبالة بيانات مقدرة مثل العالقات الكمية للتركيب 
  ). أو يف حاالت واضحة حكم خبري
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 50 نطاق السمية احلادة املستندة إىل قيم التركيز بدون تأثري ملحوظ أو ت ف             :3مالحظة    
  .ل لألمساك أو القشريات أو التدابري األخرى املعترف ا للسمية املزمنة/املغماملكافئة ب

ليها بوصفها فئة إاملشار " (شبكة األمان" من نوع  تصنيفاً يستحدث النظام أيضاً:4مالحظة   
الستخدامها عندما ال تسمح البيانات املتاحة بإجراء تـصنيف مبوجـب      ) 4السمية املزمنة   
  .ولكن تتوفر مع ذلك بعض مربرات القلقاملعايري الرمسية 

 يف حالة املواد القليلة الذوبان يف املاء اليت مل ميكن إثبات أية مسية حادة هلا عند                 :5مالحظة    
حد القابلية للذوبان، واليت ال تتحلل بسرعة ولديها قدرة على التراكم البيولوجي، ينبغي أن 

   لألخطـار املائيـة   ادة ال تتطلـب تـصنيفاً  تصنف يف هذه الفئة إال إذا أمكن إثبات أن امل  
  .".طويلة األمد

  :كما يليليصبح نصها تعدل الفقرة الثانية  1- 3- 1- 4

 يف 0.1يف املخلوط هي املكونات املوجودة بتركيز يساوي أو يزيد عن    " املكونات املهمة ""  
 وبتركيز 1ة أو مزمن/بالنسبة للمكونات املصنفة كمواد ذات مسية حادة و) وزن/وزن(املائة 

، يف مـثالً (للمكونات األخرى، إذا مل يفترض ) وزن/وزن( يف املائة 1يساوي أو يزيد عن     
 يف املائة ميكن أن     0.1 ما يوجد بتركيز يقل عن       أن مكوناً ) حالة املكونات شديدة السمية   

  .". لتصنيف املخلوط لتعيني خطره على البيئة املائيةيظل مهماً

  ؛"والطويلة األمد"بعبارة " واملزمنة" يستعاض عن كلمة يف العنوان،  2- 1- 4الشكل 

خطـر  "عن عبارة   )  مرات 4( الواردة على اجلانب األيسر، يستعاض       "يصنف"بعد كلمة     
  ".خطر السمية الطويلة األمد"بعبارة " السمية املزمنة

  :ليصبح نصها كما يلي) ج(تعدل   

) 2-5-3-1-4انظر (تطبق املعادلة اجلمعية : دةالنسبة املئوية للمكونات اليت هلا بيانات مسية حا "  
  ".املناسبة" املزمنة"أو " احلادة" املشتقة إىل فئة السمية NOECm أو مكافئ 50ق) ف(وحتول ت 

  : تعدل لتصبح كما يلي  3- 3- 1- 4

  تصنيف املخاليط عند توفر بيانات السمية للمخلوط بأكمله  3- 3- 1- 4"  

قد اخترب لتحديد مسيته املائية، ميكن استخدام   عندما يكون املخلوط ككل       1- 3- 3- 1- 4  
وينبغي أن يوضع التصنيف    .  للمعايري املتفق عليها للمواد    هذه املعلومات لتصنيف املخلوط وفقاً    

 3- 1- 1- 4انظر  (النباتات  /عادة على أساس البيانات املتعلقة باألمساك والقشريات والطحالب       
ية احلادة أو املزمنة للمخلوط ككل، ينبغـي        وعندما ال تتوفر بيانات عن السم     ). 4- 1- 1- 4و

 5- 3- 1- 4 و 4- 3- 1- 4انظـر الفقـرتني     " (طريقة اجلمع "أو" مبادئ االستكمال "تطبيق  
  ).2- 2- 5- 1- 4ومنطق القرار 
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ويتطلب تصنيف املخاليط على أساس األخطار طويلة األمد معلومات           2- 3- 3- 1- 4  
وال توجـد اختبـارات   .  البيولوجيإضافية عن قابليتها للتحلل ويف بعض احلاالت التراكم     

وال تستخدم اختبارات القابلية للتحلل   . لقابلية التحلل والتراكم البيولوجي للمخاليط ككل     
والتراكم البيولوجي للمخاليط حيث يصعب عادة تفسريها، وال تكون مثل هذه االختبارات 

  .مفيدة إال للمواد الفردية

   3 و2 و1التصنيف يف الفئات احلادة   3- 3- 3- 1- 4  

  عندما تتوفر بيانات مالئمة عـن اختبـار الـسمية احلـادة              )أ(
 50ق) ف(للمخلوط ككل وتظهر ت   ) 50 أو ت ف   50ت ق (
  :ل/ مغم100 ≤

   للجدول  وفقاً 3  أو 2 أو 1يصنف املخلوط يف الفئة احلادة        
  )أ(1- 1- 4

 أو ت   50ت ق (عندما تتوفر بيانات اختبار السمية احلـادة          )ب(
 100 > 50ق) ف(ل وتظهــر ت للمخلــوط ككــ) 50ف

  :ل، أو أعلى من قابلية الذوبان يف املاء/مغم

  . ال توجد حاجة للتصنيف كخطر حاد  

  3 و2 و1التصنيف يف الفئات املزمنة   4- 3- 3- 1- 4  

 أو  ست ف (عندما تتوفر بيانات مالئمة عن السمية املزمنـة           )أ(
 سللمخلوط ككل وتظهر ت ف    ) التركيز بدون تأثري ملحوظ   

  : ل/ مغم1 ≤كيز بدون تأثري ملحوظ للمخلوط املخترب أو تر

  وفقـاً  3 أو   2 أو   1يصنف املخلوط يف الفئة املزمنـة         ‘1‘
إذا كانت  ) سريع التحلل  (‘2‘)ب (1- 1- 4للجدول  

نـات  املعلومات املتاحة تسمح باستنتاج أن مجيع مكو      
  املخلوط املهمة تتحلل بسرعة؛

 يف مجيع   3 أو   2و   أ 1يصنف املخلوط يف الفئة املزمنة        ‘2‘
  ‘ 1‘)ب (1- 1- 4 للجـدول    احلاالت األخرى وفقـاً   

  ؛)ال تتحلل بسرعة(

 أو التركيز ست ف(عندما تتوفر بيانات اختبار السمية املزمنة   )ب(
 أو قيمة   سللمخلوط ككل وتظهر ت ف    ) بدون تأثري ملحوظ  

  ل، / مغـم  1 >التركيز بدون تأثري ملحوظ للمخلوط املخترب       
  :ية الذوبان يف املاءعلى من قابلأو أ
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ال توجد حاجة للتصنيف كخطر طويل األمد، مـا مل يكـن              
  هناك أسباب تدعو للقلق 

   4التصنيف يف الفئة املزمنة   5- 3- 3- 1- 4  

  :إذا كانت هناك على الرغم من ذلك أسباب تدعو للقلق    

   وفقـاً ) تصنيف شـبكة األمـان   (4يصنف املخلوط يف الفئة املزمنة        
  )".ج (1- 1- 4للجدول   

  ".بيانات"بعد كلمة " السمية"لمة يف العنوان، تدرج ك  4- 3- 1- 4

  :يف الفقرة األوىل  2- 4- 3- 1- 4

  ؛"عند تكوين خملوط جديد بتخفيف خملوط آخر خمترب أو"تعدل البداية ليصبح نصها   -

  ؛ "ميكن تصنيف املخلوط الناتج"بعبارة " ميكن تصنيف املخلوط"يستعاض عن عبارة   -

  ".األصلي"بعد كلمة " املخترب"ة تدرج كلم  -

وكإجراء بديل، ميكن تطبيق الطريقة املبينة      : "تضاف اجلملة اجلديدة التالية يف اية الفقرة        -
  ."5-3-1-4يف 

  .حتذف الفقرة الثانية  

  : األوىلاجلملةيف   3- 4- 3- 1- 4

  ؛"دفعة إنتاج خمتربة"بعبارة " دفعة إنتاج بعينها"يستعاض عن عبارة   -

  ؛"معقد"كلمة حتذف   -

  ؛"لدفعة إنتاج أخرى غري خمتربة"بعبارة " لدفعة إنتاج أخرى"يستعاض عن عبارة   -

  ؛"عندما تكون منتجة حتت إشراف"بعبارة " ومنتجة حتت إشراف"يستعاض عن عبارة   -

  ".مسية الدفعة غري املختربة"بعبارة " مسية الدفعة"يستعاض عن عبارة   -

  ؛"يف حالة زيادة تركيز خملوط خمترب مصنف: "ح نصها كما يليتعدل البداية ليصب  4- 4- 3- 1- 4

  .لعريبال ينطبق التعديل الثاين يف هذه الفقرة على النص ا  

  ؛"املخلوط غري املخترب األكثر تركيزاً"بعبارة " املخلوط األكثر تركيزاً"يستعاض عن عبارة   

  ".األصلي"بعد كلمة "املخترب"كلمةتدرج   
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  :ح نصها كما يليتعدل ليصب  5- 4- 3- 1- 4

ذات مكونات متشاة، وخضع املخلوطان ألـف   ) ألف وباء وجيم  (يف حالة وجود ثالثة خماليط      "  
وباء إىل االختبار ويقعان يف فئة السمية ذاا، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي املكونات ذاـا                

ني تلك املكونـات    النشطة من حيث السمومية كاملخلوطني ألف وباء ولكن بتركيزات متوسطة ب          
  .".يف املخلوطني ألف وباء، يفترض أن يقع املخلوط جيم يف فئة السمية ذاا مثل ألف وباء

  ".نفسه"قبل كلمة " أساساً"، تدرج كلمة )ب(يف الفقرة الفرعية   6- 4- 3- 1- 3

ـ    "بعبارة  " يتاح تصنيف "، يستعاض عن عبارة     )د(يف الفقرة الفرعية       " ةتتاح بيانات األخطار املائي
  ".ومها متكافئان بدرجة كبرية"بعبارة " ومها متماثالن"ويستعاض عن عبارة 

  :تعدل اجلملة األخرية الواردة بعد الفقرات الفرعية ليصبح نصها كما يلي  

 بالفعل على أساس بيانات االختبار، عندئذ ميكن تعيني          منصفاً ‘2‘ أو ‘1‘إذا كان املخلوط    "  
  .".اراملخلوط اآلخر يف نفس فئة األخط

  ".بيانات"السمية بعد كلمة "كلمة يف العنوان، تدرج   5- 3- 1- 4

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  2- 5- 3- 1- 4

 2 و 1يف الفئات احلادة    (ميكن حتضري خماليط باجلمع بني مكونات مصنفة          4-1-3-5-2"  
ـ        ) 4 و 3 و 2 و 1أو الفئات املزمنة    / و 3و ار وبني مكونات تتوفر بشأا بيانات مالئمة من اختب

وعند توفر بيانات مالئمة عن السمية ألكثر من مكون يف املخلوط، فإنه ميكن حـساب               . السمية
، حـسب طبيعـة     )ب(أو  ) أ(السمية امعة لتلك املكونات باستخدام املعادالت اجلمعية التالية         

  :بيانات السمية

  على أساس مسية مائية حادة  )أ(  

 

  :حيث

Ci  =   تركيز املكونi)  ؛)وزنيةنسبة مئوية  

i50L(E)C  =  للمكون ) ل/مغم (50 أو ت ف50ت قi؛  

n  =   عدد املكونات، ويتراوحi و 1 بنيn؛  

m50L(E)C  =  ؛جلزء املخلوط الذي تتوفر بشأنه بيانات اختبار 50ق)ف(ت 

 من املخلوط واستخدامه    وميكن استخدام السمية احملتسبة لتعيني فئة أخطار حادة هلذا اجلزء         
  فيما بعد لتطبيق طريقة اجلمع؛

∑
∑ =

n im
CEL

Ci

CEL

Ci

5050 )()(
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  :على أساس مسية مائية مزمنة  )ب(  

  

  :حيث

Ci  =  املكون   تركيز i)      تـشمل املكونـات الـيت      ) نـسبة مئويـة وزنيـة  
  ؛تتحلل بسرعة    

Cj  =     تركيز املكونj)    تـشمل املكونـات الـيت     ) نسبة مئوية وزنيـة   
  ؛تتحلل بسرعةال     

NOECi  =    ا للسمية      (بدون تأثري ملحوظ    تركيز أو مقاييس أخرى معترف  
  ؛ل/مبغم  تشمل املكونات اليت تتحلل بسرعة،iللمكون  )املزمنة    

NOECj  =       ا للسمية      (تركيز بدون تأثري ملحوظ أو مقاييس أخرى معترف  
  ؛ل/مبغم  تشمل املكونات اليت ال تتحلل بسرعة،jللمكون ) املزمنة    

n = ،ويتراوح عدد املكونات iوj و 1 بنيn؛  

EqNOECm =            القيمة املكافئة للتأثري بدون تركيز ملحوظ جلزء املخلوط الـذي  
 يتوفر له بيانات اختبار؛    

ولذا، تعكس السمية املكافئة حقيقة أن املواد اليت ال تتحلل بسرعة تـصنف يف مـستوى              
  .عن املواد اليت تتحلل بسرعة" دةش"فئات أخطار أكثر 

تخدام السمية املكافئة احملتسبة لتعيني فئة أخطار طويلة األمد هلذا اجلـزء مـن              وجيوز اس   
 ،‘2‘)ب(1-1-4اجلـدول   ( للمعايري املتعلقة باملواد اليت تتحلل بسرعة        املخلوط، وفقاً 

  .". فيما بعد لتطبيق طريقة اجلمعواستخدامه

أي األمساك أو براغيث املاء (نفسه بالنوع البيولوجي "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة     3- 5- 3- 1- 4
)" أي األمساك أو القشريات أو الطحالب(باموعة التصنيفية نفسها "بعبارة )" أو الطحالب

  ".اموعات الثالث"بعبارة " األنواع الثالثة"وعبارة 

  ".نفسهااموعة التصنيفية "ارة بعب" النوع البيولوجي نفسه" يف اجلملة الثانية، يستعاض عن عبارة   

السمية احلـادة واملزمنـة     "بعبارة  " السمية احلادة احملتسبة  "يف اجلملة األخرية، يستعاض عن عبارة         
  ".3  أو2  أو1الفئة احلادة " بعد عبارة 3  أو2 أو 1 أو الفئة املزمنة/و"وتدرج عبارة " احملسوبة

  : تعدل اجلملة األوىل ليصبح نصها كما يلي2- 1- 5- 5- 3- 1- 4

∑∑
∑

×
+=

Σ+

nnm NOECi

Cj

NOECi

Ci

EqNOEC

CjCi

1.0
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، ينبغي مراعـاة    1 أو املزمنة    1 مصنفة يف الفئة احلادة      مكوناتتوي خملوط ما    وعندما حي "  
أو مسيتها  /ل و / مغم 1احلقيقة أن هذه املكونات، عندما تكون مسيتها احلادة أقل بكثري من            

إذا كانت  (ل  / مغم 0.01و) إذا مل تكن تتحلل بسرعة    (ل  / مغم 0.1املزمنة أقل بكثري من     
 تصنيف  انظر أيضاً (م يف مسية املخلوط حىت عند تركيز منخفض         ، فإا تسه  )تتحلل بسرعة 

  )."1- 2- 3- 3- 1، الفقرة 3- 1املواد واملخاليط اخلطرة يف الفصل 

-5-5-3-1-4 و 2-4-5-5-3-1-4 و 3-3-5-5-3-1-4 و 2-3-5-5-3-1-4 و 4-1-3-5-5-3-1
  :1-1-4 ومنطق القرار 4-4-5-5-3-1-4 و4-3

) بالنسبة املئويـة  (جمموع التركيزات   "بعبارة  " كوناتجمموع هذه امل  "يستعاض عن العبارة      
  ".هلذه املكونات

" جلمع تركيزات املكونات املصنفة   "بعبارة  " جلمع املكونات املصنفة  " يستعاض عن عبارة     4- 3- 5- 5- 3- 1- 4
  ".3- 1- 4اجلدول "بعبارة  "2- 1- 4اجلدول "وعبارة 

بعبارة " جلمع املكونات املصنفة  "عن عبارة   ، ويستعاض   "3- 1- 4اجلدول  "يعاد ترقيمه إىل      2- 1- 4اجلدول 
  ".جلمع تركيزات املكونات املصنفة"

بعبارة " فإذا كان جمموع مجيع هذه املكونات" يف بداية اجلملة الثانية، يستعاض عن عبارة 1- 4- 5- 5- 3- 1- 4
  ".هلذه املكونات) بالنسبة املئوية(إذا كان جمموع التركيزات "

جلمع املكونات "، ويستعاض عن عبارة "طويل األمد"بعبارة " املزمن"ة  يستعاض عن كلم5- 4- 5- 5- 3- 1- 4
بعبـارة  " 3- 1- 4اجلدول  "، وعبارة   "جلمع تركيزات املكونات املصنفة   "بعبارة  " املصنفة

  ".4- 1- 4اجلدول "

طويل "بعبارة  " املزمن"ويستعاض، يف العنوان، عن كلمة      " 4- 1- 4اجلدول  " يعاد ترقيمه إىل     3- 1- 4اجلدول  
  ".املكونات املصنفة"قبل عبارة " تركيزات"وتدرج كلمة " مداأل

  :تعدل اجلملة األوىل كما يلي  5- 5- 5- 3- 1- 4

 ذات السميات احلادة اليت تقـل       1 أو املزمنة    1قد تؤثر املكونات املصنفة يف الفئة احلادة        "  
ـ (ل  /مغـم  0.1أو السميات املزمنة اليت تقل كثريا عن        /ل و / مغم 1كثريا عن    ن إن مل تك

على مسية املخلوط وينبغـي أن      ) إن كانت سريعة التحلل   (ل  / مغم 0.01و) تتحلل بسرعة 
  ".يعطى هلا وزن كبري لدى تطبيق طريقة اجلمع

تركيزات "بعبارة  " 1تركيزات مكونات الفئة احلادة     "يف اجلملة الثانية، يستعاض عن عبارة         
  ".1 والفئة املزمنة 1مكونات الفئة احلادة 

بعبـاريت  " 3- 1- 4اجلدول  "و" 2- 1- 4اجلدول  "لثالثة، يستعاض عن عباريت     يف اجلملة ا    
  .على التوايل" 4- 1- 4اجلدول "و" 3- 1- 4اجلدول "
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  ".5- 1- 4اجلدول "بعبارة " 4- 1- 4اجلدول "يف اجلملة الرابعة، يستعاض عن عبارة   

يانات حمددة  ب"بعبارة  " بيانات حمددة للسمية احلادة   "يف اجلملة األخرية، يستعاض عن عبارة         
  ".أو املزمنة/للسمية احلادة و

  :ويعدل نصه ليصبح كما يلي" 5- 1- 4اجلدول "يعاد ترقيمه إىل   4- 1- 4اجلدول 

  معامالت التضاعف للمكونات العالية السمية يف املخاليط: 5- 1- 4اجلدول "

معامل   السمية احلادة
  )M(التضاعف 

  )M(معامل التضاعف   السمية املزمنة

مكونات تتحلل  NOECقيمة     50ق)ف(قيمة ت
  )أ(بسرعة

مكونات ال تتحلل 
  )أ(بسرعة

  -  NOEC ≥ 0.1  1  <0.01 1  1 ≤ 50ق)ف(ت < 0.1

  NOEC ≥ 0.01  10  1 < 0.001 10  0.1 ≤ 50ق)ف(ت < 0.01

  NOEC ≥ 0.001  100  10 < 0.0001 100  0.01 ≤ 50ق)ف(ت < 0.001

  NOEC ≥ 0.0001  000 1  100 < 0.00001 1 000  0.001 ≤ 50ق)ف(ت < 0.0001

 ≤ 50ق)ف(ت < 0.00001
0.0001  

000 10 0.000001 > NOEC ≥ 
0.00001  

000 10  000 1  

 )10االستمرار مع استخدام املضاعف ( )10االستمرار مع استخدام املضاعف (

  ال تتحلل بسرعة  )أ(  
  تتحلل بسرعة  )ب(  

  ".السمية املائية املزمنة"عبارة ب" ملزمناخلطر املائي ا"يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة   6- 3- 1- 4

  ".6- 1- 4اجلدول "يعاد ترقيمه إىل   5- 1- 4اجلدول 

  :يستعاض عن منطق القرارات احلالية مبا يلي  1- 5- 1- 4
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  )قصرية األمد(ار املائية احلادة األخطتصنيف   1- 5- 1- 4"

  ملائية للمواد واملخاليط اخلطرة بالنسبة للبيئة ا1- 1- 4منطق القرار   1- 1- 5- 1- 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )تابع يف الصفحة التالية(

  

  ـــــــــــــــ

أو /و) 9 واملرفـق    13-2-1-4انظر  (أو بيانات حمسوبة    /ميكن وضع التصنيف إما على أساس بيانات مقيسة و          )1(  
  ).9 باملرفق 5-4-6-9انظر م(على قرارات تتخذ بالقياس 

آخر، وميكن أال تستخدم فئات تصنيف معينة إال يف بعض الـنظم            ختتلف اشتراطات الوسم من جهاز تنظيمي إىل          )2(  
  .دون غريها

  ال  ؟)السمية، التحلل، التراكم البيولوجي ()1(فية للتصنيفهل توجد معلومات كا: املادة

  : هل تتوفر بيانات عن:السمية احلادة
  أو/ل؛ و/ مغم1 ≤) أمساك( 50 ساعة ت ق96  )أ(
  أو/ل؛ و/ مغم1 ≤) قشريات( 50 ساعة ت ف48  )ب(
  ل؟/ مغم1 ≤) نباتات مائية أخرى/طحالب( 50 ساعة ت ف ن72  )ج(

  نعم

  مسية حادة 
  1 الفئة

 

  حتذير

  نعم

  : هل تتوفر بيانات عن:السمية احلادة
  أو/ل؛ و/ مغم10 ≤) أمساك( 50 ساعة ت ق96  )أ(
  أو/ل؛ و/ مغم10 ≤) قشريات( 50 ساعة ت ف48  )ب(
 ل؟/ مغم10 ≤) نباتات مائية أخرى/طحالب( 50 ساعة ت ف ن72  )ج(

  نعم

  :هل تتوفر بيانات عن: السمية احلادة
  أو/ل؛ و/ مغم10 ≤  50 ساعة ت ق96  )أ(
  أو/ل؛ و/ مغم10 ≤) قشريات (50 ساعة ت ق48  )ب(
  ل؟/مغم10 ≤) نباتات مائية أخرى/طحالب (50 ت ف ن96 ساعة أو 72  )ج(

  مسية حادة
3الفئة 

)2(  

  ال

  ال

  نعم

تؤخذ قيمة 
 50ق)ف(ت

للمخلوط من منطق 
  2- 1- 4 القرار

  مسية حادة
2الفئة 

)2(  

  ال
  تصنف يف ال 

  الفئة احلادة
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  )تابع يف الصفحة التالية(

  ـــــــــــــ

ختتلف اشتراطات الوسم من جهاز تنظيمي إىل آخر، وميكن أال تستخدم فئات تصنيف معينة إال يف بعـض                    )2(  
  .النظم دون غريها

  ال

  السمية احلادة
 72 ، أو )قـشريات  (50 ساعة ت ف   48، أو   )أمساك (50 ساعة ت ق   96هل  
  ل؟/ مغم1 ≤) نباتات مائية أخرى/طحالب (50 ساعة ت ف ن96أو 

  نعم

  مسية حادة
  1الفئة 

   

  حتذير

  نعم

  السمية احلادة

، )قشريات (50ساعة ت ف 48، أو )أمساك (50 ساعة ت ق96هل 
) نباتات مائيـة أخـرى    / طحالب (50 ساعة ت ف ن    96 أو   72أو  

  ل؟/ مغم100 ≤

  السمية احلادة

، أو  )قـشريات  (50سـاعة ت ف    48، أو   )أمساك (50 ساعة ت ق   96هل  
 10 ≤) نباتـات مائيـة أخـرى     / طحالب (50 ساعة ت ف ن    96 أو   72
  ل؟/مغم

  نعم

  مسية حادة
2الفئة 

)2(  

  ال

  ال

   بشأن املخاليط2- 1- 4تؤخذ القيم من منطق القرار 

  مسية حادة
3الفئة 

)2(  

  نعم

  ال

  النباتات املائية؟/ هل تتوفر للمخلوط ككل بيانات مسية مائية لألمساك والقشريات والطحالب:املخلوط

  يف ال يصنف 
  فئات السمية 

  احلادة
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  )تابع يف الصفحة التالية(

  ــــــــــــــ

ختتلف اشتراطات الوسم من جهاز تنظيمي إىل آخر، وميكن أال تستخدم فئات تصنيف معينة إال يف بعض الـنظم                     )2(  
  .دون غريها
ط نسبة س يف املائة من املخلـو      "يف حالة عدم توفر معلومات عن مجيع املكونات، يدرج يف بطاقة الوسم بيان بأن                 )3(  

وكبديل لذلك، يف حالة احتواء املخلوط مكونات شديدة السمية، وتوفر          ". تتكون من مكونات غري معروفة األخطار بالنسبة للبيئة املائية        
قيم مسية هلذه املكونات الشديدة السمية وعدم إسهام مجيع املكونات األخرى بدرجة كبرية يف خطر املخلوط، عندئذ قد تستخدم املعادلة                    

ويف هذه احلالة واحلاالت األخرى حيث تتوفر قيــم جلميـع املكونات، ال ميكن التصنيف يف              ). 5-5-5-3-1-4انظر  (اجلمعية  
  .الفئة احلادة إال على أساس املعادلة اجلمعية

  .5-5-5-3-1-4انظر  ،Mلالطالع على شرح املعامل   )4(  

  مسية مزمنة
2الفئة 

)2(  

  مسية مزمنة
  1الفئة 

   
  حتذير

  مسية مزمنة
3الفئة 

)2(  

 ال

  هل ميكن تطبيق مبادئ االستكمال؟ نعم

 ال

  :)3(تستخدم مجيع املعلومات املتاحة عن املكونات يف طريقة مجع املكونات كما يلي
، تعني فئة السمية هلذا اجلزء )2- 1- 4املخطط منطق ( مسية، تطبق املعادلة اجلمعية )قيم(قيمة للمكونات اليت تتوفر هلا   )أ(  

  من املخلوط وتستخدم هذه املعلومات يف طريقة مجع املكونات أدناه؛
  .أدناهتدخل املكونات املصنفة مباشرة يف طريقة مجع املكونات   )ب(  

 نعم

يصنف يف الفئة 
  املناسبة

 :جمموع املكونات املصنفة
M × 1مسية مزمنة (

   املائة ؟ يف25 ≥ 2مسية مزمنة ) + 10 × )4(

 :جمموع املكونات املصنفة
M × 1مسية مزمنة (

   يف املائة ؟25 ≥ 2مسية مزمنة ) + 10 × )4(

 :جمموع املكونات املصنفة
M × 1مسية مزمنة (

   يف املائة ؟25 ≥ 2مسية مزمنة ) + 10 × )4(

 نعم

 نعم

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

ال يصنف يف فئات 
  السمية املزمنة
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  )املعادلة اجلمعية (2- 1- 4منطق القرار بشأن املخاليط 2- 1- 5- 1- 4

  

  

  

 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  

 1- 1- 4تنقل القيمـة إىل املخطـط       
  للمخاليط

 :تطبيق املعادلة اجلمعية

∑
∑ =

n 50

i

50

i

im
C)E(L

C

C)E(L

C
 

 :حيث

Ci  =  تركيز املكونi) نسبة وزنية(  
L(E)C

i50 = للمكون 50 أو ت ف50ت ق i)ل/مغم(  
n = عدد املكونات  

L(E)C
m50 =  تتوفر بـشأنه     جلزء املخلوط الذي   50ق)ف(ت 

  بيانات اختبار
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  تصنيف األخطار املائية طويلة األمد   2- 5- 1- 4

  بالنسبة للمواد) أ (3- 1- 4منطق القرار   1- 2- 5- 1- 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  )تابع يف الصفحة التالية(

  ــــــــــــــ

 مثل املبادئ التوجيهية االختبـارات يف منظمـة التعـاون        ( تفضل البيانات املشتقة من طرائق االختبار املنسقة دولياً         )5(  
 ملبادئ املمارسات املختربية اجليدة، ولكن ميكن استخدام بيانات من طرائـق اختبـار              وفقاً )والتنمية يف امليدان االقتصادي أو ما يكافئها      

  ).9 باملرفق 2-3-9 وم2-2-1-1-4انظر (أخرى مثل الطرائق الوطنية حيث تعترب مكافئة 
  .1-1-4انظر الشكل   )6(  
  .االجتاهني وختتر أعلى فئة تصنيف صرامةيتبع الشكل البياين يف   )7(  
  السـتخدامها عنـدما    ) 4املشار إليها بوصفها فئة التصنيف      " (شبكة األمان " تصنيف   الحظ أن النظام يطبق أيضاً      )8(  

  .ال تسمح البيانات املتاحة بالتصنيف مبوجب املعايري الرمسية ولكن توجد مع ذلك بعض األسس اليت تدعو إىل القلق

 نعم

 ت مالئمة عن السمية املزمنة ملستويات التغذيةهل تتوافر بيانا
 )6) (5(الثالثة؟

  
  

 )ب (3- 1- 4اذهب إىل منطق القرار 
 نعم

 ال

  هل تتوافر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة ملستوى واحد 
 )6) (5(أو مستويني من مستويات التغذية؟

 

 )7(نعم

 )7(نعم

زمنة ملستويات التغذية اليت هل تتوافر بيانات مالئمة عن السمية امل
 )6) (5(ا بيانات عن السمية املزمنة؟ال تتوافر هل

 نعم

  مسية مزمنة
  4الفئة 

  بدون رمز
 بدون كلمة تنبيه

 )ج (3- 1- 4اذهب إىل منطق القرار 

  

 نعم

 )8(على الرغم من ذلك ما يدعو للقلق؟هل هناك  نعم
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  عندما تتوافر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة جلميع        ) (ب (3- 1- 4 القرار   منطق  2- 2- 5- 1- 4
  )5()مستويات التغذية الثالثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )تابع يف الصفحة التالية(

  

  

  

  

  ــــــــــــــ

يف منظمة مثل املبادئ التوجيهية االختبارات ( تفضل البيانات املشتقة من طرائق االختبار املنسقة دولياً  )5(  
 ملبادئ املمارسات املختربية اجليدة، ولكن ميكـن اسـتخدام       وفقاً )التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أو ما يكافئها       

  ).9 باملرفق 2- 3- 9 وم2- 2- 1- 1- 4انظر (بيانات من طرائق اختبار أخرى مثل الطرائق الوطنية حيث تعترب مكافئة 

  ال

 املادة هل تتحلل
 بسرعة؟

 ل؟/ مغمNOEC ≥ 1  ل؟/ مغمNOEC ≥ 0.1 ال ال  ل؟/ مغمNOEC ≥ 0.01 نعم

  ال
أو غري 
  معلوم

NOEC ≥ 0.1ل؟/ مغم  

  ال

NOEC ≥ 1ل؟/ مغم 

 نعم

 مسية مزمنة
  1الفئة 

    
  حتذير

  Mتعيني املعامل 
  5- 1- 4 للجدول وفقاً

  نعم

 نعم

 
  نعم

 مسية مزمنة
  1الفئة 

    
 بدون عالمة تنبيه

 
  نعم

 مسية مزمنة
  3الفئة 

  بدون رمز  
 بدون عالمة تنبيه

 غري مصنفة لألخطار طويلة األمد

 ال



ST/SG/AC.10/36/Add.3 
Page 57 

  عندما ال تتوافر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة جلميع ) (ج (3- 1- 4منطق القرار   3- 2- 5- 1- 4
  )5()مستويات التغذية الثالثة  

  

  )تابع يف الصفحة التالية(

  ـــــــــــــ

مثل املبادئ التوجيهية االختبـارات يف منظمـة التعـاون         ( تفضل البيانات املشتقة من طرائق االختبار املنسقة دولياً         )5(  
 ملبادئ املمارسات املختربية اجليدة، ولكن ميكن استخدام بيانات من طرائـق اختبـار              وفقاً )االقتصادي أو ما يكافئها   والتنمية يف امليدان    

  ). 9 باملرفق 2-3-9 وم2-2-1-1-4انظر (أخرى مثل الطرائق الوطنية حيث تعترب مكافئة 

 ال

هل تتحلل املادة 
 بسرعة؟

 نعم

  ل؟/ مغم100 ≤ 50ق)ف(ت  ل؟/ مغم10 ≤ 50ق)ف(ت ال ال  ل؟/ مغم1 ≤ 50ق)ف(ت

 BCFل و/ممغ1 ≤ 50ق)ف(ت
أو يف حالة عدم  (500 ≥

 )4 ≥ أوملوكوجودها، قيمة 

 ال

 نعم

 مسية مزمنة
  1الفئة 

    

  حتذير

 نعم

 نعم

 

 نعم

 مسية مزمنة
  2الفئة 

    
 بدون عالمة تنبيه

 

 نعم

 مسية مزمنة
  3الفئة 

  بدون رمز  
 بدون عالمة تنبيه

 غري مصنفة لألخطار طويلة األمد

 ≥ BCFل و/مغم1 ≤ 50ق)ف(ت
أو يف حالة عدم وجودها،  (500

 )4 ≥قيمة لوكأوم 

 ≥ BCFل و/مغم1 ≤ 50ق)ف(ت
أو يف حالة عدم وجودها،  (500

 )4 ≥قيمة لوكأوم 

 ال

 نعم

 

 ال

   أو غري معلومال
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   بالنسبة للمخاليط4- 1- 4منطق القرار   4- 2- 5- 1- 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــ

ال تستخدم اختبارات التحلل والتراكم البيولوجي يف حالة املخاليط بالنظر إىل أنه يتعذر تفسريها عادة،   )9(  
وعليه، فإن املخلوط يعترب بالتبعية غري قابـل للتحلـل          . وهذه االختبارات قد ال تكون مفيدة إال يف حالة املواد املفردة          

 تسمح باستنتاج أن مجيع املكونات املهمة للمخلوط قابلة للتحلل بسرعة، فإنه غري أنه إذا كانت املعلومات املتاحة. بسرعة
  .ميكن، ألغراض التصنيف، اعتبار املخلوط قابل للتحلل بسرعة

أو املزمنة بشأن مكون أو أكثر مـن        /يف حالة عدم وجود معلومات مفيدة عن السمية املائية احلادة و            )10(  
ويف هذه احلالة، ينبغي أن     . أخطار مؤكدة ) فئات(ال ميكن أن يصنف املخلوط يف فئة        املكونات املهمة، فإنه يستنتج أن      

يتألف س يف املائة من املخلوط من مكون : "يصنف املخلوط على أساس املكونات املعروفة فقط، مع بيان إضايف يبني أن       
  ."عروف أخطارها على البيئة املائيةغري م) مكونات(

مية املائية ألكثر من مكون يف املخلوط، فإنه ميكن حساب السمية امعة لتلك             وعند توفر بيانات الس     )11(  
وميكن .  حسب طبيعة بيانات السمية2- 5- 3- 1- 4الواردة يف الفقرة ) ب(أو ) أ (املكونات باستخدام الصيغة اجلمعية

اليت تستخدم بالتايل يف تطبيـق      اجلزء من املخلوط      هلذا  أو مزمنة  مسية حادة  خطر   استخدام السمية احملسوبة لتحديد فئة    
فضل حلساب السمية هلذا اجلزء من املخلوط أن تستخدم لكل مادة قيم السمية اليت تتصل بالنوع البيولوجي  (طريقة اجلمع

أي يستخدم أشد ( الناجتة) القيمة األدىن(ومن مث تستخدم السمية األعلى      ) أو الطحالب  القشرياتأي األمساك أو    ( نفسه
  )).3- 5- 3- 1- 4انظر  ()الكائنات حساسية من بني األنواع الثالثةأنواع 

  ال

  نعم  وط ككل؟هل تتوافر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة للمخل

 للمواد 3- 1- 4يتبع منطق القرار 
  انظر (اليت ال تتحلل بسرعة 

ويصنف ) 1- 2- 5- 1- 4
 )9(املخلوط لألخطار طويلة األمد

 ال

هل تتوافر بيانات كافية عن فرادى املكونات واملخاليط املختربة املماثلة          
  لتعيني خطر املخلوط بصورة مناسبة؟

  ال

أو الـسمية لـبعض أو كـل    /ن التصنيف وهل تتوافر بيانات مالئمة ع 
  نعم  )10( املكونات اهلامة؟

  نعم

- 4انظر (بادئ االستكمال تطبق م
ويصنف املخلوط و) 4- 3- 1

 لألخطار طويلة األمد

 للمواد 3- 1- 4يتبع منطق القرار 
  انظر (اليت ال تتحلل بسرعة 

ويصنف ) 1- 2- 5- 1- 4
 )11(املخلوط لألخطار طويلة األمد

  صنيف نتيجة ال ميكن الت
 نقص البيانات
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  2- 4الفصل 

  : يكون نصه كما يلي2- 4يضاف فصل جديد 

  2- 4الفصل "

  األخطار على طبقة األوزون

  التعاريف  1- 2- 4

  Ozone Depleting Potential -نوع من أنواع كمية متكاملة، مميزة لكل : قدرات استنفاد األوزون 
بكتلة  - على استنفاد طبقة األوزون يف الستراتوسفري على أساس كتلة        اهلالوكربون  وكربون، متثل مدى قدرة     مصادر اهلال 

 إلمجـايل   ةكاملت امل اتوالتعريف الرمسي لقدرات استنفاد األوزون هو نسبة االضطراب       . 11-مقارنة بالكلوروفلوروكربون 
  .11- الكلوروفلوروكربونا حيدثهة مماثلاتإىل انبعاثمن مركب معني متغرية  كتلة اتانبعاث الناجتة عن األوزون

  Montreal Protocol  -أن املـواد املـستنفدة   ـ بروتوكول مونتريال بش: بروتوكول مونتريال
  .  األطراف يف الربوتوكولقبلأو املعدلة من /بصيغته املنقحة وسواء لطبقة األوزون 

  )1(معايري التصنيف  2- 2- 4

  : للجدول التايل وفقا1ًلفئة تصنف مادة أو خملوط يف ا  

  معايري تصنيف املواد واملخاليط اخلطرة لطبقة األوزون: 1- 2- 4اجلدول 

  املعايري  الفئة

أي من املواد املراقبة الواردة يف مرفقات بروتوكول مونتريال؛ أو أي خملوط حيتوي على األقل على   1
   يف املائة0.1 ≥مكون واحد مدرج يف مرفقات بروتوكول مونتريال، بتركيز 

  تبليغ معلومات األخطار  3- 2- 4

تبليغ معلومـات   "ترد االعتبارات العامة واعتبارات خاصة بشأن اشتراطات الوسم حتت عنوان             
 3ويتضمن املرفـق    .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     2ويتضمن املرفق   ). 4- 1الفصل  " (الوسم: األخطار

  .طية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح ا السلطة املختصةأمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطي

  ـــــــــــــ

   وال تـدخل املعـدات أو األصـناف         .املقصود من املعايري الواردة يف هذا الفصل هو تطبيقها على املواد واملخاليط             )1(  
 مـع   واتـساقاً . األوزون يف نطاق هذا الفصل     طبقة   علىاليت تشتمل على مواد خطرة      ) مثل معدات التربيد وتكييف اهلواء    (أو األجهزة   

 علـى    بشأن املستحضرات الصيدالنية ال تنطبق معايري التصنيف والوسم مبوجب النظام املنسق عاملياً            ‘3‘)أ(5-2-1-1أحكام الفقرة   
  .أجهزة االستنشاق الطبية عند استخدامها عن عمد
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  لطبقة األوزونعناصر بطاقة الوسم للمواد واملخاليط اخلطرة   2- 2- 4اجلدول 

  1الفئة   

  عالمة تعجب  الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه

  يضر بالصحة العامة والبيئة عن طريق تدمري األوزون يف الستراتوسفري العلوي  بيان األخطار

  منطق القرار للمواد واملخاليط اخلطرة لطبقة األوزون  4- 2- 4

نسق ولكنه يرد هنا بوصـفه إرشـادات         من نظام التصنيف امل    ال ميثل منطق القرار التايل جزءاً       
  .ويوصى بشدة أن يدرس الشخص املسؤول عن التصنيف املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار. إضافية

  1- 2- 4منطق القرار   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املرفقات

  1املرفق 

   امليصبح نصه )  من النسخة العربية   254الصفحة  (التحسس التنفسي والتحسس اجللدي     جدوال  يعدل    
 امكما يلي وحتذف احلاشية املتعلقة:  

   هل املادة مدرجة يف مرفقات بروتوكول مونتريال؟:املادة  ال

 يف املائـة    0.1 ≥ هل حيتوي املخلوط     :املخلوط
من مكون واحد على األقل من املكونات املدرجة        

  يف مرفقات بروتوكول مونتريال؟

  ال ميكن تصنيفها

  ال ميكن تصنيفه  ال

1الفئة   

 

 حتذير

 نعم

 نعم
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  التحسس التنفسي

 - -  باء 1الفئة   ألف 1الفئة   1الفئة 

  

  

  

  

  خطر

 

قد تسبب أعراض حساسية 

أو ربو أو صعوبات يف 

 التنفس يف حالة استنشاقها

  

  

  

  

  خطر

 

قد تسبب أعراض حساسية 

أو ربو أو صعوبات يف 

 التنفس يف حالة استنشاقها

  

  

  

  

  خطر

 

د تسبب أعراض حساسية ق

أو ربو أو صعوبات يف 

 التنفس يف حالة استنشاقها

  

  غري مطلوب مبوجب

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

  التحسس اجللدي

 - -  باء 1الفئة   ألف 1الفئة   1الفئة 

  

  

  

  

  حتذير

  

  قد تسبب تفاعل 

 دحساسية يف اجلل

  

  

  

  

  حتذير

  

  قد تسبب تفاعل 

 حساسية يف اجللد

  

  

  

  

  حتذير

  

  قد تسبب تفاعل 

 حساسية يف اجللد

  

  غري مطلوب مبوجب

  .توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية
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  :1يدرج اجلدول التايل يف اية النص الوارد يف املرفق 

 خطر على طبقة األوزون

 - - - -  1الفئة 

  

  

 

 

  حتذير

يضر بالصحة العامة والبيئة 

عن طريق تدمري األوزون يف 

 الستراتوسفري العلوي

 
  

 
  

  غري مطلوب مبوجب

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

  ): من النسخة العربية259 و258صفحة (داول تعيني عناصر الوسم لألخطار للبيئة املائية يف ج

)" املزمنة(السمية املائية "وعبارة )" احلادة(السمية املائية "يف عناوين اجلداول، يستعاض عن عبارة   - 
  ؛)" األمدطويلة(األخطار للبيئة املائية "وعبارة )" احلادة(ألخطار البيئة املائية "(بعبارة 

 والعالمـة   ، يستعاض عن الرسوم التخطيطية لنظام التصنيف املنسق عاملياً        2 و 1بالنسبة للفئتني     - 
  :املطلوبة مبوجب لوائح األمم املتحدة النموذجية، مبا يلي

  

  

  

  2املرفق 

نشاط أو خـواص    /تركيب"، يستعاض عن عبارة     )ب(1، يف الفقرة    2 و 1 حالة الفئتني    يف  18- 2م
  ". نشاط- تركيب "عبارة ب" تركيب

نشاط أو خـواص    /تركيب"، يستعاض عن عبارة     )ج(1، يف الفقرة    2 و 1 حالة الفئتني    يف  19- 2م
  ". نشاط- تركيب "بعبارة " تركيب
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  :1يف حالة الفئة   20- 2م

إذا كانت هناك أدلة يف البشر تبني أن املادة         "، يستعاض عن عبارة     )أ(1يف الفقرة     - 
إذا كانت هناك أدلة يف البشر تبني أن املادة ميكـن أن    " رة  بعبا"املنفردة تؤدي إىل    

  ؛"تؤدي إىل

، يعدل النص الوارد بني القوسني اهلالليني ليصبح        ‘1‘)ب(و‘ 1‘)أ(3 الفقرتني   يف  - 
  ؛)"5- 4- 3انظر املالحظة املتعلقة باجلدول : "(كما يلي

  الليني؛، حيذف النص الوارد بني القوسني اهل‘2‘)ب(و‘ 2‘)أ(3يف الفقرتني   - 

  :تضاف األعمدة والصفوف التالية

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري   الفرعيةفئة اخلطر

   الرمز

  خطر  كلمة التنبيه

  ألف1
يف حالة توفر (

البيانات وإذا 
اشترطت السلطة 
 )املختصة ذلك

  يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -1
اليت تظهر حدوث حاالت ذات تواتر مرتفع يف البشر؛ أو احتمال             

ية مرتفع يف البشر على أساس اختبـارات        حدوث معدل حساس  
   مراعـاة   وميكـن أيـضاً   . على احليوان أو اختبـارات أخـرى      

  . شدة التفاعل
إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحـة، تطبـق مبـادئ        -2

  )2-3-4-3انظر  (االستكمال
، يصنف املخلـوط كمحـسس      إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -3

 األقل على مكون مصنف يف الفئـة        تنفسي إذا كان حيتوي على    
  :ألف بالتركيزات التالية1الفرعية 

  وزن/ يف املائة وزن0.1 ≥ :مواد صلبة أو سوائل  )أ(
  حجم / يف املائة حجم0.1 ≥: غازات  )ب(

  بيان األخطار

قد يسبب أعراض 
حساسية أو ربو 
أو صعوبات يف 
التنفس يف حالة 

  استنشاقه

   الرمز

  باء1  خطر  كلمة التنبيه
يف حالة توفر (

البيانات وإذا 
اشترطت السلطة 
 )املختصة ذلك

  املواد واملخاليط املختربة  -1
اليت تظهر حدوث حاالت ذات تواتر منخفض إىل متوسـط يف             

 البشر؛ أو احتمال حدوث معدل حساسية عال يف البشر استناداً          
 وميكـن أيـضاً   . إىل اختبارات على احليوان أو اختبارات أخرى      

  . اة شدة التفاعلمراع
إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحـة، تطبـق مبـادئ        -2

  )2-3-4-3انظر  (االستكمال
، يصنف املخلـوط كمحـسس      إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -3

تنفسي إذا كان حيتوي على األقل على مكون مصنف يف الفئـة            
  :باء بالتركيزات التالية1الفرعية 

  وزن/ يف املائة وزن1 ≥ :ئلمواد صلبة أو سوا  )أ(
  حجم/ يف املائة حجم0.2 ≥: غازات  )ب(

  بيان األخطار

قد يسبب أعراض 
حساسية أو ربو 
أو صعوبات يف 
التنفس يف حالة 

  استنشاقه
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   1يف حالة الفئة   21- 2م

" 1- 4- 3اجلدول   املتعلقة ب  1انظر املالحظة   "، يستعاض عن عبارة     )أ(3يف الفقرة     - 
  ؛"5- 4- 3الحظة املتعلقة باجلدول انظر امل"بعبارة 

  ".1- 4- 3 حتت اجلدول 2انظر املالحظة " حتذف عبارة ) ب(3يف الفقرة   - 

  :تضاف األعمدة والصفوف التالية

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

   الرمز

  ألف1  حتذير  كلمة التنبيه

يف حالة توفر (
البيانات وإذا 

اشترطت السلطة 
 )املختصة ذلك

  يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -1
أو حدوث  /اليت تظهر حدوث حاالت ذات تواتر مرتفع يف البشر و           

تأثري كبري يف احليوان، وميكن افتراض أن تؤدي إىل حساسية كبرية           
  . مراعاة شدة التفاعل وميكن أيضاً.يف البشر

 مبـادئ   ، تطبـق  إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحـة         -2
  )2-3-4-3انظر (ستكمال اال

، يصنف املخلوط كمحسس جلدي     إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -3
 على األقل على مكون مصنف يف الفئـة الفرعيـة           حيتويإذا كان   

  يف املائة 0.1 ≥ألف بتركيز 1

  بيان األخطار
قد يسبب تفاعل 
  حساسية يف اجللد

   الرمز

  باء1  حتذير  كلمة التنبيه
وفر يف حالة ت(

البيانات وإذا 
اشترطت السلطة 
 )املختصة ذلك

  يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -1
اليت تظهر حدوث حاالت ذات تواتر مـنخفض إىل متوسـط يف              

أو حدوث تأثري كبري يف احليوان، وميكن افتراض أن تؤدي          /البشر و 
  . وميكن أيضا مراعاة شدة التفاعل.إىل حساسية كبرية يف البشر

، تطبـق مبـادئ     ا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحـة       إذ  -2
  )2-3-4-3انظر (االستكمال 

، يصنف املخلوط كمحسس جلدي     إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -3
 على األقل على مكون مصنف يف الفئـة الفرعيـة           حيتويإذا كان   

  يف املائة1.0 ≥باء بتركيز 1

  خطاربيان األ
قد يسبب تفاعل 
  حساسية يف اجللد

  :يستعاض عن الرمز احلايل بالرمز التايل  )ب(و) أ (28- 2م

  

  ؛"األخطار طويلة األمد"بعبارة " األخطار املزمنة "يف العنوان، يستعاض عن عبارة   )ب (28- 2م

  :1يف حالة الفئة   

  : بالنص التايل1يستعاض عن الفقرة   
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  :ة للتحلل بسرعةيف حالة املواد القابل  - 1"  

  ل؛ أو، إن مل تكن متاحة/ مغمNOEC ≥ 0.01  )أ(

أو يف حالة عدم وجودها، قيمـة        (BCF ≤ 500ل و /مغم1 ≤ 50ق)ف(ت  )ب(
  )4 ≥ أوملوك

  :يف حالة املواد غري القابلة للتحلل بسرعة  - 2  

  ل؛ أو، إن مل تكن متاحة/ مغمNOEC ≥ 0.1  )أ(

  "ل/مغم1 ≤ 50ق)ف(ت  )ب(

  . على التوايل5 و4 و3 لتصبح 4 و3 و2قرات يعاد ترقيم الف  

  :2يف حالة الفئة   

  : بالنص التايل1ستعاض عن الفقرة ي  

  :يف حالة املواد القابلة للتحلل بسرعة  - 1"  

  ل؛ أو، إن مل تكن متاحة/ مغمNOEC ≥ 0.1 < 0.01  )أ(

أو يف حالة عـدم      (BCF ≤ 500ل و /مغم10 ≤ 50ق)ف( ت <ل  / مغم 1  )ب(
  )4 ≥ أوموكلوجودها، قيمة 

  :يف حالة املواد غري القابلة للتحلل بسرعة  - 2  

  ل؛ أو، إن مل تكن متاحة/ مغمNOEC ≥ 1 < 0.1  )أ(

  "ل/ مغم10 ≤ 50ق)ف( ت<ل / مغم1  )ب(

  . على التوايل5 و4 و3 لتصبح 4 و3 و2يعاد ترقيم الفقرات   

  :3يف حالة الفئة   

  : بالنص التايل1يستعاض عن الفقرة   

  :املواد القابلة للتحلل بسرعةيف حالة   - 1"  

  ل؛ أو، إن مل تكن متاحة/ مغمNOEC ≥ 1 < 0.1  )أ(

أو يف حالة عدم  (BCF ≤ 500ل و/مغم100 ≤ 50ق)ف( ت<ل / مغم10) ب(
  )4 ≥ أوملوكوجودها، قيمة 
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  :يف حالة املواد غري القابلة للتحلل بسرعة  - 2  

  "ل/مغم100 ≤ 50ق)ف( ت<ل / مغم10    

  . على التوايل5 و4 و3 لتصبح 4 و3 و2ات يعاد ترقيم الفقر  

   : احلايل2يدرج اجلدول اجلديد التايل يف اية املرفق   29- 2م

  األخطار على طبقة األوزون  29- 2م"  

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة األخطار

    الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه

1  

  

  يف حالة املواد   - 1

رجـة يف مرفقـات     أية مواد مراقبـة مد      
  بروتوكول مونتريال

   املخاليط يف حالة  - 2

أي خملوط حيتوي على األقل على مكـون          
واحد مـدرج يف مرفقـات بروتوكـول        

   يف املائة0.1>مونتريال، بتركيز 

يضر بالصحة العامة والبيئة عن طريق   بيان اخلطر
  تدمري األوزون يف الستراتوسفري العلوي

  3املرفق 

  1القسم 

  تضاف الفقرتان اجلديدتان التاليتان 4- 2- 1- 3 وم3- 2- 1- 3م

 وباإلضافة إىل البيانات الفردية لألخطار، يرد عدد من بيانات األخطار امعة        3- 2- 1- 3م"
 وتعني رموز ألفبائية للبيانات امعة من رموز البيانات الفردية اليت مت            2- 1- 3يف اجلدول م  

 يـشري إىل أن     H300+  H310ل املثال،   وعلى سبي ("+"). جتميعها، باإلضافة إىل عالمة زائد      
  ".مميت إذا ابتلع أو إذا تالمس مع اجللد"النص الذي يظهر على بطاقم الوسم هو 

 وينبغي أن تظهر مجيع بيانات األخطار على بطاقة الوسم ما مل حيدد خـالف               4- 2- 1- 3م
  . وجيوز أن حتدد السلطة املختصة ترتيب ظهـور البيانـات         . 3- 3- 5- 10- 4- 1ذلك يف   

كما جيوز للسلطة املختصة أن حتدد، يف حالة تعيني بيان جممع لألخطار لبيانني أو أكثر مـن                 
  بيانات األخطار، ما إذا كان ينبغي أن تظهر على بطاقة الوسـم البيـان امـع لألخطـار                  

  ." املورد/أو البيانات الفردية ذات الصلة، أو قد تترك االختيار للمصنع

يف العمـود  " بـاء 1ألف و 1 و 1"بعبارة  " 1"، يستعاض عن عبارة     H334 و H317الرمزين  يف حالة    :2-1-3اجلدول م
)4.(  



ST/SG/AC.10/36/Add.3 
Page 67 

  :H373تضاف البنود اجلديدة التالية بعد الصف اخلاص بالرمز   

H300 
+ 

H310 

  الـسمية  ) 1- 3الفـصل   ( فمـوي    - السمية احلادة     مميت إذا ابتلع أو تالمس مع اجللد
  ) 1- 3الفصل ( جلدي - احلادة 

1 ،2  

H300 
+ 

H330 

  الـسمية  ) 1- 3الفـصل   ( فمـوي    - السمية احلادة     مميت إذا ابتلع أو استنشق
  ) 1- 3الفصل  (ق استنشا- احلادة 

1 ،2  

H310 
+ 

H330 

  الـسمية  ) 1- 3الفـصل   ( جلدي   - السمية احلادة     مميت إذا تالمس مع اجللد أو استنشق
  ) 1- 3الفصل ( استنشاق - احلادة 

1 ،2  

H300 
+ 

H310 
+ 

H330 

  يت إذا ابتلع أو تالمس مـع اجللـد         مم
  أو استنشق

  الـسمية  ) 1- 3الفـصل   ( فمـوي    - السمية احلادة   
 -الـسمية احلـادة     ) 1-3الفـصل   ( جلدي   -احلادة  

  )1-3الفصل (استنشاق 

1 ،2  

  
H301 

+ 
H311 

الـسمية  ) 1- 3الفـصل   ( فمـوي    - السمية احلادة     مسي إذا ابتلع أو تالمس مع اجللد
  ) 1- 3صل الف( جلدي - احلادة 

3  

H301 
+ 

H331 

  الـسمية  ) 1- 3الفـصل   ( فمـوي    - السمية احلادة     مسي إذا ابتلع أو استنشق
  ) 1- 3الفصل  (ق استنشا- احلادة 

3  

H311 
+ 

H331 

  الـسمية  ) 1- 3الفـصل   ( جلدي   - السمية احلادة     مسي إذا تالمس مع اجللد أو استنشق
  ) 1- 3الفصل ( استنشاق - احلادة 

3 

H301 
+ 

H311 
+ 

H331 

  مسي إذا ابتلع أو تالمـس مـع اجللـد          
  أو استنشق

  الـسمية  ) 1-3الفـصل   ( فمـوي    -السمية احلـادة    
 -الـسمية احلـادة     ) 1-3الفـصل   ( جلدي   -احلادة  

  )1-3الفصل (استنشاق 

3  

  
H302 

+ 
H312 

  الـسمية  ) 1-3الفـصل   ( فمـوي    -السمية احلـادة      ضار إذا ابتلع أو تالمس مع اجللد
  ) 1-3لفصل ا( جلدي -احلادة 

4  

H302 
+ 

H332 

  الـسمية  ) 1-3الفـصل   ( فمـوي    -السمية احلـادة      ضار إذا ابتلع أو استنشق
  ) 1-3الفصل  (ق استنشا-احلادة 

4  

H312 
+ 

  الـسمية  ) 1-3الفـصل   ( جلـدي    -السمية احلـادة      ضار إذا ابتلع أو استنشق
  ) 1-3الفصل ( استنشاق -احلادة 

4  
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H332 
H302 

+ 
312 
+ 

H332 

  إذا ابتلع أو تالمس مـع اجللـد        ضار  
  أو استنشق

  الـسمية  ) 1-3الفـصل   ( فمـوي    -السمية احلـادة    
 -الـسمية احلـادة     ) 1-3الفـصل   ( جلدي   -احلادة  

  )1-3الفصل (استنشاق 

4  

H303 
+ 

H313 

  الـسمية  ) 1-3الفـصل   ( فمـوي    –السمية احلـادة      قد يضر إذا ابتلع أو تالمس مع اجللد
  ) 1-3الفصل ( جلدي -احلادة 

5  

H303 
+ 

H333 

  الـسمية  ) 1-3الفـصل   ( فمـوي    –السمية احلـادة      قد يضر إذا ابتلع أو استنشق
  ) 1-3الفصل  (ق استنشا-احلادة 

5  

H313 
+ 

H333 

  الـسمية  ) 1-3الفـصل   ( جلـدي    –السمية احلـادة      قد يضر إذا ابتلع أو استنشق 
  ) 1-3الفصل ( استنشاق -احلادة 

5  

H303 
+ 

H313 
+ 

H333 

يضر إذا ابتلع أو تالمس مع اجللد أو        قد  
  استنشق

  الـسمية  ) 1-3الفـصل   ( فمـوي    –السمية احلـادة    
 -الـسمية احلـادة     ) 1-3الفـصل   ( جلدي   -احلادة  

  )1-3الفصل (استنشاق 

5  

  
H315 

+ 
H320 

يج العني الشديد   /وتلف) 2-3الفصل  (يج اجللد   /تأكل  يسبب يج اجللد والعني
  )3-3الفصل (

2  

  )ألف عني2جلد (

  :3- 1- 3اجلدول م

األخطار "بعبارة  )" 1- 4الفصل  (السمية احلادة   "، يستعاض عن عبارة     )3(يف العمود     - 
األخطار طويلة "بعبارة )" 1- 4الفصل (السمية املزمنة "وعبارة )" 1- 4الفصل (احلادة 

  ؛)"1- 4الفصل  (األمد

  :يضاف صف جديد يف النهاية على النحو التايل  - 

H420  صحة العامة والبيئة عن طريـق      يضر بال
  تدمري األوزون يف الستراتوسفري العلوي

  1  )2-4الفصل (ضار بطبقة األوزون 

  2القسم 

  :2- 2- 3اجلدول م
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مقابل كـل إشـارة إىل      ) 4(يف العمود    "باء1ألف و 1و" 1"بعبارة  " 1"يستعاض عن عبارة    
  ) P285 وP280 وP272 وP261يطبق على الرموز ( يف العمود؛ 4- 3الفصل 

  :3- 2- 3اجلدول م

 P352 و P342 و P341 و P333 و P321 و P313 و P311 و P304 و P302يطبق علـى الرمـوز      
  .)P311+P342 وP313+P333 وP341+P304 وP304 وP352+P302 وP363و

  :5- 2- 3اجلدول م

مقابل كل إشارة   ) 4(يف العمود   " باء1ألف و 1 و 1"بعبارة  " 1"يستعاض عن عبارة      - 
  ؛)3 (ود يف العم4- 3إىل الفصل 

  :نصه كما يلييضاف صف جديد يف اية اجلدول،   - 

P502   املورد للحصول على   /الرجوع للمصنع
  إعادة التدوير/معلومات بشأن االسترداد

    1  )2-4الفصل (ضار بطبقة األوزون 

  ):P501يف حالة  (5- 2- 3وم) P391يف حالة  (3- 2- 3وم) P273يف حالة  (2- 2- 3اجلداول م

األخطـار احلـادة   "بعبـارة   )" 1- 4الفصل  (السمية احلادة   "، عن عبارة    )3(يستعاض، يف العمود    
الفصل ( طويلة األجل    األخطار"بعبارة  )" 1- 4الفصل  (السمية املزمنة   "وعن عبارة   )" 1- 4الفصل  (
4 -1."(  

   3القسم 

 من النسخة العربية مـن      380 و 379يف الصفحتني   ( التحسس التنفسي واجللدي     مصفوفةيف    5- 3- 3م
  ". باء1الف و1 و1"بعبارة " 1"، يستعاض عن عبارة "فئة اخلطر"، حتت )م املنسق عاملياًالنظا

 مـن  394 إىل 391الصفحات من (يف مصفوفة البيانات التحذيرية لألخطار على البيئة املادة          
  :)النسخة العربية

عـن عبـارة    ):  من النسخة العربيـة    394 و 393الصفحتان  (يستعاض، يف العنوان      - 
  ؛"األمداألخطار طويلة "بعبارة " ة املزمنةالسمي"

الفئتان  (األمدواألخطار طويلة   ) 1الفئة  (يستعاض عن الرموز احلالية لألخطار احلادة         - 
  :مبا يلي) 2 و1
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  :3يضاف اجلدول التايل يف اية القسم   1- 5- 3- 3م

  طبقة األوزونعلى ضار 
  )2- 4الفصل (

  الرمز   
 عالمة تعجب

  بيان األخطار التنبيهكلمة  فئة اخلطر

يضر بالصحة العامة والبيئة عن طريق        H420 تنبيه 1
  تدمري األوزون يف طبقة اجلو العليا

 

  البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

   P502  
املورد للحـصول علـى     /الرجوع للمصنع 

 إعادة التدوير/معلومات بشأن االسترداد

  9املرفق 

  ".املواد"الواردة بعد كلمة " الكيميائية" اجلملة األوىل، حتذف كلمة يف  2- 1- 9م

ويستعاض عـن   " للمواد"الواردة بعد كلمة    " الكيميائية"يف اجلملة قبل األخرية، حتذف كلمة         3- 1- 9م
  "السمية املائية املزمنة؛ و؛"السمية املائية احلادة"بعبارة " السمية املائية"عبارة 

وهذا املرفق حمدود، يف هذه املرحلة، على تطبيق املعايري         : "ليصبح كما يلي  األوىل  تعدل اجلملة     4- 1- 9م
  "..على املواد

الـسمية   و ؛"السمية املائية احلادة  "بعبارة  " السمية املائية "يستعاض عن عبارة    ،  يف اجلملة األوىل    5- 1- 9م
  ."املائية املزمنة؛

بعبارة " ئص الثالث الرئيسية، وهي السمية املائية     اخلصا"يف اجلملة األخرية، يستعاض عن عبارة         8- 1- 9م
  ".لسمية املائية احلادة واملزمنةاخلصائص األربع الرئيسية، وهي ا"

  ".50ق) ف(ت"بعد عبارة " التركيز بدون تأثري ملحوظأو "، تضاف عبارة )أ(يف   10- 1- 9م

   متثل املواد اليت تتحلـل      :املواد غري الثابتة  :"ليصبح نصها كما يلي   ، تعدل اجلملة األوىل     )ب(يف    
  ".مشاكل يف االختبار واالستنباطمتثل  بسرعة يف نظام االختبار )أو تتفاعل(
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سمية املائية احلادة بيانات ال"بعبارة " بيانات السمية املائية"عن عبارة يف اجلملة الثالثة، يستعاض   11- 1- 9م
  "أو املزمنة

  .على النص العريبالتعديل ال ينطبق   1- 2- 9م

تتعلق إحدامها باألخطار احلادة وتضم ثـالث فئـات،         " اجلملة الرابعة، يستعاض عن عبارة       يف  
إحدامها باألخطار املائيـة احلـادة      "بعبارة  " وتتعلق األخرى باألخطار املزمنة وتضم أربع فئات      

  "..وتضم ثالث فئات، وتتعلق األخرى باألخطار املائية طويلة األمد وتضم أربع فئات

األخطار احلـادة   بعبارة  " األخطار احلادة واملزمنة  " األخرية، يستعاض عن عبارة      لبيف اجلملة ق    
  ".والطويلة األمد

  ".واجلدول"بكلمة " والشكل "وعن كلمة" 4- 2- 1- 4 "بالرقم "2- 2- 1- 4 "الرقميستعاض عن   2- 2- 9م

  .على النص العريبالتعديل ال ينطبق يف اجلملة األوىل،   1- 3- 2- 9م

  ".طر طويل األمدخلا"بعبارة " طر املزمنخلا"خرية، يستعاض عن عبارة يف اجلملة قبل األ  

  ".طر طويل األمدخلا"بعبارة " طر املزمنخلا"يف اجلملة الثالثة، يستعاض عن عبارة   2- 3- 2- 9م

  :ليصبح نصهما كما يليتعدل اجلملتان اخلامسة والسادسة   

ها اخلاصية األساسية يف تعيني كل من اخلطر لذلك، فإن هذه السمية احلادة هي اليت تستخدم باعتبار"  
بيـد أن هنـاك     . احلاد والطويل األمد يف حالة عدم وجود بيانات اختبار مالئمة عن اخلطر املزمن            

  ". بأنه ينبغي تفضيل بيانات السمية املزمنة، حيثما تتوفر، لتعيني فئة األخطار طويلة األمداعترافاً

  ").ستقبالًم....وهكذا("ة األخرية حتذف اجلمل  

  :يكون نصها كما يلي فقرة جديدة تدرج  3- 3- 2- 9م

وللمادة اليت .  تعكس السمية املزمنة مع اخلواص املتأصلة األخطار احملتملة ملادة ما3- 3- 2- 9م"  
ال تتحلل بسرعة قدرة أعلى على التعرض طويل األمد ولذا ينبغي تصنيفها يف فئة أعلى من املواد 

  )."2- 2- 3- 3- 9مانظر (تتحلل بسرعة اليت 

  .7- 3- 2- 9 إىل م4- 3- 2- 9 م6- 3- 2- 9م إىل 3- 3- 2- 9تصبح الفقرات احلالية م  

  : ليصبح نصها كما يليتعدل اجلملة الثانية )  سابقا3ً- 3- 2- 9م (4- 3- 2- 9م

 البيولوجي اليت تظهر مسية حـادة باإلضـافة إىل درجـة            التحلل املواد سريعة    وعادة ما تظهر  "  
  "..إىل حد كبريلوجي، مسية مزمنة يف تركيزات أقل ملحوظة من التراكم البيو
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  .على النص العريبالتعديل ال ينطبق   

  :لتصبح كما يلي) ب(و) أ(تعدل اجلملة األخرية الواردة قبل   

وهكذا، ينبغي، على سبيل املثال، يف حالة عدم وجود بيانات مالئمة عن اختبارات الـسمية،               "  
  :"أي من املعيارين التاليني  إذا استوىف1 تعيني الفئة املزمنة

  :لتصبح كما يليتعدل )  سابقا4ً- 3- 2- 9م (5- 3- 2- 9م

 3- 9 وترد تفاصيل التعاريف الدقيقة لعناصر هذا النظام األساسية يف األقسام م           5- 3- 2- 9م"  
  " .5- 9 وم4- 9وم

  ".احلادة"ملة األوىل، حتذف كلمة يف اجل)  سابقا6ً- 3- 2- 9م (7- 3- 2- 9م

  :لتصبح كما يلي) ز(إىل ) أ(ات الفرعية  تعدل الفقر1- 4- 2- 9م

  قابلية الذوبان يف املاء؛  )أ"(  

  ؛)50ق)ف(ت(قيم السمية املائية احلادة   )ب(  

  ؛)س مكافئ ت فوالتركيزات اليت بدون تأثري ملحوظ أ(قيم السمية املائية املزمنة   )ج(  

  ؛)ما دليل حمدد على سهولة التحللوال سي(بيانات التحلل املتاحة   )د(  

  بيانات ثبات املادة يف املاء؛  )ه(  

  ل التركّز البيولوجي يف األمساك؛معام  )و(  

  "؛)أوملوك( ماء - معامل التوزع أوكتانول   )ز(  

عبـارة  بعد  " ل/ مغم 1وكانت السمية املائية املزمنة أكرب من       " عبارة   تدرجيف اجلملة الرابعة،      2- 4- 2- 9م
  ".للمواد القابلة للذوبان"

  :يكون نصها كما يلي 3- 4- 2- 9فقرة جديدة م تدرج  3- 4- 2- 9م

ما إذا كانت لى تعتمد القيم احلدية ع : بيانات السمية املائية املزمنة يف حالة توفر3- 4- 2- 9م"  
ولذا، يف حالة املواد غري القابلة للتحلل بسرعة واملـواد  . املادة قابلة أو غري قابلة للتحلل بسرعة 

حتللها، تكون القيم احلدية أكرب من القيم احلدية للمواد اليت           بشأن معلومات   عنهااليت ال تتوفر    
  ".).2- 1- 4 و1- 1- 4، اجلدولني 1- 4انظر الفصل (ميكن التأكد من حتللها بسرعة 

 5- 4- 2- 9 وم4- 4- 2- 9مالفقرتني  4- 4- 2- 9 وم3- 4- 2- 9 متان احلاليانتصبح الفقرت  
  .على التوايل

  :لتصبح كما يليملة األوىل تعدل بداية اجل)  سابقا3ً- 4- 2- 9م (4- 4- 2- 9م
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ل وال توجد بيانات مالئمـة عـن        / مغم 100وحيثما تكون بيانات أدىن مسية مائية أقل من         "  
  ...". السمية املزمنة، يلزم أوالً البت

  ".فئة اخلطر طويل األمد" بعبارة "فئة اخلطر املزمن"يف اجلملة الثالثة، يستعاض عن عبارة   

  ".فئة األخطار طويلة األمد"بارة بع" فئة األخطار املزمنة"تعاض عن عبارة يف اجلملة قبل األخرية، يس  

  :لتصبح كما يليتعدل اجلملة األخرية   

 أو يف حالة 500 < يئ وهلا قدرة ضعيفة على التراكم األحياالتحللوعندما تكون املادة سريعة "  
فئات األخطار طويلة األمد، ، ال ينبغي تصنيف املادة يف فئة من )4 < أوموجودها، قيمة لوكعدم 

  ).".3- 4- 2- 9انظر م(إال إذا أشارت بيانات السمية املزمنة إىل خالف ذلك 

   ".فئة اخلطر طويل األمد"بعبارة " فئة اخلطر املزمن"يستعاض عن عبارة يف اجلملة السابعة،   3- 6- 2- 9م

  بعـد  " بصفة عامـة  "تضاف عبارة   " وينطوي اختبار السمية املزمنة   "يف الفقرة اليت تبدأ بعبارة        2- 2- 3- 9م
  .كلمة وينطوي

  :تضاف الفقرة التالية يف النهاية، بعد الفقرة الثانية باخلط املائل  

  تصف إحدى وثائق منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي الطرائـق اإلحـصائية               "  
ن والتنمية يف امليـدان     منظمة التعاو (الرئيسية لتحليل بيانات اختبارات السمية البيئية القياسية        

  )".2006االقتصادي، 

  :تعدل اجلملة األوىل من الفقرة الثانية ليصبح نصها كما يلي1- 7- 2- 3- 9م

  ."إن اختبار الطحالب هو اختبار قصري األمد يوفر نقاط االنتهاء لألخطار احلادة واملزمنة"  

  ".اخلاصية الذاتية"بعبارة "  احلقيقيةة أواخلاصية احملتمل"يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة 1- 2- 3- 3- 9م

  : يكون نصها كما يلي2- 2- 3- 3- 9تدرج فقرة جديدة م2- 2- 3- 3- 9م

 يف حالة التصنيف على أساس السمية املزمنة، يفرق بني املواد القابلة للتحلل             2- 2- 3- 3- 9م"  
 عندما  1ملزمنة  وتصنف املواد اليت تتحلل بسرعة يف الفئة ا       . بسرعة وغري القابلة للتحلل بسرعة    

وتستخدم املراتب العشرية لتصنيف السمية املزمنـة يف        . ل/ مغم 0.01 <تكون السمية املزمنة    
 إىل  0.01وتصنف املواد اليت هلا مسية مزمنة مقيسة تتراوح ما بـني            . فئات أعلى من هذه الفئة    

ل / مغـم  1.0ىل   إ 0.1، واملواد اليت هلا مسية مزمنة مقيسة من         2ل يف الفئة املزمنة     / مغم 0.1
ل / مغـم  1.0أما املواد اليت تزيد مسيتها املزمنة املقيسة عن         .  للسمية املزمنة  3تصنف يف الفئة    

ويف حالة املواد اليت ال تتحلل بسرعة وال توجد معلومات عن التحلـل             .  غري مسية  فتعترب عملياً 
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 2ل والفئة   / مغم 0.1 < عندما تكون السمية املزمنة      1الفئة  : السريع، فتستخدم فئتان مزمنتان   
  ."ل/ مغم1.0 و0.1عندما تكون السمية املزمنة املقيسة تتراوح ما بني 

- 2- 3- 3- 9 فقرتني جديدتني م3- 2- 3- 3- 9 وم2- 2- 3- 3- 9تصبح الفقرتان احلاليتان م  
  . على التوايل4- 2- 3- 3- 9 وم3

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي)  سابقا2ً- 2- 3- 3- 9 (3- 2- 3- 3- 9

 يف بعض القطاعات مـن      ر إىل أن بيانات السمية املزمنة أقل شيوعاً        وبالنظ 3- 2- 3- 3- 9م"  
بيانات السمية احلادة، فإن القدرة على السمية املزمنة حتدد، يف حالة عدم وجود بيانات مالئمة               

أو التـراكم   /عن السمية املزمنة، مبجموعات مناسبة تضم السمية احلادة، وعدم قابلية التحلل و           
 احلقيقي غري أنه حيثما توجد بيانات مالئمة عن السمية املزمنـة، جيـب              البيولوجي احملتمل أو  

  استخدامها وتفضل على التصنيف على أساس جمموعة السمية احلادة مـع القابليـة للتحلـل               
  :ويف هذا السياق، ينبغي استخدام النهج العام التايل. أو التراكم البيولوجي/و

ة املزمنة جلميع مستويات التغذية الثالثة، ميكـن        يف حالة توفر بيانات مالئمة عن السمي        )أ(
  استخدامها مباشرة لتعيني فئة اخلطر املزمن املناسبة؛

يف حالة توفر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة ملستوى واحد أو مستويني من مستويات   )ب(
. خرىالتغذية، ينبغي حبث إذا كانت بيانات السمية املزمنة متاحة ملستويات التغذية األ           

التغذية اليت هلا بيانات عن السمية املزمنـة        ) مستويات(وجيرى تصنيف حمتمل ملستوى     
. ويقارن بالتصنيف الذي يستند إىل بيانات السمية احلادة ملستويات التغذية األخـرى           

   ألكثر النتائج صرامة؛ويعني التصنيف األخري وفقاً

ستخدام بيانات السمية املزمنة، جيب ومن أجل إلغاء أو خفض تصنيف يف الفئة السمية با  )ج(
املستخدمة ستكون ) أو ت ق س اليت تكافئها (إثبات أن التركيزات بدون تأثري ملحوظ       

 إىل بيانات السمية    مالئمة الستبعاد أو تقليل القلق الذي أدى إىل هذا التصنيف استناداً          
كن حتقيق هذا يف كثري     ومي. أو التراكم البيولوجي  /احلادة باإلضافة إىل القابلية للتحلل و     

من األحيان باستخدام تركيزات بدون تأثري ملحوظ على املدى الطويل ملعظم األنـواع        
  وهلذا السبب، إذا كان التصنيف قد مت علـى أسـاس           . احلساسة احملددة بالسمية احلادة   

  إلغاء أو ختفيض رتبة هذا التصنيف باستخدام قيمة التركيزات، فإنه لن ميكن عموما50ًت ق
مستمدة من اختبار للسمية يف حيوانات ال ) تتغري فيما سبق(بدون تأثري ملحوظ طويل األمد 

ويف هذه احلالية ستكون هناك حاجة عادة الشتقاق قيمة التركيزات بـدون تـأثري          . فقارية
ملحوظ من اختبارات األمساك طويلة األمد من نفس النوع أو من نوع مماثل أو نوع أكثـر    

 عن السمية احلادة يف أكثر من جمموعـة أحيائيـة      ل إذا كان التصنيف ناجتاً    وباملث. حساسية
تصنيفية، فمن املرجح أن تكون هناك حاجة للحصول على قيم التركيزات بـدون تـأثري               

، 4ويف حالة تصنيف مادة يف الفئة السمية املزمنة         . ملحوظ من كل جمموعة أحيائية تصنيفية     
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ون تأثري ملحوظ أو ت ق س اليت تكافئها، لكل فئـة            يكفي إثبات أن قيمة التركيزات بد     
  ."ل أو أكرب من درجة قابلية ذوبان املواد املختربة يف املاء/ مغم1تصنيفية، تزيد عن 
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  :يف الفقرة األوىل)  سابقا3ً- 2- 3- 3- 9م (4- 2- 3- 3- 9م

" إللغاء أو ختفيض رتبة تـصنيف     "بعبارة  " لتخفيض رتبة تصنيف  "يستعاض عن عبارة      - 
  على التوايل )" ج)" "(ب)" "(أ"(بعبارة )" 3)" "(2)" "(1"(ة وعبار

  .يف النهاية" نقاط االنتهاء للسمية احلادة< "بعبارة " نقاط االنتهاء"يستعاض عن عبارة   - 

يف مرتبة السمية اليت تتوافق مع فئة       "، تضاف عبارة    "اموعة التصنيفية "يف الفقرة الثانية، بعد عبارة        
  ".إلغاء أو ختفيض التصنيف"بعبارة " ختفيض الرتبة"ويستعاض عن عبارة "ة أو تصنيف أقل صرام

  .حتذف الفقرة4- 2- 3- 3- 9م

  ".املواد"الواردة بعد كلمة " ئيةالكيميا"يف اجلملة الثالثة، حتذف كلمة   1- 5- 3- 9م

ون السميات وحيثما تك"بعبارة " وحيثما تكون السميات"يف اجلملة الثانية، يستعاض عن عبارة   4- 5- 3- 9م
ت إذا كان"بعبارة  ">إذا كانت السمية املقدرة "؛ ويف اجلملة الثالثة، يستعاض عن عبارة "احلادة

إذا قدرت الـسمية    "ملة اخلامسة، يستعاض عن عبارة      ويف اجل " السمية احلادة املقدرة أكرب من    
  ".ت السمية احلادة بقيمة أكرب منإذا قدر"بعبارة " >بقيمة 

  ").تركيزات مذابة... ن حيث املبدأ وجيب م("حتذف اجلملة الثانية ) د(2- 7- 5- 3- 9م

  ".50ق)ف(ت"بعد عبارة " أو التركيزات بدون تأثري ملحوظ"تدرج عبارة ) ج(و) أ (8- 5- 3- 9م

  ".املواد" الواردة بعد كلمة "ائيةالكيمي"يف اجلملة األوىل من الفقرتني األوىل والثانية، حتذف كلمة   1- 1- 4- 9م

ملـة األخـرية،    ويف اجل " املواد"الواردة بعد كلمة    " الكيميائية"يف اجلملة األوىل، حتذف كلمة        1- 2- 4- 9م
" 3- 10- 2- 1- 4م" وعن عبارة " 3- 3- 2- 9م" بعبارة "3- 3- 2- 9م"يستعاض عن عبارة 

  ".3- 11- 2- 1- 4"بعبارة 

  ". املعايري املنسقة" بعد عبارة )"3- 10- 2- 1- 4انظر "(يف بداية الفقرة األوىل، تدرج عبارة 3- 2- 2- 4- 9م

  :تضاف فقرة جديدة نصها كما يلي  

يف حالة وجود ما يربر ذلك، ميكن التخلي عن شرط املشاهدة ملدة عشرة أيام وتطبيق مستوى                "  
وميكن أن تكون مكونات هذه املـواد       .  للمواد املعقدة املتعددة املكونات     يوماً 28القبول بعد   

 أو أيزمريات منطية، حىت إذا كانت يف أنقى أشكاهلا          ذات أطوال سالسل ودرجة أو موقع تفرع      
 عملي وإذا أجري االختبار على      ري وغ وقد يكون اختبار كل مكون على حدة مكلفاً       . التجارية

  املادة املعقدة املتعددة املكونات وافترض أنه جيري حتلل حيوي متتال للهياكل الفرديـة، فإنـه               
غري أنه ميكن إجراء . ة عشرة أيام لتفسري نتائج االختبارال ينبغي عندئذ تطبيق شرط املشاهدة ملد
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تقييم حالة حبالة بشأن ما إذا كان اختبار التحلل البيولوجي هلذه املادة سيعطي معلومات مفيدة               
 مـن   بدالًأو ما إذا كان مطلوباً) أي بشأن حتلل مجيع املكونات(بشأن حتللها البيولوجي بذاا  
  .".دة املعقدة املتعددة املكونات فريدة خمتارة بعناية من املاذلك حبث التحلل أو مكونات

  ".3- 11- 2- 1- 4"بالرقم " 3- 10- 2- 1- 4" يستعاض عن الرقم 2- 4- 2- 4- 9 وم1- 4- 2- 4- 9م

  ".داملوا"الواردة بعد بكلمة " الكيميائية"يف اجلملة األوىل، حتذف كلمة 2- 2- 3- 4- 9م

  ".املواد"الواردة بعد بكلمة " يةالكيميائ"كلمة يف اجلملتني األوىل والثالثة، حتذف   1- 1- 5- 9م

  ".املواد"الواردة بعد بكلمة " يةالكيميائ" يف اجلملة األوىل، حتذف كلمة 1- 1- 7- 9 وم1- 2- 5- 9 وم2- 1- 5- 9م

  ".اجلدول"بكلمة " الشكل"عن كلمة يستعاض 8- 3- 2- 5- 9م

  ، التذييل األول9املرفق 

  ".املواد"واردة بعد بكلمة ال" يةالكيميائ"حتذف كلمة   1- 8- 3 و1- 7- 3

  ، التذييل السادس9املرفق 

  ): من النسخة العربية542الصفحة (" السمية املائية "1تضاف اإلشارة التالية يف اجلزء   

  OECD 2006. “Current approaches in the statistical analysis of ecotoxicity data: A" 
guidance to application”, OECD Environment, Health and Safety Publications 

Series Testing and Assessment N.54".  

  10املرفق 

  ):ه(تضاف اجلملة التالية يف اية الفقرة الفرعية   1- 1- 5- 10م

مرشح أكرودسك ما ال يقل عن ثالث مرات باستخدام وسط جديـد لتجنـب     ينبغي تشغيل   "  
  "ية االختبار؛ارتفاع مكونات الفلزات يف العينة عند بدا

" س°25 - س °20س يف نطاق درجات احلرارة °2 ±"، يستعاض عن عبارة )و(يف الفقرة الفرعية   
  ".س°23 - س °20س يف النطاق °1.5"بعبارة 

  :ليصبح نصها كما يلي) ك(تعدل الفقرة الفرعية   

زمـا  من قبيل سبكترومتر االمتصاص الذري، سبكترومتر انبعاث بال       (معدات لتحليل الفلزات    "  
ذات دقة مقبولة ويفضل أن تكون ذات حد تأهيل أدىن مخس مرات من         ) حموري بالتقارن احلثي  

  "أدىن قيمة مرجعية للسمية املائية املزمنة؛
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  ".األس اهلدروجيين"بعد عبارة " أو أعلى"يف اجلملة األخرية، تدرج عبارة   3- 1- 5- 10م

  األس "بعـد عبـارة     " 8.5 و 8س اهلـدروجيين    وحـىت األ  "يف الفقرة الثانية، تدرج عبـارة         7- 1- 5- 10م
  ".6 و7اهلدروجيين 

  :يعدل ليصبح نصه كما يلي 1- 10اجلدول م

 التركيب الكيميائي املوصى به لوسط االختبار: 1- 10اجلدول م "

NaHCO3 6.5194.25  ل/ مغم64.75  ل/ مغم12.6  ل/ مغم 
  ل/مغم

KCl 0.58ل/ مغم5.74  ل/ مغم5.75  ل/ مغم2.32  ل/ مغم  

CaCl2.2H2O 29.4117.6  ل/ مغم 
  ل/مغم

  ل/ مغم29.4  ل/ مغم294

التركيب الكيميائي 
 للوسط املائي

MgSO4.7H2O 12.3123.25  ل/ مغم123.25  ل/ مغم49.2  ل/ مغم 
  ل/مغم

مستكمل  ( (CO2)تركيز ثاين أكسيد الكربون
  يف وعاء االختبار) باهلواء

 يف    0.50
  املائة

ئة  يف املا  0.038   يف املائة0.10
  )اهلواء(

 يف املائة   0.038
  )اهلواء(

  8.5  7.98  7.07  6.09  األس اهلدروجيين احملسوب

  : يكون نصها كما يلي1- 10تضاف مالحظة جديدة حتت اجلدول م

  ، 8.0- 6.0 يف حني مل يتحقق من الربوتوكول إال لنطـاق األس اهليـدروجيين              :2مالحظة  "
مل يتم التحقق يف التجارب مـن     . 5.5دروجيين  ال حيول هذا اجلدول من الوصول إىل األس اهلي        

  ." يف حالة وجود فلز8.5يدروجيين مكونات األس اهل

  ".1مالحظة "احلالية عبارة " مالحظة"تصبح كلمة 

  :ة يف النهاية يكون نصها كما يلي مجلة جديدتضاف  8- 1- 5- 10م

  ."ي باستخدام محض أو قلواالختبارال ينبغي تعديل األس اهليدروجيين خالل "  

  :يف الفقرة الثانية 3- 3- 2- 5- 10م

 - س °20س يف نطاق درجات احلـرارة   °2 ±"يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة         - 
  ".س°23 - س °20س يف النطاق °1.5 ±"بعبارة " س25°
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 1وحيمض احمللول بإضافة محض النتريك بتركيز "يف اجلملة األخرية، يستعاض عن عبارة   - 
ثنتني من محض النتريك من مكونات      اوحيمض احمللول بنقطة أو      "بعبارة" يف املائة وحيلل  

  ". املستهدف وحيلل1الفلزات باألس اهليدروجيين 

  : يكون نصها كما يلي5- 3- 2- 5- 10 متضاف فقرة جديدة  5- 3- 2- 5- 10- م

  :تكرار بيانات التحويل، يوصى بأنمن أجل ضمان "  

  املختربات اجلديدة جمموعة تدريب؛تستخدم   )أ(  

  طح حمددة كإجراء قياسي للمراقبة؛يستخدم مسحوق فلز واحد حباالت س  )ب(  

  .عن املواد الكيميائية املرجعيةيكون خمترب أو خمتربان مسؤوالن   )ج(  

  ."وقد يكون من الضروري فحص مناطق حمددة من سطح املساحيق  

س °1.5 ±"رة بعبا" س°25 - س °20س يف نطاق درجات احلرارة °2 ±"يستعاض عن عبارة   1- 4- 5- 10م
  ".س°23 - س °20يف النطاق 

للمحافظة على تركيز األكسجني الذائب أعلى : "تعدل اية اجلملة األوىل ليصبح نصها كما يلي  3- 4- 5- 10م
  ".ل/ مغم8.5 يف املائة من درجة التشبع البالغة 70ل، أي / مغم6.0من 

 -  -  -  -  - 


