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  ٢املرفق 

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

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

   الرمز

  خطر  كلمة التنبيه
متفجرات غري 

  ثابتة

ـ  لنتـائج االختبـار الـوارد يف         وفقاً لدلي
االختبارات واملعايري، توصيات األمم املتحدة

  متفجر غري ثابت  بيان األخطار  .اجلزء األول بشأن نقل البضائع اخلطرة،
    الرمز

  ١-١الشعبة   خطر  كلمة التنبيه
دليـل لنتـائج االختبـار الـوارد يف         وفقاً

االختبارات واملعايري، توصيات األمم املتحدة
  متفجر؛ خطر االنفجار الشامل  بيان األخطار .اجلزء األول ة،بشأن نقل البضائع اخلطر

   الرمز

  خطر  كلمة التنبيه
  ٢-١الشعبة 

دليـل لنتـائج االختبـار الـوارد يف         وفقاً
االختبارات واملعايري، توصيات األمم املتحدة

  متفجر؛ خطر االنتثار الشديد  طاربيان األخ  .اجلزء األول بشأن نقل البضائع اخلطرة،
   الرمز

  خطر  كلمة التنبيه
  ٣-١الشعبة 

  

دليـل لنتـائج االختبـار الـوارد يف         وفقاً
االختبارات واملعايري، توصيات األمم املتحدة

  .اجلزء األول بشأن نقل البضائع اخلطرة،
  بيان األخطار

متفجر؛ خطر االنفجار أو احلريق أو 
  العصف أو االنتثار

  الرمز
 

  حتذير  كلمة التنبيه
  ٤-١الشعبة 

دليـل لنتـائج االختبـار الـوارد يف         وفقاً
االختبارات واملعايري، توصيات األمم املتحدة

  خطر احلريق أو االنتثار  بيان األخطار  .اجلزء األول بشأن نقل البضائع اخلطرة،
 ٥- ١  الرمز

  ٥-١الشعبة   خطر  كلمة التنبيه
دليـل لنتـائج االختبـار الـوارد يف         وفقاً

رات واملعايري، توصيات األمم املتحدةاالختبا
 يف حالة احلريقانفجاراً شامالً قد ينفجر   بيان األخطار  .اجلزء األول بشأن نقل البضائع اخلطرة،

 ٦- ١  الرمز

  ٦-١الشعبة   بدون كلمة تنبيه  كلمة التنبيه
دليـل لنتـائج االختبـار الـوارد يف         وفقاً

االختبارات واملعايري، توصيات األمم املتحدة
  بدون بيان أخطار  بيان األخطار  .اجلزء األول  نقل البضائع اخلطرة،بشأن
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  )٢- ٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  ()القابلة لالشتعال( الغازات اللهوبة  ٢- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

   الرمز

  ١  خطر  كلمة التنبيه

   س وضغــط معيـاري    ٢٠o تكون عند    الغازات وخماليطها اليت  
  ): كيلوباسكال١٠١,٣(

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

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

غاز هلوب بدرجة   بيان األخطار
  فائقة

  بدون رمز  الرمز

 ٢  حتذير  كلمة التنبيه

، اليت يكون هلـا     ١الغازات أو خماليطها، خبالف ما ورد يف الفئة         
س وضغط معيـاري    ٢٠o دنطاق اشتعال يف خملوط مع اهلواء عن      

  غاز هلوب  بيان األخطار  كيلوباسكال١٠١,٣

  

  )٣- ٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل () القابلة لالشتعال(بة األيروسوالت اللهو  ٣–٢ م

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

   الرمز

 ١  خطر  كلمة التنبيه

على أساس املكونات، واحلرارة الكيميائية لالحتـراق، ونتـائج         
، )على أيروسـوالت الرغـوة    (اختبار الرغوة يف حالة االنطباق      

على أيروسـوالت   (لق  واختبار مسافة االشتعال واختبار احليز املغ     
أيروسول هلوب   بيان األخطار  )٣- ٢ بالفصل ١- ٤- ٣- ٢انظر منطق القرار يف ) (الرذاذ

  بدرجة فائقة

  الرمز
 

  حتذير  كلمة التنبيه
٢ 

على أساس املكونات، واحلرارة الكيميائية لالحتـراق، ونتـائج         
، )على أيروسـوالت الرغـوة    (اختبار الرغوة يف حالة االنطباق      

على أيروسـوالت   (ر مسافة االشتعال واختبار احليز املغلق       واختبا
  )٣- ٢ بالفصل ١- ٤- ٣- ٢انظر منطق القرار يف ) (الرذاذ

  أيروسول هلوب  بيان األخطار
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  )٤- ٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (الغازات املؤكسدة  ٤- ٢م 

  طرخلعناصر تبليغ ا  املعايري  طرفئة اخل

   الرمز

  خطر  كلمة التنبيه
١ 

أي غاز يسبب أو يسهم يف احتراق مادة أخرى أكثر مما يفعـل             
  اهلواء، عن طريق إتاحة األكسجني عموماً

قد يسبب حريقاً أو   بيان األخطار
يؤجج احلريق؛ عامل 

  مؤكِسد

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

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  خلطرفئة ا

   الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه
  غاز مضغوط

غاز يكون يف احلالة الغازية متاماً عند تعبئته تـحت ضغط          
س، مبا يف ذلك مجيع الغازات اليت تكون درجة         °٥٠- عند  

  س °٥٠-  ≤حرارهتا احلرجة 
حتتوي غازاً حتت ضغط؛   بيان األخطار

  تفجر إذا سخنتنقد 

   الرمز

  غاز مسيل  ذيرحت  كلمة التنبيه

غاز يكون يف احلالة الغازية جزئياً عند درجات حرارة أعلى 
  :وهناك نوعان. س°٥٠- من 

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

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

حتتوي غازاً مضغوطاً؛   بيان األخطار
  قد تنفجر إذا سخنت

   الرمز

غاز مسيل   حتذير  كلمة التنبيه
  مربد

 غاز يسيل جزئياً عند تعبئته بسبب اخنفاض درجة حرارته

  بيان األخطار

حتتوي غازاً مربداً، قد 
تسبب حروقاً أو إصابات 

 )كريوجينية(ِقّرية 

   الرمز

  غاز مذاب  حتذير  كلمة التنبيه
ند تعبئته حتت ضغط ذائباً يف مـذيب يف الطـور           غاز يكون ع  

  السائل

  بيان األخطار
حتتوي غازاً مضغوطاً؛ 
  قد تنفجر إذا سخنت
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  )٦- ٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  ()القابلة لالشتعال(السوائل اللهوبة   ٦- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  اخلطر فئة

  الرمز

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

  بيان األخطار
سائل وأخبرة هلوبة 

  بدرجة فائقة

  الرمز

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

  بيان األخطار
سائل وأخبرة هلوبة 

  بدرجة عالية

   الرمز

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

  سائل وأخبرة هلوبة  بيان األخطار
 بدون رمز  الرمز

  س°٩٣ ≤س و°٦٠ >نقطة الوميض  ٤ حتذير  كلمة التنبيه
 سائل قابل لالشتعال  بيان األخطار

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

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

   الرمز

 ١  خطر  مة التنبيهكل

  :اختبار معدل االحتراق
  :خبالف مساحيق الفلزاتواملخاليط املواد   

  املنطقة املرطبة ال توقف االشتعال، و  )أ(
   ث أو٤٥ <مدة االحتراق   )ب(

  ث/ مم٢,٢ >معدل االحتراق   
  :مساحيق الفلزات

   دقائق٥ ≤مدة االحتراق   - 
 مادة صلبة قابلة لالشتعال  بيان األخطار

   الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه
٢ 

  :اختبار معدل االحتراق
  :خبالف مساحيق الفلزات املواد واملخاليط

٤املنطقة املرطبة توقف االشتعال خالل        )أ(
  دقائق على األقل، و

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

  :مساحيق الفلزات
   دقائق١٠ ≤ دقائق و٥ >الحتراق مدة ا  - 

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

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  اخلطر فئة

  الرمز
 

  خطر  كلمة التنبيه
  النوع ألف

توصيات األمـم   لواردة يف   وفقاً لنتائج االختبارات ا   
املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات    

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

  بيان األخطار
التسخني قد يسبب 

  االنفجار

  الرمز

 

  خطر  كلمة التنبيه

  النوع باء

توصيات األمـم   ة يف   وفقاً لنتائج االختبارات الوارد   
املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات    

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

  بيان األخطار
التسخني قد يسبب احلريق 

  أو االنفجار

   الرمز

  خطر  كلمة التنبيه

النوعان جيم 
  ودال

توصيات األمـم    يف   الواردةبارات  وفقاً لنتائج االخت  
املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات    

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

   الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه

النوعان هاء 
  وواو

توصيات األمـم   بارات الواردة يف    وفقاً لنتائج االخت  
املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات    

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

  الرمز

  النوع زاي  كلمة التنبيه

توصيات األمـم   تبارات الواردة يف    وفقاً لنتائج االخ  
 اخلطرة، دليل االختبارات البضائعاملتحدة بشأن نقل    

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

  بيان األخطار

ال توجد عناصر وسم 
  خمصصة لفئة اخلطر هذه

  )٩- ٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (ة االشتعالالسوائل التلقائي  ٩- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

   الرمز

  خطر  كلمة التنبيه
١ 

 دقائق عندما يضاف إىل     ٥يشتعل السائل خالل    
مادة خاملة ويعرض للهواء، أو يسبب اشتعال أو      

   دقائق٥تفحم ورقة ترشيح مبالمسة اهلواء خالل 
  تشتعل فور التعرض للهواء  األخطاربيان 
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  )١٠- ٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (املواد الصلبة التلقائية االشتعال  ١٠- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  اخلطر فئة

   الرمز

  خطر  كلمة التنبيه
   دقائق مبالمسة اهلواء٥تشتعل املادة الصلبة خالل   ١

   التعرض للهواءتشتعل فور  بيان األخطار

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

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

   الرمز

  خطر  كلمة التنبيه
١ 

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

  بيان األخطار
ذاتية التسخني؛ قد 

  تلتقط النار

  الرمز 

  حتذير  كلمة التنبيه

٢ 

إذا مت احلصول على نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه   )أ(
س وعلى °١٤٠ مم عند ١٠٠عينة مكعبة طول ضلعها 

 مم عند ٢٥نتيجة سلبية على عينة مكعبة طول ضلعها 
 إذا كانت املادة أو املخاليط ستعبأ       وكذلكس،  °١٤٠

  ؛ أو ٣م٣ > حجم يف طرود ذات
إذا مت احلصول على نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه            )ب(

س ونتيجة °١٤٠ مم عند ١٠٠عينة مكعبة طول ضلعها 
 مـم عنـد     ٢٥سلبية على عينة مكعبة طول ضـلعها        

س، ونتيجة إجيابية يف اختبار يستخدم عينة مكعبة °١٤٠
 إذا  وكـذلك  ،س°١٢٠ مم عنـد     ١٠٠طول ضلعها   

 >دة أو املخاليط ستعبأ يف طرود ذات حجم         كانت املا 
   لتر؛ أو٤٥٠

إذا مت احلصول على نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه            )ج(
س وعلى  °١٤٠ مم عند    ١٠٠عينة مكعبة طول ضلعها     

نتيجة سلبية يف اختبار يستخدم عينة مكعبة طول ضلعها         
ة يف  ـ على نتيجة إجيابي   وكذلكس،  °١٤٠ مم عند    ٢٥

م ـ م ١٠٠ا  ـخدم عينة مكعبة طول ضلعه    اختبار يست 
  س°١٠٠عند 

  بيان األخطار
ذاتية التسخني يف 

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

  عناصر تبليغ األخطار  ملعايريا  فئة اخلطر

   الرمز

 ١  خطر  كلمة التنبيه

أية مادة أو خملوط يتفاعل بشدة مع املاء يف درجات احلرارة           
العادية ويرتع عموماً إىل إطالق غاز قد يشتعل تلقائيـاً، أو           
تتفاعل مع املاء بسهولة يف درجات احلرارة العادية مع إطالق          

  لترات لكل كيلوغرام من املادة يف أي١٠ ≥غاز هلوب مبعدل 
  بيان األخطار  دقيقة واحدة

تنطلق بالتالمس مع املاء 
غازات هلوبة قد تشتعل 

  ًتلقائيا

   الرمز

 ٢  خطر  كلمة التنبيه

أية مادة أو خملوط يتفاعل مع املاء بسهولة يف درجات احلرارة           
 لتراً لكـل    ٢٠ ≥العادية ويرتع عموماً إىل إطالق غاز هلوب        

 وال يستويف معايري تـصنيف      كيلوغرام من املادة يف الساعة،    
  ١الفئة 

  بيان األخطار
تنطلق بالتالمس مع املاء 

  غازات هلوبة

   الرمز

 ٣  حتذير  كلمة التنبيه

أية مادة أو خملوط يتفاعل مع املاء بسهولة يف درجات احلرارة           
 لتر واحد ≥ العادية ويرتع عموماً إىل إطالق غاز هلوب مبعدل       

وال يـستويف معـايري      الـساعة،  لكل كيلوغرام من املادة يف    
  بيان األخطار  ٢ و١تصنيف الفئتني 

تنطلق بالتالمس مع املاء 
  غازات هلوبة
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 )١٣- ٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل (السوائل املؤكِسدة   ١٣- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

   الرمز

  خطر  لمة التنبيهك
١ 

 أو خملوط تلقائياً أثناء االختبار بنسبة       عندما تشتعل أي مادة   
 مع السليلوز، أو يقل متوسط زمن ارتفاع ضغط         ١:١وزنية  
 عـن املعـدل     ١:١املخلوط مع السليلوز بنسبة وزنية      /املادة

 مع محـض    ١:١املخلوط بنسبة وزنية    /املناظر ملخلوط املادة  
قد تسبب حريقاً أو انفجاراً؛   بيان األخطار   يف املائة والسليلوز٥٠البريكلوريك بتركيز بنسبة 

  عامل مؤكِسد قوي

    الرمز

 ٢  خطر  كلمة التنبيه

 مـن  ١:١عندما ُتظهر املادة أو املخلوط املخترب بنسبة وزنية        
خملوط مع السليلوز متوسط زمن ارتفاع يف الضغط        /أي مادة 

 ١:١يساوي أو يقل عن املعدل املناظر ملخلوط بنسبة وزنية          
 يف املائة من كلورات الصوديوم      ٤٠ بتركيز   من حملول مائي  

  بيان األخطار  ١والسليلوز، وال يستويف معايري تصنيف الفئة 
 قد تؤجج النار؛

  عامل مؤكِسد

   الرمز

 ٣  حتذير  كلمة التنبيه

 مـن   ١:١عندما ُتظهر املادة أو املخلوط املختـرب بنـسبة          
ط خملوط مع السليلوز متوسط زمن ارتفاع يف الـضغ        /مادة

 ١:١يساوي أو يقل عن املعدل املناظر ملخلوط بنسبة وزنية          
 يف املائة من محـض النتريـك        ٦٥مع حملول مائي بتركيز     

  بيان األخطار  ٢ و١والسليلوز، وال يستويف معايري تصنيف الفئتني 
 قد تؤجج النار؛

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

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

   رمزال

  خطر  كلمة التنبيه
١ 

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

 مع برومـات    ٢:٣متوسط زمن احتراق خملوط بنسبة وزنية       
قد تسبب حريقاً أو انفجاراً؛   بيان األخطار  البوتاسيوم والسليلوز

  عامل مؤكِسد قوي

   الرمز

 ٢  خطر  كلمة التنبيه

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

 مـع   ٣:٢أقل من متوسط زمن احتراق خملوط بنسبة وزنية         
م والسليلوز، وال تستويف معايري تـصنيف       برومات البوتاسيو 

  بيان األخطار  ١الفئة 
  قد تؤجج النار؛
  عامل مؤكِسد

   الرمز

 ٣  حتذير  كلمة التنبيه

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

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

  بيان األخطار  ٢ و١الفئتني 
  قد تؤجج النار؛
  عامل مؤكِسد

- 276 -

Copyright@United Nations, 2009. All rights reserved.



  )١٥- ٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (العضوية )البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية   ١٥- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  يرياملعا  فئة اخلطر

  الرمز

  النوع ألف  خطر  كلمة التنبيه

وفقاً لنتائج جمموعة االختبارات مـن ألـف إىل حـاء، يف           
توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليـل         

، اجلزء الثاين، وتطبيق منطق القرار املبني       االختبارات واملعايري 
قد يسبب التسخني   يان األخطارب  ١٥-٢ من الفصل ١-٤-١٥-٢يف 

  انفجاراً

  الرمز

 

  خطر  نبيهكلمة الت

  النوع باء

وفقاً لنتائج جمموعة االختبارات مـن ألـف إىل حـاء، يف           
توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليـل         

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

قد يسبب التسخني حريقاً   بيان األخطار
  أو انفجاراً

    الرمز

  خطر  كلمة التنبيه

النوعان جيم 
  ودال

وفقاً لنتائج جمموعة االختبارات مـن ألـف إىل حـاء، يف           
توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليـل         

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

 قد يسبب التسخني حريقاً  بيان األخطار

    الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه

النوعان هاء 
  وواو

وفقاً لنتائج جمموعة االختبارات مـن ألـف إىل حـاء، يف           
توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليـل         

ني ، اجلزء الثاين، وتطبيق منطق القرار املب      االختبارات واملعايري 
  ١٥-٢ من الفصل ١-٤-١٥-٢يف 

 ًقد يسبب التسخني حريقا  بيان األخطار
  كلمة التنبيه

  النوع زاي  الرمز

وفقاً لنتائج جمموعة االختبارات مـن ألـف إىل حـاء، يف           
توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليـل         

ق القرار املبني   ، اجلزء الثاين، وتطبيق منط    االختبارات واملعايري 
  ١٥-٢ من الفصل ١-٤-١٥-٢يف 

  بيان األخطار
ال توجد عناصر وسم 
  خمصصة لفئة اخلطر هذه

ـّالة للفلزات  ١٦- ٢م    )١٦- ٢لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (املواد األك

  راألخطاتبليغ عناصر   املعايري  فئة اخلطر

   الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه
١ 

ن أسطح الـصلب واأللومنيـوممعدل التأكل على أي م  
 مـم يف سنة عند درجة حرارة اختبـار٦,٢٥تتجاوز  

  س يف حالة اختبار املادتني°٥٥
ـّالة للفلزات  بيان األخطار  قد تكون أك

- 277 -

Copyright@United Nations, 2009. All rights reserved.



 

  )١- ٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (السمية احلادة  ١٧- ٢م 
  تبليغ األخطارعناصر   املعايري فئة اخلطر

   الرمز

 ١  خطر  كلمة التنبيه

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

  مليون؛ أو / ج١٠٠ ≤  ٥٠ت ق) غاز(استنشاق 
  ل؛ أو /مغم٠,٥ ≤  ٥٠ت ق) أخبرة(استنشاق 
  ن األخطاربيا ل / مغم٠,٠٥ ≤  ٥٠ت ق) أغربة ورذاذ(استنشاق 

 )فموي(مميت إذا ابتلع 
مميت إذا تالمس مع اجللد 

  )جلدي(
غاز، (مميت إذا استنشق 

 )أخبرة، أغربة، رذاذ

   الرمز

 ٢  خطر  كلمة التنبيه

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

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

  )فموي(مميت إذا ابتلع 
  مميت إذا تالمس مع اجللد

  )جلدي(
غاز، (مميت إذا استنشق 

 )أخبرة، أغربة، رذاذ

   الرمز

 ٣  خطر  كلمة التنبيه

  كغم من وزن اجلسم؛ أو/ مغم٣٠٠ ≤ ولكن ٥٠>  ٥٠فموي ج ق
  وكغم من وزن اجلسم؛ أ/ مغم١ ٠٠٠ ≤ ولكن ٢٠٠>  ٥٠جلدي ج ق

  مليون؛ أو / ج٢ ٥٠٠ ≤ ولكن ٥٠٠>  ٥٠ت ق) غاز(استنشاق 
  ل؛ أو/ مغم١٠,٠ ≤ ولكن ٢,٠>  ٥٠ت ق) أخبرة(استنشاق 
  ل /غم م١,٠ ≤ ولكن ٠,٥>  ٥٠ت ق) أغربة ورذاذ(استنشاق 

  بيان األخطار
  )فموي(مسي إذا ابتلع 

مسي إذا تالمس مع اجللد 
  )جلدي(

غاز، (مسي إذا استنشق 
 )أخبرة، أغربة، رذاذ

  الرمز
 

 ٤  حتذير  كلمة التنبيه

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

  مليون؛ أو/ ج٢٠ ٠٠٠ ≤ ولكن ٢ ٥٠٠ > ٥٠ت ق) غاز(استنشاق 
  ل؛ أو/ مغم٢٠,٠ ≤ ولكن ١٠,٠ > ٥٠ت ق) أخبرة(استنشاق 
  بيان األخطار  ل/ مغم٥,٠ ≤ ولكن ١,٠ > ٥٠ت ق) أغربة ورذاذ(استنشاق 

  )فموي(ضار إذا ابتلع 
ضار إذا تالمس مع اجللد 

  )جلدي(
غاز، (ار إذا استنشق ض

  )أخبرة، أغربة، رذاذ
  بدون رمز  الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه

٥ 

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

تقـع يف النطـاق      ٥٠ت ق ) رذاذ/أو أغربة /أو أخبرة و  /غازات و (استنشاق  
 ٥ ٠٠٠ ≤  ولكـن  ٢ ٠٠٠> أي  (الفموية أو اجللدية     ٥٠ ج ق    املعادل ل 

  )كغم من وزن اجلسم/مغم
  :أيضاً املعايري اإلضافيةانظر 
  البيانات اليت تدل على تأثريات مسية ملحوظة يف البشر؛  )أ(
  ؛٤أي بيانات عن الوفيات على مستوى الفئة   )ب(
  ؛٤أي أعراض سريرية ملحوظة على مستوى الفئة   )ج(
  أي بيانات من دراسات أخرى  )د(

  بيان األخطار

يكون مضراً إذا ابتلع قد 
  )فموي(

قد يكون مضراً إذا تالمس 
  )جلدي(مع اجللد 

  قد يكون مضراً إذا استنشق
  )غاز، أخبرة، أغربة، رذاذ(
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  )٢- ٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (هتيج اجللد/تأكل  ١٨- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

  الرمز
 

  خطر  كلمة التنبيه

١  
مبا يف ذلك  أكّالة،

عية ألف الفئات الفر
وباء وجيم؛ انظر 

، ٢- ٣ الفصل
  ١- ٢- ٣اجلدول 

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١

  خربة بشرية تبني تلفاً ال يزول يف اجللد؛  )أ(
نشاط مع مادة أو خملوط مواد       -عالقة تركيب     )ب(

  مصنفة فعالً كمادة أكّالة؛
، ١١,٥ ≥ و   ٢ ≤ع بني   ـيين يق ـاألس اهلدروج   )ج(

  القلوي؛/قدرة احتياطية للحامضمبا يف ذلك 
نتائج إجيابية يف اختبار معملي صحيح ومقبـول          )د(

  لتأكل اجللد؛ أو
جتارب أو بيانات اختبار على احليوانات تبني أن          )ه(

املخلوط يسبب تلفاً ال يزول يف اجللد بعد        /املادة
ـ  ٤ل إىل   ـتعرض ملدة تص   انظـر  (اعات  ـ س

 )١-٢-٣اجلدول 

، تطبـق   خلوط الكامل غري متاحـة    إذا كانت بيانات امل     -٢
  )٢-٣-٢-٣انظر (مبادئ االستكمال 

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

  : ١املكونات، تصّنـف يف الفئة 
 ١إذا كان جمموع تركيزات مكونات الفئة       

   يف املائة؛ أو٥ ≥
كن فيها مجع تركيزات    يف حالة املخاليط اليت ال مي       )ب(

  :١املكونات، تصّنـف يف الفئة 
 يف املائة مـن     ١ ≥إذا كان املخلوط حيتوي     

  )٤-٣-٣-٢-٣انظر  (١مكون الفئة 

  بيان األخطار
تسبب حروقاً 
جلدية شديدة 
  وتلفاً للعني

  )تابع يف الصفحة التالية(
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  )تابع() ٢- ٣ع على التفاصيل، انظر الفصل لالطال (هتيج اجللد/تأكل  ١٨- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

  الرمز
 

  حتذير  كلمة التنبيه

٢  
  مهيجة

تنطبق على مجيع (
 )السلطات

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
خربة بشرية أو بيانات تبني تلفاً للجلد قابالً للـزوال            )أ(

   ساعات؛٤بعد تعّرض ملدة تصل إىل 
 نشاط مع مادة أو خملوط مواد مصنفة -عالقة تركيب   )ب(

  بالفعل كمادة مهيجة؛
نتائج إجيابية يف اختبار معملي صحيح ومقبول لتهيج          )ج(

  اجللد؛ أو
جتارب أو بيانات اختبار على احليوانـات تـبني أن            )د(

املخلوط يسبب تلفاً قابالً للزوال بعد تعرض ملدة        /املادة
 ٤,٠ ≤ ٢,٣ ≥ ساعات، قيمة متوسـطة      ٤تصل إىل   

تقّشر اجللد أو االرتـشاح أو      /ألعراض التهاب جلدي  
 مـن   ٣ مـن    ٢التهاباً يدوم طوال مدة املالحظة يف       

  )٢-٢-٣اجلدول (حيوانات التجارب 
، تطبق مبـادئ    إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢

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

خاليط اليت ميكن فيها مجع تركيزات املكونات،       يف حالة امل    )أ(
  :٢تصّنـف يف الفئة 

 ةـات الفئ ـإذا كان جمموع تركيزات مكون      ‘١‘
   يف املائة؛ أو٥ ≤ يف املائة ولكن ١ ≥ ١

 ات الفئة ـمكونركيزات  ـجمموع ت إذا كان     ‘٢‘
  يف املائة؛ أو ١٠ ≥ ٢

ات الفئة  ـجمموع تركيزات مكون  [(إذا كان     ‘٣‘
ـ   () + ١٠ × ١ ونات ـجمموع تركيزات مك

   يف املائة؛ أو١٠ ≥)] ٢الفئة 
يف حالة املخاليط اليت ال ميكن فيها مجـع تركيـزات             )ب(

  :٢املكونات، تصّنـف يف الفئة 
 يف املائة من مكون     ٣ ≥إذا كان املخلوط حيتوي     

  )٤-٣-٣-٢-٣انظر  (٢الفئة 

 اجللدتسبب هتيج   بيان األخطار

  )تابع يف الصفحة التالية(
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   )تابع() ٢- ٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (هتيج اجللد/تأكل  ١٨- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

 بدون رمز  الرمز

  حتذير   التنبيهكلمة

٣  

  مهيجة خفيفة
 بعض نطبق علىت(

  )السلطات

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الة املخاليط اليت ال ميكن فيهـا مجـع تركيـزات           يف ح   )ب(
  :٣املكونات، تصّنـف يف الفئة 
ة من مكـون  ـ يف املائ٣ ≥إذا كان املخلوط حيتوي  

  ) ٤-٣-٣-٢-٣انظر  (٣الفئة 

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

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

  الرمز
 

  خطر  كلمة التنبيه

١  
تأثريات ال 
  تزول

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

   يوماً؛٢١يف خالل 
نشاط تضاهي مادة أو خملوط مصنفة       -  كيبعالقة تر   )ج(

  بالفعل كمادة أكالة؛
 ، مبا يف  ١١,٥ ≥ و ٢ ≤حدود اُألّس اهلدروجيين القصوى       )د(

  ؛)buffering capacity(ذلك سعة الوسط املنظم 
 صحيح ومقبول لتقدير    معملينتائج إجيابية يف اختبار       )ه(

  تلف العني الشديد؛ أو
لى احليوانات تبني أن املادة     جتارب أو بيانات اختبار ع      )و(

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

أو القزحية أو امللتحمة ال يتوقع زواهلا أو عـدم          
  زواهلا؛ أو 

 حيوانات خمتربة، استجابة ٣ على األقل من ٢يف   ‘٢‘
 ١,٥ >أو القزحية   / و ٣ ≥إجيابية لعتامة القرنية    

  )١- ٣- ٣ول انظر اجلد(

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

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

  : ١تصنف يف الفئة 
 املصنفة ١إذا كان جمموع تركيزات مكونات الفئة 

   يف املائة؛ أو٣ ≥العني أو /للجلد و
ـ          )ب( ع تركيـزات  يف حالة املخاليط اليت ال ميكـن فيهـا مج

   :١املكونات، تصنف يف الفئة 

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

  بيان األخطار
 تسبب تلفاً شديداً

  للعني

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

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

  الرمز
 

  حتذير  كلمة التنبيه

  ألف٢
  مهيجة

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
  التصنيف كمواد مهيجة للجلد بشدة؛  )أ(
يف انات بشرية تبني إحداث تغريات يف العني تزول متاماً          جتارب أو بي    )ب(

   يوماً؛٢١خالل يف 
تضاهي مادة أو خملوط مواد مصنفة بالفعل نشاط  -  تركيبعالقة   )ج(

  كمادة مهيجة للعني؛ 
  نتائج إجيابية يف اختبار معملي صحيح ومقبول لتهيج العني؛ أو  )د(
املخلـوط  /تبني أن املـادة   جتارب أو بيانات اختبار على احليوانات         )ه(

:    حيوانات خمتـربة ل    ٣ على األقل من     ٢حتدث استجابة إجيابية يف     
 ٢ ≥، أو ارتشاح امللتحمـة      ١ ≥القزحيـة  أو  ،  ١ ≥عتامة القرنية   

  )٢-٣-٣اجلدول (
، تطبق مبادئ االسـتكمال     إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢

  )٢-٣-٣-٣انظر (
  ادئ االستكمال، إذا مل تنطبق مب  -٣

يف حالة املخاليط اليت ميكن فيها مجع تركيزات املكونات، تصّنـف            )أ(
  :ألف٢يف الفئة 

جمموع تركيزات املكونات املصنفة كمواد مهيجـة       إذا كان     ‘١‘
 يف  ٣ < يف املائة ولكـن      ١ ≥ ١أو العني من الفئة     /للجلد و 
  املائة؛ أو

فة للعني من الفئـة     جمموع تركيزات املكونات املصن   إذا كان     ‘٢‘
   يف املائة؛ أو١٠ ≥ ألف٢/٢

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

   يف املائة؛١٠ ≥)] باء٢/ألف٢املصنفة للعني من الفئة 
نات، تصنف  يف حالة املخاليط اليت ال ميكن فيها مجع تركيزات املكو           )ب(

  :ألف٢يف الفئة 
 يف املائة من املكونات املـصنفة       ٣ ≥إذا كان املخلوط حيتوي     

  )٤-٣-٣-٣-٣انظر  (٢للعني يف الفئة 

يسبب هتيجاً   بيان األخطار
 شديداً للعني
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  )تابع() ٣- ٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل (هتيج العني /تلف العني الشديد  ١٩- ٢م

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر
  بدون رمز  الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه

 باء٢

 مهيجة خفيفة

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

  )٢-٣-٣ول انظر اجلد( أيام ٧خالل يف متاماً 
، تطبق مبادئ االستكمال    إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة        -٢

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

يف حالة املخاليط اليت ميكن فيها مجـع تركيـزات املكونـات،              )أ(
  : إذاباء٢تصّنـف يف الفئة 

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

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

جمموع تركيزات املكونات املصنفة للجلد أو       × ١٠([كان    ‘٣‘
جمموع تركيزات املكونات املهيجـة    ) + (١العني من الفئة    
  يف املائة؛١٠ ≥] )٢للعني من الفئة 

يف حالة املخاليط اليت ال ميكن فيها مجع تركيـزات املكونـات،              )ب(
  :  إذاباء٢تصّنـف يف الفئة 

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

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

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

   الرمز

  خطر  ة التنبيهكلم

١ 

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

  أو /إىل فرط حساسية تنفسية نوعية، و
   نتائج إجيابية من اختبار مناسب على احليوانحيثما توجد  )ب(

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

، يصنف املخلوط كمحـسس     إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣
 كمحـسس   ا مـصنف  اتنفسي إذا كان حيتوي على األقل مكون      

  :تنفسي بالتركيزات التالية
   :اد صلبة أو سوائلمو  )أ(

انظـر املالحظـة     (يةوزن نسبة    يف املائة  ٠,١ ≥  ‘١‘
  ؛ أو)٥-٤-٣اجلدول ب املتعلقة 

   يةوزننسبة  يف املائة ١,٠ ≥  ‘٢‘
  :غازات  )ب(

انظـر املالحظـة     (يةحجمنسبة  يف املائة    ٠,١ ≥  ‘١‘
  ؛ أو)٥-٤-٣اجلدول ب املتعلقة

  يةحجم نسبة يف املائة ٠,٢ ≥  ‘٢‘

 بيان األخطار

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

  استنشاقه

   الرمز

  خطر  كلمة التنبيه

  ألف١
يف حالة توفر (

البيانات وإذا 
اشترطت 

السلطة املختصة 
 )ذلك

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

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

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

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

 يف الفئة الفرعية ا مصنفا حيتوي على األقل مكونتنفسي إذا كان
  :ألف بالتركيزات التالية١
  يةوزننسبة  يف املائة ٠,١ ≥ :مواد صلبة أو سوائل  )أ(
   يةحجمنسبة  يف املائة ٠,١ ≥: غازات  )ب(

 بيان األخطار

قد يسبب أعراض 
حساسية أو ربو 
أو صعوبات يف 

حالة التنفس يف 
  استنشاقه

   الرمز

  خطر  كلمة التنبيه
  باء١

يف حالة توفر (
البيانات وإذا 

اشترطت 
السلطة املختصة 

 )ذلك

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

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

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

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

تنفسي إذا كان حيتوي على األقل على مكون مصنف يف الفئة           
  :باء بالتركيزات التالية١الفرعية 

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

 بيان األخطار

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

  استنشاقه
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  )٤- ٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (حمّسسات اجللد  ٢١- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  طرفئة اخل

   الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه

١ 

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

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

  حيثما توجد نتائج إجيابية من اختبار مناسب على احليوان  )ب(
، تطبـق مبـادئ   ذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة   إ  -٢

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

 كمحـسس   ا مـصنف  اجلدي إذا كان حيتوي على األقل مكون      
  :جلدي بتركيز

انظر املالحظـة ) غاز/سائل/مادة صلبة ( يف املائة    ٠,١ ≥  )أ(
  ؛ أو٥-٤-٣جلدول اب املتعلقة

 ) غاز/سائل/مادة صلبة( يف املائة ١,٠ ≥  )ب(

 بيان األخطار
قد يسبب تفاعل 
 حساسية يف اجللد

   الرمز

  ألف١  حتذير  كلمة التنبيه
يف حالة توفر (

البيانات وإذا 
اشترطت 

السلطة املختصة 
 )ذلك

  يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
أو /ت تواتر مرتفع يف البـشر و      اليت تظهر حدوث حاالت ذا      

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

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

ملخلوط كمحـسس   ، يصنف ا  إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣
 يف الفئـة    ا مـصنف  ا على األقل مكون   حيتويجلدي إذا كان    

  يف املائة ٠,١ ≥ألف بتركيز ١الفرعية 

قد يسبب تفاعل  بيان األخطار
 حساسية يف اجللد

   الرمز

  ءبا١  حتذير  كلمة التنبيه
يف حالة توفر (

البيانات وإذا 
اشترطت 

السلطة املختصة 
 )ذلك

  املخاليط املختربةيف حالة املواد و  -١
اليت تظهر حدوث حاالت ذات تواتر منخفض إىل متوسط يف            

أو حدوث تأثري كبري يف احليوان، وميكن افتـراض أن  /البشر و 
وميكن أيضا مراعـاة  . برية يف البشرـة ك ـتؤدي إىل حساسي  

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

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

 يف الفئـة    ا مـصنف  ا على األقل مكون   حيتويجلدي إذا كان    
  يف املائة١,٠ ≥باء بتركيز ١الفرعية 

قد يسبب تفاعل  بيان األخطار
 حساسية يف اجللد
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  )٥- ٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل (ة اخلاليا اجلنسيإطفار   ٢٢- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار   التصنيفمعايري  فئة اخلطر

   الرمز

  خطر  كلمة التنبيه
١  

  ،ألف١(
 )باء١و

  ):٢-٥-٣ظر املعايري يف ـان(ط املختربة ييف حالة املواد واملخال  -١
معروف أهنا حتدث طفرات ُتـَوّرث يف اخلاليـا           )أ(

  اجلنسية لإلنسان؛ أو
ت تـورث يف اخلاليـا      قادرة على إحداث طفرا     )ب(

  اجلنسية لإلنسان؛
، تطبـق   إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحـة          -٢

  )٢-٣-٥-٣انظر (مبادئ االستكمال 
ـ   إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣ وط يف  ـ، يصنف املخل

 ١ إذا كان حيتوي على األقل مكونا مصنفا يف الفئة ١الفئة 
   يف املائة٠,١ ≥بتركيز 

  بيان األخطار

قد تسبب عيوباً جينية 
يذكر سبيل التعرض (

إذا ثبت بصورة قاطعة 
أنه ال توجد سبل أخرى 

  )تسبب اخلطر

  الرمز
 

  حتذير  لتنبيهكلمة ا

٢ 

  ):٢-٥-٣ انظر املعايري يف(يف حالة املواد واملخاليط املختربة   - ١
اليت تسبب قلقاً بسبب اعتبار أهنا قد تكون قادرة على   

  ورث يف اخلاليا اجلنسية إحداث طفرات ت
، تطبـق  إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحة    - ٢

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

 يف ا مصنفاالفئة الثانية إذا كان حيتوي على األقل مكون
   يف املائة ١,٠ ≥ بتركيز ٢الفئة 

  بيان األخطار

 أن تسبب عيوباً يشتبه
يذكر سبيل (جينية 

التعرض إذا ثبت بصورة 
قاطعة أنه ال توجد سبل 
  )أخرى تسبب اخلطر
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  )٦- ٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (السرطنة  ٢٣- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

  الرمز
 

 ١  خطر  كلمة التنبيه

  ألف،١(
 )باء١و

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

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

 ١الفئة  ، يصنف املخلوط يف     إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣
 بتركيز ١ يف الفئة اـ مصنفاإذا كان حيتوي على األقل مكون

   يف املائة ٠,١ ≥

  بيان األخطار

قد تسبب السرطان 
يذكر سبيل التعرض إذا (

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

  الرمز
 

  حتذير  كلمة التنبيه

٢ 

 ):٢-٦-٣انظر املعايري يف (يف حالة املواد واملخاليط املختربة   -١
  اليت يشتبه أهنا حتدث السرطان لإلنسان  

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

 ٢، يصنف املخلوط يف الفئة      إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣
  : بتركيز٢ يف الفئة ا مصنفاإذا كان حيتوي على األقل مكون

 ١ واملالحظـة  ٣-٣-٦-٣انظـر  ( يف املائة   ٠,١ ≥  )أ(
  ؛ أو )١-٦-٣جدول لل

 ٢ واملالحظـة  ٣-٣-٦-٣انظـر  ( يف املائة   ١,٠ ≥  )ب(
  )١-٦-٣جدول لل

  بيان األخطار

يشتبه أهنا تسبب 
يذكر سبيل (السرطان 

التعرض إذا ثبت 
بصورة قاطعة أنه ال 
توجد سبل تعرض 

  )*خرى تسبب اخلطرأ

 .قد ختتار بعض السلطات بطاقة الوسم وفقاً هلذا الشرط، بينما قد ال تفعل سلطات أخرى ذلك  *  
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  )٧- ٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (السمية التناسلية  )أ(٢٤- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

  الرمز
 

  خطر  كلمة التنبيه
١  

  ،ألف١(
 )باء١و

  ):٢-٧-٣انظر املعايري يف (املختربة يف حالة املواد واملخاليط   -١
  املعروف أهنا مادة مسية لإلنسال البشري؛ أو  )أ(
  املفترض أهنا مادة مسية لإلنسال البشري  )ب(

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

 إذا  ١ئة  ، يصنف املخلوط يف الف    إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣
  : بتركيز١ يف الفئة ا مصنفاكان حيتوي على األقل مكون

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

 ٢ واملالحظـة    ٣-٣-٧-٣انظـر   ( يف املائة    ٠,٣ ≥  )ب(
  )١-٧-٣جدول لل

  بيان األخطار

قد يضر اخلصوبة أو 
كر التأثري يذ(اجلنني 

) احملدد إذا كان معروفاً
يذكر سبيل التعرض إذا (

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

  الرمز
 

  حتذير  كلمة التنبيه

٢ 

  ):٢-٧-٣انظر املعايري يف (يف حالة املواد واملخاليط املختربة   -١
  مادة يشتبه أهنا مسية لإلنسال البشري  

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

 إذا  ٢، يصنف املخلوط يف الفئة      إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣
  : بتركيز٢ يف الفئة ا مصنفاكان حيتوي على األقل مكون

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

 ٤ظــة  واملالح٣-٣-٧-٣ يف املائـة انظــر  ٣,٠ ≥  )ب(
  )١-٧-٣جدول لل

  بيان األخطار

يشتبه أنه يضر اخلصوبة 
يذكر التأثري (أو اجلنني 

) احملدد إذا كان معروفاً
يذكر سبيل التعرض إذا (

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

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

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

  بدون رمز  الرمز

  بدون كلمة تنبيه  كلمة التنبيه

 فئة إضافية
بشأن 
يف التأثريات 

اإلرضاع أو 
  من خالله

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

   الطبيعية
، تطبق مبادئ   لوط الكامل غري متاحة   إذا كانت بيانات املخ     -٢

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

 يف هذه الفئة    ا مصنف االفئة إذا كان حيتوي على األقل مكون      
  :بتركيز

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

 ٢ واملالحظـة    ٣-٣-٧-٣ئة انظـر     يف املا  ٠,٣ ≥  )ب(
  )١-٧-٣جدول لل

طفال أل يسبب ضررا  بيان األخطار
  الرضاعة الطبيعية
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  )٨- ٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (بعد تعرض مفرد السمية الشاملة املستهدفة ألعضاء حمددة  ٢٥- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

  الرمز
 

  خطر  كلمة التنبيه

١ 

 ):٢-٨-٣انظر املعايري يف (يف حالة املواد واملخاليط املختربة   -١
مبا فيها مبـادئ    (أدلة موثوق هبا على أن للمادة أو املخلوط         

تأثرياً ضاراً يف أعضاء أو أجهـزة حمـددة يف          ) االستكمال
كعنصر لتقيـيم وزن األدلـة ميكـن        و. اإلنسان أو احليوان  

-٣اجلدول  املبينة يف    ١قيم التوجيهية ملعايري الفئة      ال استخدام
  ميكن بيان األعضاء أو األجهزة املتأثرة. ١-٨

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

 ١، يصنف املخلوط يف الفئة      إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣
  : بتركيز١ يف الفئة ا مصنفاكونإذا كان حيتوي على األقل م

 ١ واملالحظـة    ٤-٣-٨-٣انظر  ( يف املائة    ١,٠ ≥  )أ(
  ؛ أو )٢-٨-٣للجدول 

 ٢ واملالحظـة    ٤-٣-٨-٣انظـر   ( يف املائة    ١٠ ≥  )ب(
  )٢-٨-٣للجدول 

  بيان األخطار

أو (يسبب تلفاً لألعضاء 
تذكر مجيع األعضاء 

نت اليت تتأثر إذا كا
يذكر سبيل ) (معروفة

التعرض إذا ثبت بصورة 
قاطعة أنه ال توجد سبل 
تعرض أخرى تسبب 

  )اخلطر

  الرمز

 

٢ 

 ):٢-٨-٣انظر املعايري يف (يف حالة املواد واملخاليط املختربة   -١
) مبا فيها مبادئ االستكمال   (أدلة على أن للمادة أو املخلوط       

ات علـى   تأثرياً ضاراً يف أعضاء أو أجهزة حمددة، من دراس        
احليوانات أو يف البشر تراعي وزن األدلة والقيم التوجيهيـة          

ميكـن بيـان    . ٢، معايري الفئة    ١-٨-٣الواردة يف اجلدول    
  األعضاء أو األجهزة املتأثرة

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

 :٢يصنف املخلوط يف الفئة ، إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال  -٣
 يف الفئة   ا مصنف اإذا كان حيتوي على األقل مكون       )أ(

ـ   ١٠,٠ < يف املائة و   ١ ≥ بتركيز   ١ ة ـ يف املائ
؛ )٢-٨-٣ للجدول   ٣ واملالحظة   ٤-٣-٨-٣انظر  (

  أو 
 ١ يف الفئة    ا مصنف اإذا كان حيتوي على األقل مكون       )ب(

  :بتركيز
 ٤حظة   واملال ٤-٣-٨-٣انظر  (يف املائة   ١ ≥  ‘١‘

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

  )٢-٨-٣للجدول 

  حتذير  كلمة التنبيه

  الرمز
  

  حتذير  كلمة التنبيه

٣ 

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

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

لمادة أو املخلوط تأثريات خمدرة مؤقتة من أدلة على أن ل  
  بيان األخطار   احليوانات ويف البشرعلىدراسات 

 )هتيج اجلهاز التنفسي(
قد يسبب هتيج اجلهاز 

  التنفسي
  أو

  )تأثريات خمدرة(
قد يسبب الدوار أو 

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

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

  الرمز
 

  خطر  كلمة التنبيه

١ 

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

زة حمددة يف اإلنسان تأثرياً ضاراً يف أعضاء أو أجه) االستكمال
ميكن كعنصر لتقييم وزن األدلة استخدام القـيم        . أو احليوان 

ــة يف اجلــدول  ــة املبين ــان . ١-٩-٣التوجيهي ميكــن بي
  .األجهزة املتأثرة/األعضاء

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

 :١، يصنف املخلوط يف الفئة الإذا مل تنطبق مبادئ االستكم  -٣
  : بتركيز١ يف الفئة ا مصنفاإذا كان حيتوي على األقل مكون

 ١ واملالحظـة    ٤-٣-٩-٣انظـر   ( يف املائة    ١,٠ ≥  )أ(
  ؛ أو)٣-٩-٣جدول لل

 ٢ واملالحظـة    ٤-٣-٩-٣انظـر   ( يف املائة    ١٠ ≥  )ب(
  )٣-٩-٣جدول لل

  بيان األخطار

تلفاً لألعضاء يسبب 
تذكر مجيع األعضاء (

اليت تتأثر إذا كانت 
نتيجة لتعرض ) معروفة

طويل األمد أو متكرر 
يذكر سبيل التعرض إذا (

ثبت بصورة قاطعة أنه ال 
توجد سبل تعرض أخرى 

  )تسبب اخلطر

  الرمز
 

  حتذير  كلمة التنبيه

٢ 

 ):٢-٩-٣انظر املعايري يف (يف حالة املواد واملخاليط املختربة   -١
) مبا فيها مبادئ االستكمال   (و املخلوط   أدلة على أن للمادة أ      

وزن األدلـة   تأثرياً ضاراً يف أعضاء أجهزة معينة، مع مراعاة         
ميكـن بيـان    . ٢-٩-٣يف اجلدول   املبينة  والقيم التوجيهية   

  .األجهزة املتأثرة/األعضاء

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

 :٢، يصنف املخلوط يف الفئة إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال  -٣
 ٢ يف الفئـة   ا مصنف اإذا كان حيتوي على األقل مكون       )أ(

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

 ٢ يف الفئـة   ا مصنف اإذا كان حيتوي على األقل مكون       )ب(
  :بتركيز

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

 ٥ واملالحظـة  ٤-٣-٩-٣انظر ( يف املائة  ١٠ ≥  ‘٢‘
  )٣-٩-٣جدول لل

  بيان األخطار

قد يسبب تلفاً لألعضاء 
تذكر مجيع األعضاء (

نتيجة ) املتأثرة إذا عرفت
لتعرض طويل األمد أو 

يذكر سبيل  (متكرر
التعرض إذا ثبت بصورة 
قاطعة أنه ال توجد سبل 

تعرض أخرى تتسم 
  )باخلطر نفسه
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  )١٠- ٣لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل ( خطر السمية بالشفط  ٢٧- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

  الرمز
 

  خطر  كلمة التنبيه

١ 

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

مسية بشرية بالشفط تشمل االلتهاب الرئوي ودرجـات        
خمتلفة من الضرر الرئوي أو املوت بعد الشفط يف اجلهاز          

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

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

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

 يذ ١ يف الفئـة     ا مصنف اإذا كان حيتوي على األقل مكون       )أ(
 س°٤٠ث مقيسة عنـد     /٢ مم ٢٠,٥ ≤لزوجة حركية   

  يف املائة؛ أو١٠ ≥بتركيز 
إذا  إىل طبقتني متميزتني أو أكثـر،        تنفصللمخاليط اليت   ل  )ب(

 ١ يف الفئـة     ا مصنف اكانت طبقة على األقل حتتوي مكون     
ث أو أقل مقيسة عند     /٢ مم ٢٠,٥ ≤ لزوجة حركية    يذ

   يف املائة١٠ ≥س بتركيز °٤٠

  بيان األخطار
  قد يكون مميتاً

ابتلع ودخل  إذا
  املسالك اهلوائية

  الرمز
 

  حتذير  كلمة التنبيه

٢ 

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
 اليت يفترض   ،١املواد واملخاليط، خبالف تلك املصنفة يف الفئة        

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

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

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

 يذ ٢ يف الفئـة     ا مصنف اإذا كان حيتوي على األقل مكون       )أ(
س بتركيز  °٤٠ث مقيسة عند    /٢ مم ١٤ ≤لزوجة حركية   

   يف املائة؛ أو١٠ ≥
للمخاليط اليت تنفصل إىل طبقتني متمـايزتني أو أكثـر،            )ب(

على مكون مصنف يف الفئة     حتتوي طبقة منهما على األقل      
س °٤٠ث مقيسة عند    /٢ مم ١٤ ≤ لزوجة حركية    ي ذ ٢

   يف املائة١٠ ≤بتركيز 

  بيان األخطار
  قد يكون ضاراً

ابتلع ودخل  إذا
  املسالك اهلوائية
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  )١- ٤فصل لالطالع على التفاصيل، انظر ال (األخطار احلادة على البيئة املائية  )أ(٢٨- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

  الرمز

 

  حتذير  كلمة التنبيه

١ 

  :يف حالة املواد واملخاليط املختربة  -١
  ل/ مغم١ ≤ ٥٠ق)ف(ت  
٤٨أو ) لألمساك( ٥٠ ساعة ت ق٩٦ إما ٥٠ق)ف(حيث تكون ت  

٥٠ سـاعة ت ف ن     ٩٦ أو   ٧٢أو  ) للقشريات (٥٠ساعة ت ف  
  )للطحالب أو النباتات املائية األخرى(

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

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

تصّنـف كسمية حـادةو) ٥-٥-٣-١-٤انظر   (اجلمع
  : إذا١من الفئة 

]M ×) ١جمموع تركيزات الـسمية احلـادة       [(كان    
   يف املائة٢٥ ≥

  )٥-٥-٥-٣-١-٤ انظر( عامل مضاعفة Mحيث 
تطبق الصيغة: يف حالة املخاليط اليت حتتوي مكونات خمتربة        )ب(

ــة ــر  (اجلمعي )٣-٥-٣-١-٤ و٢-٥-٣-١-٤انظ
  : إذا١وتصّنـف كمادة مسية من الفئة 

  ل/ مغم١ ≤ ٥٠ق)ف(كان ت  

 مكونـاتيف حالة املخاليط اليت حتتوي يف آن واحد معاً          )ج(
  معا اجلمع وطريقةاجلمعية  يغة  الص: مصنفة ومكونات خمتربة  

وتـصّنف )٣-٥-٥-٣-١-٤ إىل   ٢-٥-٣-١-٤انظر  (
  : إذا١كمادة مسية من الفئة 

)١جمموع تركيزات مكونات السمية من الفئـة        [(كان  
 ×M[ ≤ يف املائة٢٥  

يف حالة املخاليط اليت ال تتوفر عنها معلومات مفيدة عن مكـون             -٤
، تصنف باستخدام املعلومات املتاحة مع إضافة أو أكثر  ذي صلة 
تتكون نسبة س يف املائة مـن املخلـوط مـن مكـون: "عبارة

  "ذات أخطار غري معروفة على البيئة املائية) مكونات(

  بيان األخطار
مسي جداً للحياة 

  املائية

  )تابع يف الصفحة التالية(
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  )تابع ()١- ٤لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (األخطار احلادة على البيئة املائية  )أ(٢٨- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر
  بدون رمز  الرمز

 بدون كلمة تنبيه  كلمة التنبيه

٢ 

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

) لألمسـاك  ( ٥٠ ساعة ت ق   ٩٦ إما   ٥٠ق)ف(حيث تكون ت  
 ساعة ت   ٩٦ أو   ٧٢أو  ) للقشريات ( ٥٠اعة ت ف   س ٤٨أو  

  )للطحالب أو النباتات املائية األخرى( ٥٠ف ن
إذا كانت بيانات املخلوط الكامل غـري متاحـة، تطبـق مبـادئ               -٢

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

 اليت حتتوي مكونات مصنفة، تطبق طريقة       يف حالة املخاليط    )أ(
وتصّنـف كمادة مسية مـن     ) ٥-٥-٣-١-٤انظر   (جلمعا

  : إذا٢الفئة 
جمموع تركيزات مكونات السمية احلادة من الفئة       [(كان  

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

  )٥-٥-٥-٣-١-٤انظر ( عامل مضاعفة Mحيث 
ونات خمتربة، تطبق الـصيغة      اليت حتتوي مك   يف حالة املخاليط    )ب(

وتـصنف  ) ٣-٥-٣-١-٤ و ٢-٥-٣-١-٤انظر   (اجلمعية
  : إذا٢كمادة مسية من الفئة 

  ل/ مغم١٠ ≤ل ولكن / مغم١ > ٥٠ق)ف(كان ت
 اليت حتتوي يف آن واحد معـاً مكونـات          يف حالة املخاليط    )ج(

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

  : إذا٢كمادة مسية من الفئة 
جمموع تركيزات مكونات السمية احلادة من الفئة       [(كان  

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

اليت ال تتوفر عنها معلومات مفيدة عن مكون ذي          يف حالة املخاليط    -٤
: ، تصنف باستخدام املعلومات املتاحة مع إضافة عبـارة        كثرصلة أو أ  

ذات ) مكونـات (تتكون نسبة س يف املائة من املخلوط من مكون          "
  "أخطار غري معروفة على البيئة املائية

 مسي للحياة املائية  بيان األخطار

  )تابع يف الصفحة التالية(
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  )تابع() ١- ٤لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل  (األخطار احلادة على البيئة املائية  )أ(٢٨- ٢ م
  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر

  بدون رمز  الرمز
  بدون كلمة تنبيه  كلمة التنبيه

٣ 

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

أو ) لألمساك ( ٥٠ ساعة ت ق   ٩٦ إما   ٥٠ق)ف(حيث تكون ت  
 سـاعة ت ف     ٩٦ أو   ٧٢أو  ) للقشريات( ٥٠ ساعة ت ف   ٤٨
  )للطحالب أو النباتات املائية األخرى( ٥٠ن

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

 إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال،  -٣

ـ       )أ( ق يف حالة املواد واملخاليط اليت حتتوي مكونات مـصنفة، تطب
وتصنف كمادة مسية من    ) ٥-٥-٣-١-٤انظر   (اجلمعطريقة  

  : إذا٣الفئة 
 ١جمموع تركيزات مكونات السمية احلادة من الفئة        [(كان  

 ×M × جمموع تركيزات مكونـات الـسمية      ) + (١٠٠
جمموع تركيزات مكونـات    )+ (١٠ × ٢احلادة من الفئة    

   يف املائة٢٥ ≥)] ٣السمية احلادة من الفئة 
  )٥-٥-٥-٣-١-٤انظر (مل مضاعفة  عاMحيث   

اليت حتتوي مكونات خمتـربة، تطبـق        يف حالة املواد واملخاليط     )ب(
) ٣-٥ -٣ -١-٤ و ٢-٥-٣-١-٤انظـر    (اجلمعيةالصيغة  

  : إذا٣وتصنف كمادة مسية من الفئة 
  ل/ مغم١٠٠ ≤ل ولكن / مغم١٠ > ٥٠ق)ف(كان ت

د معاً مكونات    اليت حتتوي يف آن واح     يف حالة املواد واملخاليط     )ج(
 اجلمـع وطريقة  اجلمعية  مصنفة ومكونات خمتربة، تطبق الصيغة      

وتـصنف  ) ٣-٥-٥-٣-١-٤ إىل   ٢-٥-٣-١-٤انظر  (معا  
  : إذا٣كمادة مسية من الفئة 

 جمموع تركيزات مكونات السمية احلادة من الفئـة       [(كان  
١ × M × جمموع تركيزات مكونات الـسمية     ) + (١٠٠

جمموع تركيزات مكونـات    + ()١٠ × ٢احلادة من الفئة    
   يف املائة٢٥ ≥)] ٣السمية احلادة من الفئة 

يف حالة املواد واملخاليط اليت ال تتوفر عنها معلومات مفيدة عن مكون              -٤
، تصنف باستخدام املعلومات املتاحة مـع إضـافة         ذي صلة أو أكثر   

) مكونـات (تتكون نسبة س يف املائة من املخلوط من مكون          : "عبارة
  "طار غري معروفة على البيئة املائيةذي أخ

  مضر للحياة املائية  بيان األخطار
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  )١- ٤لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل ( على البيئة املائية طويلة األمداألخطار   )ب(٢٨- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري فئة اخلطر

   الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه

١ 

  :الة املواد القابلة للتحلل بسرعةيف ح  -١
  ل؛ أو، إن مل تكن متاحة/ مغم٠,٠١ ≤ NOEC  )أ(
إن مل تكـن    أو   (٥٠٠ ≥ BCFل و /مغم١ ≤ ٥٠ق)ف(ت  )ب(

  )٤ ≥ أوملوك، قيمة تاحةم
  :يف حالة املواد غري القابلة للتحلل بسرعة  -٢

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

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

ة مزمنة مـن  ـ، تصنف كمادة مسيإذا مل تنطبق مبادئ االستكمال    -٤
  : إذا١الفئة 

 ]M × )١جمموع تركيزات املكونات السمية املزمنة من الفئة        [(كان  
  يف املائة ٢٥ ≥

  )٥-٥-٥-٣-١-٤انظر ( عامل مضاعفة Mحيث 
 اليت ال تتوفر عنها معلومات مفيـدة عـن          يف حالة املواد واملخاليط     -٥

، تصنف باستخدام املعلومات املتاحة مع      مكون ذي صلة أو أكثر    
تتكون نسبة س يف املائة من املخلوط مـن مكـون           "إضافة عبارة   

  " ذات أخطار غري معروفة على البيئة املائية) مكونات(

  بيان األخطار
مسية جداً للحياة 

املائية، مع آثار ضارة 
  طويلة األمد

   الرمز

  :يف حالة املواد القابلة للتحلل بسرعة  -١
  ل؛ أو، إن مل تكن متاحة/ مغم٠,١ ≤ NOEC < ٠,٠١  )أ(
٥٠٠ ≥ BCFل و /مـمغ١٠ ≤ ٥٠ق)ف( ت <ل  / مغم ١  )ب(

  حتذير  كلمة التنبيه  )٤ ≥ أومك لو، قيمة إن مل تكن متاحةأو (

٢ 

  :يف حالة املواد غري القابلة للتحلل بسرعة  -٢
  ل؛ أو، إن مل تكن متاحة/ مغم١ ≤ NOEC < ٠,١  )أ(
  "ل/ مغم١٠ ≤ ٥٠ق)ف( ت<ل / مغم١  )ب(

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

ـ      تكمالإذا مل تنطبق مبادئ االس      -٤ نـ، تصنف كمادة مسية مزمنة م
  : إذا٢الفئة 

 ×)١جمموع تركيزات املكونات السمية املزمنة من الفئة        [(كان  
M  ×جمموع تركيزات املكونات السمية املزمنـة مـن( + )١٠

   يف املائة٢٥ ≥ ])٢الفئة 
  )٥-٥-٥-٣-١-٤انظر ( عامل مضاعفة Mحيث 

ت مفيدة عن مكون ذي صلة أواملخاليط اليت ال تتوفر عنها معلوما       -٥
تتكـون"، تصنف باستخدام املعلومات املتاحة مع إضافة عبارة         أكثر

ذات أخطار غري) مكونات(نسبة س يف املائة من املخلوط من مكون   
 معروفة على البيئة املائية

  بدون كلمة تنبيه  كلمة التنبيه

  بيان األخطار   
مسية للحياة املائية، مع 

 األمدآثار ضارة طويلة 
  )تابع يف الصفحة التالية(
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 )تابع ()١- ٤لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل ( على البيئة املائية طويلة األمداألخطار   )ب(٢٨- ٢م 

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري  فئة اخلطر
  بدون رمز  الرمز

  بدون كلمة تنبيه  كلمة التنبيه

٣ 

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

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

  "ل/مغم١٠٠ ≤ ٥٠ق)ف( ت<ل /مغم ١٠  
، تطبـق مبـادئإذا كانت بيانات املخلوط الكامل غري متاحـة         -٣

  )٤-٣-١-٤انظر (االستكمال 
، تصنف كمادة مسية مزمنة مـن مبادئ االستكمال  إذا مل تنطبق    -٤

  : إذا٣الفئة 
)١جمموع تركيزات املكونات السـمية املزمنة من الفئة [(كان  

 ×M  ×جمموع تركيزات املكونات السمية املزمنة من( + )١٠٠
جمموع تركيزات املكونات السمية املزمنـة+ () ١٠ × ٢الفئة 

   يف املائة٢٥ ≥)] ٣من الفئة 
  )٥-٥-٥-٣-١-٤انظر ( عامل مضاعفة Mحيث 

املخاليط اليت ال تتوفر عنها معلومات مفيدة عن مكون ذي صلة أو  -٥
تتكون"، تصنف باستخدام املعلومات املتاحة مع إضافة عبارة         أكثر

ذات أخطار) مكونات(نسبة س يف املائة من املخلوط من مكون         
  "غري معروفة على البيئة املائية

  بيان األخطار
مضرة لألحياء 
املائية، مع آثار 
 ضارة طويلة األمد

  رمزبدون   الرمز
  بدون كلمة تنبيه  كلمة التنبيه

٤ 

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

  التركيزات املناظرة لدرجة ذوباهنا يف املاء؛
BCF(ل احليوي والقابلة للتراكم احليوي      غري السريعة التحل    )ب(

؛ ما مل تكن)٤ ≥ أومك لو أو إن مل تكن متاحة قيمة ٥٠٠ ≥
 ل/ مغم١>  للسمية املزمنة NOECقيم 

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

مزمنة مـن، تصنف كمادة مسية     إذا مل تنطبق مبادئ االستكمال      -٣
  : إذا٤الفئة 

 +)١جمموع تركيزات املكونات السمية املزمنة من الفئة [(كان 
 +)٢جمموع تركيزات املكونات السمية املزمنة مـن الفئـة          (
) +٣جمموع تركيزات املكونات السمية املزمنة مـن الفئـة          (
)]٤ونات السمية املزمنة من الفئة      ـزات املك ـوع تركي ـجمم(
  يف املائة٢٥ ≥

  )٥-٥-٥-٣-١-٤انظر ( عامل مضاعفة Mيث ح
املخاليط اليت ال تتوفر عنها معلومات مفيدة عن مكون ذي صلة أو  -٤

تتكون"، تصنف باستخدام املعلومات املتاحة مع إضافة عبارة         أكثر
ذات أخطار) مكونات(نسبة س يف املائة من املخلوط من مكون         

 "غري معروفة على البيئة املائية

  بيان األخطار
قد تسبب تأثريات 
ضارة طويلة األمد 

  للحياة املائية
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  األخطار على طبقة األوزون  ٢٩- ٢ م
  

  عناصر تبليغ األخطار  املعايري فئة األخطار
    الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه
١  

  

  يف حالة املواد   - ١
أية مواد مراقبـة مدرجـة يف مرفقـات           

  بروتوكول مونتريال
  حالة املخاليط يف   - ٢

 ا واحد اأي خملوط حيتوي على األقل مكون       
 يف مرفقات بروتوكول مونتريـال،    امدرج

   يف املائة٠,١>بتركيز 
يضر بالصحة العامة والبيئة عن طريق   بيان اخلطر

تدمري األوزون يف الستراتوسفري 
  العلوي
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