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  ٤املرفق 

  مةتوجيهات إلعداد صحائف بيانات السال
  مقدمة  ١-٤م 
 لتصنيف املواد   ات النظام املنسق عاملياً   مبوجب اشتراط  هذا املرفق توجيهات إلعداد صحائف بيانات السالمة         يوفر  ١-١-٤م 

ومتثل صحائف بيانات السالمة عنصراً مهماً لتبليغ معلومات األخطار يف النظام املنسق عاملياً، كما هو مشروح يف                 . الكيميائية وومسها 
الشتراطات اليت تقررها السلطة املختصة وأن ميكّن مـن         متثال ل ومن شأن استخدام هذه الوثيقة التوجيهية أن يعزز اال        . ٥-١ الفصل

  .إعداد صحيفة بيانات السالمة وفقاً للنظام املنسق عاملياً
 رَجىوُي. يانات السالمة صحيفة ب بشأن   البلدان املستوردة    اشتراطاتويعتمد استخدام هذه الوثيقة التوجيهية على         ٢-١-٤م 

  .أن يؤدي تطبيق النظام املنسق عاملياً على النطاق العاملي يف هناية املطاف إىل وضع منسق متاماً
وما مل ُيذكر خالف ذلك، فإن مجيع الفصول واألقسام واجلداول املشار إليها يف هذا املرفق ميكن االطالع عليها                    ٣-١-٤م 

  .عاملياًيف النص الرئيسي للنظام املنسق 
  توجيهات عامة الستيفاء صحيفة بيانات السالمة  ٢-٤م 
  النطاق والتطبيق  ١-٢-٤م 

ية أو فيزيائينبغي إعداد صحائف بيانات السالمة جلميع املواد واملخاليط اليت تستويف املعايري املنسقة بشأن األخطار ال  
يط اليت حتتوي مواد تستويف املعايري املتعلقة بالسرطنة أو السمية التناسلية أو          الصحية أو البيئية يف إطار النظام املنسق عاملياً وجلميع املخال         

ات السالمة اليت حتدد بناء على معايري تـصنيف         بيانة ألعضاء مستهدفة حمددة بتركيزات تتجاوز القيم احلدية لصحيفة          شاملالسمية ال 
ة ملخاليط  ـات السالم ـة بيان ـاً صحيف ـطة املختصة أيض   السل طلبوجيوز أن ت  ). ٥-١ يف الفصل    ١-٥-١انظر اجلدول   (املخاليط  

وقد تشترط السلطة ). ٢-٣انظر الفصل ( خطرة ولكنها حتتوي مكونات خطرة بتركيزات معينة خاليطال تستويف معايري التصنيف كم
تأثريات ليـست   /رة لرتب  خط خماليط/د صحائف بيانات السالمة ملواد أو خماليط تستويف معايري التصنيف كموا           تقدمي املختصة كذلك 

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

  توجيهات عامة  ٢-٢-٤م 
على الشخص املسؤول عن كتابة صحيفة بيانات السالمة أن يراعي وجوب تبليغ اجلمهور املوجهة إليه الصحيفة                  ١-٢-٢-٤م 

ـ ط، ومناولتها والتخلص من  يلااد أو املخ  ومعلومات عن أخطار مادة أو خملوط ما، وتقدمي معلومات عن التخزين املأمون للم             . ها نفايت
كما أهنا  . مل بشكل مأمون مع املادة أو املخلوط      اعتمن الصحيفة معلومات عن التأثريات الصحية احملتملة للتعرض وعن كيفية ال          وتتض

ـ   وتتضمن معلومات عن األخطار مستقاة من اخلصائص الفيزيوكيميائية أو من التأثريات البيئية، عن استخدام تلك امل                ط، يلااد أو املخ
 اتساق ودقة مضمون كل عنوان ضمانوالغرض من هذه التوجيهات هو . إجراءات مواجهة الطوارئ املتصلة هباوختزينها، ومناولتها، و

ي املواد الكيميائية من اختاذ التدابري عملمن العناوين اإللزامية اليت يقتضيها النظام املنسق عاملياً، حبيث متكّن صحائف بيانات السالمة مست
وتكتب معلومات صحيفة بيانات السالمة بطريقـة واضـحة         . ، واألمان يف مكان العمل، ومحاية البيئة      الالزمة املتصلة حبماية الصحة   

ني بقدر مـا    عمل جلمهور املست  حملددة بيانات السالمة شخص خمتص يأخذ يف اعتباره االحتياجات ا         ةويقوم باستيفاء صحيف  . وخمتصرة
طرحون مواد وخماليط يف السوق تقدمي دورات تنشيطية وتـدريب          ويكفل األشخاص الذين ي   . تكون هذه االحتياجات معلومة لـه    

  .بصورة منتظمة عن إعداد صحيفة بيانات السالمة لألشخاص املختصني
 املعلومات يف شكل متسق وكامل، مع أخذ مجهور احلاضرين          قدموينبغي لدى كتابة صحيفة بيانات السالمة أن ت         ٢-٢-٢-٤م 

 الصحيفة أو جزء منها لتبليغ معلومات للعمال، املغري أنه ينبغي مراعاة إمكانية استخدام ك. قيف مكان العمل يف احلسبان بشكل دقي  
  .واملوظفني، والعاملني الصحيني ومسؤويل األمن، ومسؤويل الطوارئ، والوكاالت احلكومية ذات الصلة، وكذلك أفراد اجملتمع احمللي
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.  والوضوح، والدقة، وجتنب األلفاظ اِحلَرفية اخلاصة واألمساء املختصرة        وينبغي أن تتوفر يف لغة الصحيفة البساطة،        ٣-٢-٢-٤م 
ال توجد تأثريات   "، أو   "يكون خطراً جيوز أن   "كما ُيوَصى بعدم استخدام تعبريات من قبيل        . وال تستخدم التعبريات الغامضة واملضللة    

 تكون املعلومات عن خصائص معينة غري ذات أمهية وقد حيدث أن". غري ضار"، أو " االستعمالمأمون يف معظم ظروف "، أو   "صحية
فإذا .  تقدميها من الناحية التقنية؛ فإذا كان الوضع كذلك، وجب ذكر األسباب اليت أدت إليه بشكل واضح حتت كل عنوان                تعذرأو ي 

فر للشخص املسؤول عـن     ذكر أن خطراً معيناً غري موجود، وجب أن متّيز صحيفة بيانات السالمة بوضوح بني احلاالت اليت ال تتو                 
  .التصنيف معلومات بشأهنا، واحلاالت اليت تتوفر فيها نتائج اختبار سلبية

وتاريخ اإلصدار هو التاريخ الذي ُعّممت فيـه        . ويذكر تاريخ إصدار صحيفة بيانات السالمة بشكل ظاهر جداً          ٤-٢-٢-٤م 
 كما أن الصحائف املنقحة     . الترخيص بالصحيفة ونشرها   وحيدث ذلك عادة بعد وقت قصري من استكمال إجراءات        . طبعة الصحيفة 

  .بني بوضوح تاريخ إصدارها، وكذلك رقم الطبعة ورقم التنقيح، وتاريخ اإلحالل أو بيان آخر عن الطبعة امللغاةينبغي أن ت
  شكل صحيفة بيانات السالمة  ٣-٢-٤م 
ـ ( التالية بالترتيب املبينة به أدناه       ١٦ لوين ا اـانات السالمة باستخدام العن   ـة بي ـ معلومات صحيف  قدمت  ١-٣-٢- ٤م  ر ـانظ

  ):١-٢-٣-٥-١أيضاً 
  االسم؛  -١
  بيان األخطار؛  -٢
  معلومات عن املكونات؛/التركيب  -٣
  تدابري اإلسعاف األويل؛  -٤
  ريق؛تدابري مكافحة احل  -٥
  تدابري مواجهة التسرب العارض؛  -٦
  املناولة والتخزين؛  -٧
   الشخصية؛احلماية/ضوابط التعرض  -٨
  اخلصائص الفيزيائية والكيميائية؛  -٩

  الثبات الكيميائي والقابلية للتفاعل؛  -١٠
  املعلومات السمية؛  -١١
  املعلومات اإليكولوجية؛  -١٢
  االعتبارات املتعلقة بتصريف املواد والتخلص منها؛  -١٣
  املعلومات املتعلقة بالنقل؛  -١٤
  املعلومات التنظيمية؛  -١٥
 رىمعلومات أخ  -١٦

وينبغي أن يتناسب طول الوثيقـة مـع خطـر املـادة            . وصحيفة بيانات السالمة ليست وثيقة ذات طول ثابت         ٢-٣-٢-٤م 
  .واملعلومات املتاحة

"). ٣ مـن  ١الـصفحة  "مثـل،  . (ترقيم مجيع صفحات الصحيفة ووضع مؤشر ما لبيان انتهاء الصحيفة ويتعني    ٣-٣-٢-٤م 
ـ  "أو " بع يف الصفحة التالية  ات"كأن يذكر   ( ما إذا كانت هناك صفحة تالية        وكبديل لذلك، ترقّم كل صفحة ويبني      ة ـهنايـة صحيف

  "). بيانات السالمة
  حمتويات صحيفة بيانات السالمة  ٤-٢-٤م 
 املعلومات اليت تصطبغ    أدناهوترد  . ٣-٣-٥-١ الصحيفة يف    بشأن مضمون ميكن االطالع على املعلومات العامة        ١-٤-٢-٤م 

  .أكرببصبغة عملية 
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 هبذا املرفق حتت العناوين ذات الـصلة حيثمـا          ٣-٤تدرج كحد أدىن يف الصحيفة املعلومات املبينة يف القسم م           و  ٢-٤-٢-٤م 
وينبغـي أال تتـضمن   . ويف حالة عدم توفر املعلومات أو إذا مل تكن كاملة، يذكر ذلك بوضوح. )١(تكون املعلومات منطبقة ومتاحة  

  . الصحيفة أية خانات بيضاء
ج للبيانات املقدمة، مما جيعل من السهل، حىت على غري          ائنت/اًموجزوتتضمن الصحيفة، باإلضافة إىل ذلك، ملخصاً         ٣-٤-٢-٤م 

  .املخاليط اخلطرة/، حتديد مجيع أخطار املواديداناخلرباء يف امل
  . الفهميوصى بعدم استخدام املختصرات يف الصحيفة ألهنا قد تؤدي إىل اخللط أو تعذر  ٤-٤-٢- ٤م 
  املتطلبات من املعلومات األخرى  ٥-٢-٤م 
وترد املتطلبات الدنيا من املعلومات     . هناك متطلبات أخرى من املعلومات الالزمة إلعداد صحيفة بيانات السالمة           ١-٥-٢-٤م 
  .٣-٤ ميف 
وحيثمـا  ). ٢-٤-٢-٤ظر م ان(باإلضافة إىل املعلومات الدنيا املقتضاة " معلومات إضافية "وقد تتضمن الصحيفة      ٢-٥-٢-٤م 

. أو استخدامها، تدرج هذه املعلومات يف الصحيفة      / ذات صلة ومتاحة عن طبيعتها و       إضافية تكون هناك مادة توجد بشأهنا معلومات     
  .)ة بشأن املتطلبات من املعلومات اإلضافيةشور لالطالع على مزيد من امل١٦-٣-٤انظر م (

  الوحدات  ٦-٢-٤م 
وينبغي عموماً استخدام النظـام  .  املنتجاتاهيلإ توّرد يت اللمنطقةكميات بالوحدات املناسبة ليعّبر عن األعداد وال    

  .(SI)الدويل للوحدات 
  املتطلبات من املعلومات الالزمة إلعداد صحيفة بيانات السالمة  ٣-٤م 

وجيوز للـسلطة   . مةيصف هذا القسم متطلبات النظام املنسق عاملياً من املعلومات إلعداد صحائف بيانات السال              
  . بيانات إضافيةطلباملختصة 

  االسم: ١القسم   ١-٣-٤م 
ة عن يليفصتيبني اسم املادة أو املخلوط، ويذكر يف هذا القسم اسم املوّرد، واالستخدامات املوّصى هبا، ومعلومات   

  .وسائل االتصال باملوّرد، مبا يف ذلك وسيلة االتصال يف حاالت الطوارئ
   تعريف املنَتج طبقاً للنظام املنسق عاملياً بيان  ١-١-٣-٤م 

مطابقة متاماً للبيان املكتوب    ) بيان تعريف املنتج طبقاً للنظام املنسق عاملياً      (ينبغي أن تكون هوية املادة أو املخلوط          
ة أو خملوط، تذكر مجيـع      ويف حالة استخدام صحيفة عامة واحدة لتغطية عدة أشكال خمتلفة اختالفاً قليالً من ماد             . على بطاقة الوسم  

  .األمساء واالختالفات يف الصحيفة أو ُتحدد الصحيفة بوضوح نطاق املواد املشمولة
  وسائل التعريف األخرى  ٢-١-٣-٤م 

باإلضافة إىل بيان تعريف املنتج طبقاً للنظام املنسق عاملياً، أو كبديل له، ميكن تعريف املادة أو املخلـوط بأمسـاء                      
وُتذكر األمساء األخرى أو املرادفات اليت ُتوسم هبا املادة أو املخلـوط، أو  . و رموز للمنتجات تقررها الشركة املنتجة    بديلة، أو أرقام أ   

  .أمساؤها الشائعة اليت تعّرف هبا يف حالة االنطباق
  

  ـــــــــــــــ
أن تكون املعلومات متاحـة     " متاحة"وتعين  . ةأن تكون املعلومات منطبقة على املنَتج احملدد الذي تغطيه الصحيف         " منطبقة"تعين    )١(

  .للمورد أو اجلهة اليت تعد الصحيفة
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  االستخدام املوصى به للمادة الكيميائية وقيود االستخدام  ٣-١-٣- ٤م 
يذكر االستخدام املوصى به أو املتوخى للمادة أو املخلوط، مبا يف ذلك وصف موجز للتأثري الذي حتدثه، مثـل                     

  . لزمة بالضرورةوتذكر القيود على االستخدام كلما أمكن، مبا يف ذلك توصيات املوّرد غري امل. اد لألكسدة، اخل للهب أو مضثبطم
  تفاصيل بيانات املوّرد  ٤-١-٣-٤م 

  ). هواتفهأرقام( يدرج يف صحيفة بيانات السالمة اسم املوّرد، وعنوانه كامالً، ورقم هاتفه  
  رقم هاتف الطوارئ  ٥-١-٣-٤م 

ويف حالة انطباق   .  مجيع صحائف بيانات السالمة إشارات إىل خدمات االستعالم يف حاالت الطوارئ           تدرج يف   
أو احلـدود   )  سـاعة  ٢٤أو  ،  ٠٠/١٨ - ٠٠/٨الساعة  من قبيل من يوم االثنني إىل اجلمعة،        (أي قيود على استخدام هذه اخلدمات       
  .، فإن هذه البيانات تذكر بوضوح)أو طوارئ النقلمثل الطوارئ الطبية، (املفروضة ألنواع معينة من املعلومات 

  بيان األخطار:  ٢القسم   ٢-٣-٤م 
ـ  ـكلمة التنبي (ة  ـيصف هذا القسم أخطار املادة أو املخلوط ومعلومات التحذير املناسب            ) بيانـات (ان  ـه، بي

لبيانات املقدمة كما هـو     لج  ـنتائ/زاًـوجوينبغي أن يتضمن القسم ملخصاً م     . املرتبطة بتلك األخطار  ) األخطار والبيانات التحذيرية  
  . ٣-٤-٢-٤ يف م بنيم

  تصنيف املادة أو املخلوط  ١-٢-٣-٤م 
  .يبني هذا القسم الفرعي تصنيف املادة أو املخلوط من حيث األخطار  ١-١-٢-٣-٤م 
 أو فئة    األخطار  تذكر رتبة   من النظام املنسق عاملياً،    ٤ أو   ٣ أو   ٢يف حالة تصنيف مادة أو خملوط وفقاً للجزء         و  ٢-١-٢-٣-٤م 

  .١على سبيل املثال، سائل هلوب، الفئة . اخلطر املناسبة لبيان األخطار
   ، مبا يف ذلك البيانات التحذيريةعناصر بطاقة الوسم يف النظام املنسق عاملياً  ٢-٢-٣-٤م 
  .بيان األخطار، البيانات التحذيريةالتنبيه، ) كلمات(كلمة : تذكر على أساس التصنيف عناصر الوسم املناسبة  ١-٢-٢-٣-٤م 
يف صورة شكل ختطيطي للرموز باللونني األسود واألبيض        ) أو رموز لألخطار  (ميكن أن توضع رسوم ختطيطية      و  ٢-٢-٢-٣-٤م 

  ". مججمة وعظمتان متقاطعتان"، "هلب"أو اسم الرمز، مثل 
  األخطار األخرى اليت ال تؤدي إىل تصنيف  ٣-٢-٣-٤م 

عن األخطار األخرى اليت ال يترتب عليها تصنيف لكنها قد تسهم يف األخطار الكلية للمـادة،                تقدم معلومات     
مثل تكوين ملوثات للهواء أثناء التقسية أو املعاجلة، أو أخطار انفجار األغربة، أو االختناق، أو التجمد، أو التأثريات البيئية من قبيـل        

  .ةاألخطار على الكائنات احلية الدقيقة يف الترب
  معلومات عن املكونات/التركيب:  ٣القسم   ٣-٣-٤م 

ويتضمن ذلك الشوائب املوجودة فيه، ومضافات التثبيت اليت تكون هـي     . تذكر يف هذا القسم مكونات املنتج       
  . ةركبوميكن استخدام هذا القسم أيضاً لتقدمي معلومات عن املواد امل. نفسها مصّنفة وتسهم يف تصنيف املادة

 اليت تقررهـا الـسلطة      (CBI)يما يتعلق باملعلومات عن املكونات، تكون لقواعد املعلومات التجارية السرية           ف   :مالحظة
  .ويذكر عند االقتضاء أنه أسقطت املعلومات السرية املتعلقة بالتركيب. املختصة أسبقية على القواعد املتعلقة ببيان اسم املنَتج

  املواد  ١-٣-٣-٤م 
   الكيميائياسم املادة  ١-١-٣-٣-٤م 

وميكن أن يكون اسم املادة الكيميائي مطابقاً لبيان اسم املنَتج وفقـاً            . تقدم هوية املادة بامسها الكيميائي الشائع       
  .للنظام املنسق عاملياً
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 أو  (CAS)، مثالً، هو اسم املادة حبسب دائرة املستخلصات الكيميائيـة           "االسم الكيميائي الشائع  "قد يكون      :مالحظة
  .، تبعاً للحالة(IUPAC)حبسب االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية االسم 

  )مرادفاهتا(  ومرادفه للمادة) األمساء الشائعة(االسم الشائع    ٢-١-٣-٣-٤م 
  .تبني األمساء الشائعة للمادة ومرادفاهتا حيثما يكون مناسباً  

   وغريها من األمساء الفريدة املميزة هلا(CAS)  رقم املادة يف دائرة املستخلصات الكيميائية  ٣-١-٣-٣-٤م 
وينبغي ذكـره إذا كـان      للمادة الكيميائية     فريداً تعريفاًيوفّر رقم التسجيل يف دائرة املستخلصات الكيميائية          

  .(EC) فريدة أخرى خاصة ببلد أو إقليم معني، من قبيل رقم التسجيل يف اجملموعة األوروبية تعاريفوميكن إضافة . متاحاً
  الشوائب ومضافات التثبيت اليت تكون هي نفسها مصنفة وتسهم يف تصنيف املادة  ٤-١-٣-٣-٤م 

  .أو مضافات تثبيت تكون هي نفسها مصنفة وتسهم يف تصنيف املادة/تذكر أية شوائب و  
  املخاليط  ٢-٣-٣-٤م 
وتركيـز أو  ) ٣-١-٣-٣-٤اصـد م  يف إطار مق (التعريف  يذكر يف حالة املخلوط االسم الكيميائي، ورقم          ١-٢-٣-٣-٤م 

 النظام املنسق عاملياً، واليت تكون موجودة بتركيز        قاصدنطاقات تركيز مجيع املكونات اليت متثل خطراً على الصحة أو البيئة يف إطار م             
  .وقد خيتار الصانع أو املوّرد أن يذكر مجيع املكونات، مبا فيها املكونات غري اخلطرة. أعلى من ِقيمها احلدية

  :توصف تركيزات مكونات املخلوط على النحو التايل  ٢-٢-٣-٣-٤م 
  النسب املئوية الوزنية أو احلجمية الدقيقة بالترتيب التنازيل؛ أو  )أ(
نطاقات النسب املئوية الوزنية أو احلجمية بالترتيب التنازيل إذا كانت هذه النطاقات مقبولة من السلطة                 )ب(

  .الوطنية املختصة املناسبة
عند استخدام نطاقات النسب، ينبغي أن تصف التأثريات الصحية والبيئية اخلطرة التأثريات اليت حيدثها أعلـى                  ٣-٢-٣-٣-٤م 

  . تأثريات املخلوط ككل غري متاحةإذا كانتتركيز لكل مكون، 
  .إىل نطاق التركيز أو نطاق النسبة املئوية للمكون يف املخلوط" نطاق النسب"يشري تعبري   :مالحظة

  بري اإلسعاف األويلاتد:  ٤القسم   ٤-٣-٤م 
يصف هذا القسم الرعاية املبدئية اليت ميكن أن يقدمها شخص غري مدّرب بدون استخدام أجهزة معقدة وبدون   

ويف حالة ضرورة تقدمي رعاية طبية متخصصة، تذكر التعليمات ذلـك، مبـا يف ذلـك درجـة                  . انتقاء واسع بني العالجات املتاحة    
وقد يكون من املفيد تقدمي معلومات عن التأثريات الفورية، تبعاً لسبيل التعرض، وبيان العالج املطلوب فـوراً،                 . ملطلوبةاالستعجال ا 

  .يليها التأثريات املتأخرة مع بيان املالحظة الطبية اخلاصة الالزمة
  وصف تدابري اإلسعاف األويل الالزمة  ١-٤-٣-٤م 
وتستخدم عناوين فرعية لبيان اإلجراءات املطلوبـة       . ويل تبعاً لكل سبيل تعرض    تكتب تعليمات اإلسعاف األ     ١-١-٤-٣-٤م 

  .وتوصف األعراض الفورية واملتأخرة). مثل االستنشاق، واجللد، والعني، واالبتالع(لكل سبيل 
  : عمامشورةتقدم   ٢-١-٤-٣-٤م 

  أخرة بعد التعرض؛إذا كان يلزم تقدمي رعاية طبية فورية وإذا كان يتوقع حدوث تأثريات مت  )أ(
  إذا كان ُيوَصى بنقل الشخص املعّرض من املنطقة إىل اهلواء الطلق؛  )ب(
  إذا كان يوصى برتع ومعاجلة مالبس الشخص وحذائه؛  )ج(
  .إذا كان يوصى مبعدات للحماية الشخصية للقائمني باإلسعاف األويل  )د(
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  التأثريات، احلادة واملتأخرة/أهم األعراض  ٢-٤-٣-٤م 
  .التأثريات احلادة واملتأخرة النامجة عن التعرض/معلومات عن أهم األعراضتقدم   

  بيان الرعاية الطبية الفورية واملعاجلة اخلاصة إذا كانت ضرورية  ٣-٤-٣-٤م 
تقدم حيثما يلزم معلومات عن االختبارات السريرية واملراقبة الطبية للتأثريات املتأخرة، وتفاصيل حمـددة عـن                  

  .وموانع االستعمال) ما تكون معلومةحيث(الترياقات 
  حلريقتدابري مكافحة ا:  ٥القسم   ٥-٣-٤م 

  .ب قريباً منهايشبه املادة أو املخلوط أو ب تسذيال يغطي هذا القسم متطلبات مكافحة احلريق  
  وسائل اإلطفاء املناسبة  ١-٥-٣-٤م 

ا كانت أي وسائل لإلطفاء غري مناسبة       كما يذكر ما إذ   . تقدم معلومات عن النوع املناسب من وسائل اإلطفاء         
  .لوضع بعينه ينطبق على املادة أو املخلوط

  األخطار احملددة اليت تنشأ عن املادة الكيميائية  ٢-٥-٣-٤م 
 بشأن األخطار احملددة اليت قد تنشأ من املادة الكيميائية، من قبيل نواتج االحتراق اخلطـرة الـيت                  شورةقدم امل ت  
  :وعلى سبيل املثال. ادة أو املخلوطتتكون عند احتراق امل

  ؛ أو"قد تنتج أدخنة سامة من أول أكسيد الكربون إذا احترقت"  )أ(
  ".تنتج أكاسيد الكربيت والنتروجني عند االحتراق"  )ب(

  أنشطة احلماية اخلاصة لعمال اإلطفاء  ٣-٥-٣-٤م 
حيافظ على برودة األوعيـة     "على سبيل املثال    . حلريق بشأن أي نشاط محاية ُيتخذ أثناء مكافحة ا        شورةقدم امل ت  ١-٣-٥-٣-٤م 

  ". برشها باملاء
  تدابري مواجهة التسرب العارض:  ٦القسم   ٦-٣-٤م 

النسكاب والتسرب أو حاالت االنطالق وذلك هبدف       واجهة حاالت ا  يوصي هذا القسم باالستجابة املناسبة مل       
وينبغي التمييز بني االستجابات لالنسكابات الكبرية والصغرية حيث        .  والبيئة منع أو تقليل التأثريات الضارة يف األشخاص واملمتلكات       
وميكن أن تبني إجراءات االحتواء واستعادة الوضع األصلي أن األمر يتطلب           . يكون حلجم املادة املنسكبة تأثري كبري على مقدار اخلطر        

  .ممارسات خمتلفة
  جراءات الطوارئاالحتياطات الشخصية ومعدات احلماية وإ  ١- ٦- ٣- ٤م 
  لغري العاملني يف مواجهة حاالت الطوارئ  ١- ١- ٦- ٣- ٤م 

  :تقدم املشورة بشأن حاالت االنسكاب واالنطالق العارض للمادة أو املخلوط كما يلي  
 من معلومات   ٨وتشمل معدات احلماية الشخصية، انظر القسم       (ارتداء معدات احلماية املناسبة       )أ(

  ك ملنع أي تلوث للجلد والعينني واملالبس الشخصية؛وذل) صحيفة بيانات السالمة
  إبعاد مصادر اإلشعال وتوفري هتوية كافية؛ و  )ب(
  .تدابري الطوارئ مثل ضرورة إخالء منطقة اخلطر أو استشارة خبري  )ج(

  للعاملني يف مواجهة حاالت الطوارئ  ٢- ١- ٦- ٣- ٤م 
املناسب بوتيلني؛ غري : "على سبيل املثال(صية تقدم املشورة بشأن النسيج املناسب ملالبس احلماية الشخ        

  ").يب يف سي: املناسب
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  االحتياطات البيئية  ٢- ٦- ٣- ٤م 
بشأن أي احتياطات بيئية تتصل باحلاالت العارضة النسكاب املادة أو املخلوط وحاالت تقدم املشورة   

  .االنطالق العارض، مثل االبتعاد عن شبكات الصرف واملياه السطحية واجلوفية
  طرائق ومواد االحتواء والتنظيف  ٣- ٦- ٣- ٤م 
  :وميكن أن تتضمن تقنيات االحتواء املناسبة ما يلي. بشأن كيفية احتواء حاالت االنسكاب وتنظيفها تقدم املشورة    ١-٣-٦-٣-٤م 

  ، تغطية قنوات الصرف؛ و)٢(توفري خزان الستيعاب املواد املنسكبة  )أ(
  .)٣(توفري غطاء أو وقاء  )ب(

  :ميكن أن تتضمن تدابري التنظيف ما يلي  ٢- ٣- ٦- ٣- ٤م 
  تقنيات معاَدلة املواد؛  )أ(
  تقنيات إزالة التلوث؛  )ب(
  ة للمادة املنسكبة؛صاملواد املا  )ج(
  تقنيات التنظيف؛  )د(
  تقنيات التفريغ؛ و  )ه(
  ). حيثما ميكن ذلكوتشمل استخدام أدوات ومعدات ال ُتصدر شرراً(التنظيف /توفري املعدات الالزمة لالحتواء  )و(

 بشأن مشورةوعلى سبيل املثال، إدراج . تعرض أي قضايا أخرى تتعلق بعمليات االنسكاب واإلطالق  ٣- ٣- ٦- ٣- ٤م 
  .تقنيات االحتواء أو التنظيف املناسبة

  املناولة والتخزين:  ٧القسم   ٧- ٣- ٤م 
طار احملتملة للمادة أو املخلوط بالنـسبة       يقدم هذا القسم توجيهات ملمارسات املناولة املأمونة اليت تقلل األخ           

  .ويلزم التأكيد على االحتياطات املناسبة لالستخدام املتوخى واخلصائص اليت تنفرد هبا املادة أو املخلوط. لألشخاص واملمتلكات والبيئة
  احتياطات للمناولة املأمونة  ١- ٧- ٣- ٤م 
  :يتال ُتقدَّم املشورة  ١- ١- ٧- ٣ - ٤م 

  املأمونة للمادة أو املخلوط؛املناولة تتيح   )أ(
  نع مناولة املواد واملخاليط غري املتوافقة؛مت  )ب(
  .قلل تسّرب املادة أو املخلوط إىل البيئةت  )ج(

  :على سبيل املثال.  بشأن القواعد الصحية العامةشورةومن املمارسات اجليدة تقدمي امل  ٢- ١- ٧- ٣- ٤م 
  ؛" يف مناطق العملممنوع تناول الطعام أو الُشرب أو التدخني"  )أ(
  ؛ و"ُتغسل األيدي بعد االستخدام"  )ب(
  ".ُترتع املالبس ومعدات احلماية امللوثة قبل دخول أماكن تناول الطعام"  )ج(

  ـــــــــــــــ
  ُتوفّر وسائل لتجميع السوائل تستطيع، يف حالة أي تسرب أو انـسكاب مـن اخلزانـات أو توصـيالت               -خزان االستيعاب     )١(
وينبغي أن ُتصرِّف مناطق االستيعاب حمتوياهتا      . ب، أن متتص وتستوعب ما يزيد على حجم السوائل املوجودة يف هذه اخلزانات أو األنابيب              األنابي

  .يف خزان استيعاب حيتوي وسائل للفصل بني املاء والزيت
  ).على سبيل املثال، وسيلة ملنع التلف أو االنسكاب(أي توفري غطاء أو وسيلة وقاية   )٣(
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  متطلبات التخزين املأمون، مبا يف ذلك ما يتعلق حباالت عدم توافق املواد  ٢- ٧- ٣- ٤م 
تسق مع اخلصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة أو املخلـوط يف          ت ة املقدم شورةينبغي التأكد من أن امل      

 بشأن متطلبات شورةان من املناسب، املقدم، إذا كوت. صحيفة بيانات السالمةيف ) اخلصائص الفيزيائية والكيميائية (٩القسم 
  :التخزين اخلاصة، مبا يف ذلك

  :كيفية جتنب ما يلي  )أ(
  األجواء اليت تساعد على حدوث انفجار؛  ‘١‘
  الظروف اليت تساعد على التأكل؛  ‘٢‘
  أخطار االلتهاب؛  ‘٣‘
  املواد واملخاليط غري املتوافقة؛  ‘٤‘
  الظروف املساعدة على البخر؛ و  ‘٥‘
  ).يةائ الكهربعداتمبا يف ذلك امل(ادر اإلشعال احملتملة مص  ‘٦‘

  :كيفية ضبط التأثريات التالية  )ب(
  الظروف اجلوية؛  ‘١‘
  ؛عاديالضغط ال  ‘٢‘
  درجة احلرارة؛  ‘٣‘
  أشعة الشمس؛   ‘٤‘
  الرطوبة؛ و  ‘٥‘
  .الهتزازا  ‘٦‘

  :كيفية احملافظة على سالمة املادة أو املخلوط باستخدام ما يلي  )ج(
  عوامل التثبيت؛ و  ‘١‘
  .مضادات األكسدة  ‘٢‘

  :تشمل ما يليمن املشورة  أخرى أنواع  )د(
  متطلبات التهوية؛  ‘١‘
  أوعية التخزين؛/التصميمات اخلاصة لغرف  ‘٢‘
  ؛ و)إذا كانت ذات صلة(الكميات احلدية يف ظروف التخزين   ‘٣‘
  .التوافق مع مواد صنع العبوات  ‘٤‘

  احلماية الشخصية/رض التعمراقبة: ٨القسم   ٨- ٣- ٤م 
 إىل احلدود يف هواء مكان العمل أو قيم         "التعرض املهين ) حدود(حد  "يف إطار هذه التوجيهات، يشري مصطلح         

النطاق الكامل للتـدابري اخلاصـة     "  التعرض مراقبة"وباإلضافة إىل ذلك، فإنه ألغراض هذه الوثيقة، يعين مصطلح          . احلدود البيولوجية 
وُتدرج يف هذا القسم تدابري املراقبة اهلندسية الالزمة        . يت ُتتخذ أثناء االستخدام هبدف تقليل تعرض العاملني والبيئة        للحماية والوقاية ال  

  . مبصادر اخلطرر املرتبطةاخطلتقليل التعرض للمادة أو املخلوط، واأل
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  ملراقبةبارامترات ا  ١-٨-٣-٤م 
مبا يف  ) احلدود يف هواء مكان العمل أو ِقَيم احلدود البيولوجية        (هين   امل التعرض حيثما يتاح ذلك، حدود      ،تذكر  ١-١-٨-٣-٤م 

ويف حالة تكّون ملوثات للهواء عند االستخدام املتوخى للمـادة أو           . أية مالحظات خاصة باملادة وبكل من مكونات املخلوط       ذلك  
لتعرض املهين يف البلد أو املنطقة اليت تقـدم فيهـا           وإذا ُعّين حّد ل   . املخلوط، فإنه تذكر أيضاً حدود التعرض املهين إذا كانت متاحة         

وعند ذكر حدود للتعـرض     . ويذكر يف الصحيفة املصدر الذي أخذ منه حّد التعرض املهين         . صحائف بيانات السالمة، وجب ِذكره    
  . بيانات السالمةصحيفةيف  )معلومات عن املكونات/التركيب (٣القسم املهين يستخدم االسم الكيميائي للمادة كما هو مبني يف 

وحيثما يكون ذلك متاحاً، تذكر القيم احلدية البيولوجية، مبا يف ذلك املالحظات اليت ختص املادة وكـالً مـن           ٢-١-٨-٣-٤م 
وحيثما أمكن، تكون القيمة احلدية البيولوجية ذات صلة بالنسبة للبلدان أو املناطق اليت تقدم فيها صحيفة بيانات                 . مكونات املخلوط 

ويستخدم لدى بيان القيم احلدية البيولوجية االسم الكيميائي للمادة كما          . ويبني يف الصحيفة مصدر قيمة احلدود البيولوجية      . مةالسال
  . يف صحيفة بيانات السالمة٣هو مبني يف القسم 

مات دقيقـة كافيـة     وحيثما يوصى باتباع هنج جتميع لتأمني احلماية فيما يتعلق باستخدامات حمددة، تقدم تعلي              ٣-١-٨-٣-٤م 
  .ويذكر سياق التوصية وحدودها بوضوح فيما يتعلق هبذه الطريقة حتديداً. إلدارة األخطار بشكل فعال

  املراقبة اهلندسية املناسبة  ٢-٨-٣-٤م 
اهلندسية املناسبة حسب األساليب املتوخاة الستخدام املادة أو املخلـوط،           حتديد أشكال املراقبة  ينبغي أن يتسق      

ويذكر مىت يلزم تطبيق الضوابط اهلندسية اخلاصة، ويبني كل         . تقدمي معلومات كافية للتمكني من القيام بإدارة سليمة لألخطار        وينبغي  
  :نوع منها بالتحديد، وتتضمن األمثلة ما يلي

 وابط اهلندسية إذا  ـ، باستخدام الض  "جيب احملافظة على التركيزات يف اهلواء دون معايري التعرض املهين         "  )أ(
  لزم ذلك؛

  ؛..." تستخدم مراوح الشفط املوضعية للتهوية عندما"  )ب(
  ؛"ال يستخدم إال يف نظام مغلق"  )ج(
  ؛" أو مقصورة لرش الطالءغرفةال يستخدم إال يف "  )د(
  ؛ أو"تستخدم املناولة امليكانيكية لتقليل التالمس البشري مع املواد"  )ه(
  ".رتستخدم أساليب معاجلة الغبار املتفج"  )و(
  .املناولة والتخزين بصحيفة بيانات السالمة - ٧وتكون املعلومات املبينة هنا مكملة للمعلومات املبينة يف القسم   

  تدابري احلماية الفردية، من قبيل معدات احلماية الشخصية  ٣-٨-٣-٤م 
 راقبـة ترافق مع غريها من تدابري امل     وفقاً ملمارسات الصحة املهنية اجليدة، تستخدم معدات احلماية الشخصية بال           ١-٣-٨-٣-٤م 

هبذا املرفق لالطالع على نـصائح       )تدابري مكافحة احلريق   (٥انظر أيضاً الفصل    .  اهلندسية، والتهوية، والعزل   راقبةاألخرى، مبا فيها امل   
  . احلماية الكيميائية/حمددة بشأن معدات احلماية الشخصية يف حاالت احلريق

ادة أو خملوط،   ـرض مل ـماية الشخصية الالزمة لتقليل احتماالت املرض أو األذى بسبب التع         حتدد معدات احل    ٢-٣-٨-٣-٤م 
  :مبا يف ذلك

أو وقاء الوجه املطلوب، على أساس خطر املادة أو املخلوط /حيدد نوع وقاء العينني و: للوجه/محاية للعني  )أ(
  واحتمال التالمس؛

على ) البسوامل مثل نوع القفازات، واألحذية ذات الرقبة، (س  حتدد معدات احلماية اليت تلب    : محاية اجللد   )ب(
  أساس األخطار املرتبطة باملادة أو املخلوط واحتمال التالمس؛
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حتدد األنواع املناسبة للحماية التنفسية على أساس اخلطر واحتمال التعرض، مبا           : محاية املسالك التنفسية    )ج(
  ؛)خرطوشة أو مرّشح(صر التنقية الصحيح يف ذلك أجهزة التنفس املنقّية للهواء، وعن

لدى حتديد معدات احلماية اليت تلبس يف حالة املواد اليت متثل خطراً حرارياً، يـوىل               : األخطار احلرارية   )د(
  .اهتمام خاص لتركيب معّدة احلماية الشخصية

وُيـذكر  . اجللد والعينني أو الرئتنيقد توجد اشتراطات خاصة للقفازات أو مالبس احلماية األخرى ملنع تعرض       ٣-٣-٨-٣-٤م 
، "قفازات من مطاط النتريـل    "، أو   "قفازات من البويل فنيل   "على سبيل املثال    . هذا النوع من معدات احلماية الشخصية حيثما يلزم       

  .أجهزة التنفساشتراطات خاصة على وقد تطبق . مادة القفاز، ومدة احلماية اليت يكفلها ومسك
  صائص الفيزيائية والكيميائيةاخل:  ٩القسم   ٩-٣-٤م 
  .البيانات التجريبية للمادة أو املخلوط) إذا أمكن(ُتدرج يف هذا القسم   ١-٩-٣-٤م 
يف حالة املخلوط، ينبغي أن توضح البيانات املكّون الذي تنطبق عليه هذه البيانات، ما مل ينطبق البيـان علـى                      ٢-٩-٣-٤م 

  .املذكورة يف هذا القسم الفرعي على املادة أو املخلوطوينبغي أن تنطبق البيانات . املخلوط ككل
وتذكر أيضاً .  املرجعية إذا لزم ذلكشروطأو ال/تذكر اخلصائص التالية بوضوح وحتدد وحدات القياس املناسبة و  ٣-٩-٣-٤م 

  ):البوتقة املكشوفة/املغطاةكما هو احلال يف نقطة الوميض، البوتقة (طريقة التقدير إذا كان ذلك مفيداً لتفسري القيمة الرقمية 
  ؛.)احلالة الفيزيائية، اللون، اخل(املظهر   )أ(
  الرائحة؛  )ب(
  عتبة الرائحة؛  )ج(
  األس اهلدروجيين؛  )د(
  نقطة التجمد؛/نقطة االنصهار  )ه(
  نطاق الغليان؛/نقطة بدء الغليان  )و(
  نقطة الوميض؛  )ز(
  معدل التبخر؛  )ح(
  ؛)، غازمادة صلبة (شتعالالقابلية لال  )ط(
   أو االنفجار؛شتعالالدنيا للقابلية لال/احلدود العليا  )ي(
  الضغط البخاري؛  )ك(
  الكثافة البخارية؛  )ل(
  الكثافة النسبية؛  )م(
  لذوبان؛قابلية ا  )ن(
  ؛)ماء/ أوكتانول- ع(معامل التوّزع   )س(
  درجة حرارة االشتعال الذايت؛  )ع(
  درجة حرارة التحلل؛  )ف(
  .اللزوجة  )ص(
ا كانت هناك خصائص معينة غري منطبقة أو غري متاحة، وجب ذكرها أيضاً يف صحيفة بيانات السالمة مع                  وإذ  

  .بيان أهنا غري منطبقة أو غري متاحة
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اله، قد تدرج أيضاً خصائص فيزيائية أو كيميائية أخرى يف هذا القسم            ـة أع ـوباإلضافة إىل اخلصائص املبين     
  .من الصحيفة

    الثبات الكيميائي والقابلية للتفاعل:١٠القسم   ١٠-٣-٤م 
  للتفاعلالقابلية   ١-١٠-٣-٤م 
وتقدم بيانات االختبارات احملددة للمـادة أو       . توصف يف هذا القسم أخطار قابلية املادة أو املخلوط للتفاعل           ١-١-١٠-٣-٤م 

 بيانات عامة تتعلق بالرتبـة أو        أساس  على غري أنه ميكن أن توضع املعلومات أيضاً      . املخلوط ككل حيثما تكون هذه البيانات متاحة      
  .العائلة اليت تنتمي إليها املادة إذا كانت هذه البيانات متثل بقدر كاف اخلطر املتوقع للمادة أو املخلوط

ولدى تعيني عدم التوافق تؤخذ يف االعتبـار        . يف حالة عدم توفر بيانات للمخاليط، تقدم بيانات للمكونات        و  ٢-١-١٠-٣-٤م 
  .د، واألوعية اليت حتتويها، وامللوثات اليت رمبا تكون املواد قد تعرضت هلا أثناء النقل والتخزين واالستخداماملوا
  الثبات الكيميائي  ٢-١٠-٣-٤م 

يذكر ما إذا كانت املواد أو املخاليط ثابتة أو غري ثابتة يف الظروف العادية لدرجة احلرارة والضغط والظروف                    
ـّتات تستخدم أو جيوز استخدامها للمحافظة على ثبات املنَتج          . ن واملناولة املتوقعة أثناء التخزي   وتبني أمهية أي تغيري يف     . وتذكر أية مثب

  .املظهر الفيزيائي للمنَتج بالنسبة ألمانه
  إمكانية التفاعالت اخلطرة  ٣-١٠-٣-٤م 

 مع تكوين ضغط مفرط أو حـرارة        ما إذا كانت املواد أو املخاليط تتفاعل أو تتبلمر،        ، إذا كان ذا صلة،      يبني  
  .وتوصف الظروف اليت قد حتدث فيها التفاعالت اخلطرة. مفرطة، أو توليد ظروف خطرة أخرى

  الظروف اليت ينبغي جتنبها  ٤-١٠-٣-٤م 
تذكر الظروف اليت قد تؤدي إىل توليد وضع خطر، من قبيل احلرارة، أو الضغط، أو الصدمات، أو تفريـغ                     

  .، أو الضغوط الفيزيائية األخرىالكهرباء اإلستاتية
  املواد غري املتوافقة  ٥-١٠-٣-٤م 

تذكر رتب املواد الكيميائية أو املواد األخرى احملددة اليت ميكن أن تتفاعل معها املادة أو املخلوط مما ينشأ عنه                     
  ).مثل االنفجار، أو انطالق مواد مسية أو هلوبة، أو انبعاث حرارة مفرطة(وضع خطر 

  نواتج التحلل اخلطرة  ٦-١٠-٣-٤م 
وتـدرج  . تذكر نواتج التحلل اخلطرة املعروفة واملتوقعة اليت تتكون نتيجة لالستخدام أو التخزين أو التسخني               

  .يف صحيفة بيانات السالمة )تدابري مكافحة احلريق (٥نواتج االحتراق اخلطرة يف القسم 
  املعلومات السمية:  ١١القسم   ١١-٣-٤م 
. تخدم هذا القسم بالدرجة األوىل بواسطة املهنيني الطبيني، وأخصائيي الصحة املهنية واألمان والسموميات            يس  ١-١١-٣-٤م 

. ، والبيانات املتاحة اليت تستخدم لتعيني هذه التأثريات       )الصحية(ويقدم وصف موجز ولكنه كامل ومفهوم ملختلف التأثريات السمية          
  :طار ذات الصلة اليت ينبغي تقدمي بيانات عنها ما يليومبوجب النظام املنسق عاملياً، تشمل األخ

  السمية احلادة؛  )أ(
  هتيج اجللد؛/تأكل  )ب(
  هتيج العني الشديد؛ /تلف  )ج(
  التحسس التنفسي أو اجللدي؛  )د(
  إطفار اخلاليا اجلنسية؛  )ه(
  السرطنة؛  )و(
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  السمية التناسلية؛  )ز(
  ض مفرد؛  تعر-السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة   )ح(
   تعرض متكرر؛ و-السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة   )ط(
  . بالّشفط السميةخطر  )ي(
ويف حالة عدم توفر بيانات عن أي من هذه األخطار، يظل من الواجب ِذكرها يف صحيفة بيانات السالمة مع        
  .ذكر أن بياناهتا غري متاحة

 . على الشكل الذي تستخدم فيه املادة أو املخلـوط          الفرعي يف هذا القسم  وينبغي أن تنطبق البيانات املدرجة        ٢-١١-٣-٤م 
ويف حالة عدم توفر تلك املعلومات، يذكر تصنيف مكونات املخلوط اخلطـرة مبوجـب   . وينبغي أن تصف البيانات السمية املخلوط    

  .النظام املنسق عاملياً واخلصائص السمية هلذه املكونات
لتأثريات الصحية املدرجة يف صحيفة بيانات السالمة متسقة مع التـأثريات املوصـوفة يف              وينبغي أن تكون ا     ٣-١١-٣-٤م 

  .الدراسات اليت استخدمت لتصنيف املادة أو املخلوط
نظراً " مأمون يف حالة االستخدام السليم"ة، أو داعمدون ذكر بيانات " مسي"وال تقبل البيانات العامة من قبيل   ٤-١١-٣-٤م 

، أو تـرك    "غري ذي صـلة   "، أو   "ال ينطبق "وميكن أن تؤدي عبارات مثل      . ضللة وال توفر وصفاً للتأثريات الصحية     ألهنا قد تكون م   
ويف حالة عدم توفر معلومات . فراغات بيضاء يف القسم املتعلق بالتأثريات الصحية، إىل اخللط وإساءة الفهم، وينبغي جتنب استخدامها             

وعلى سبيل املثال، جيب التمييز     .  وتوصف التأثريات الصحية بدقة مع التمييز الالزم بينها        .عن التأثريات الصحية يذكر ذلك بوضوح     
  .، والتهاب اجللد التماّسي املهّيجسبب للحساسيةبني التهاب اجللد التماّسي امل

يص النتائج،  وحيثما تتوفر كمية كبرية من بيانات االختبار عن مادة أو خملوط ما، قد يكون من املرغوب تلخ                  ٥-١١-٣-٤م 
  ). ١-١١-٣-٤ مانظر (تبعاً لسبيل التعرض على سبيل املثال 

لنتائج وتذكر املعلومات الداعمة ). ٣-٢-١-٤انظر م (وتقدم أيضاً معلومات عن البيانات السلبية ذات الصلة   ٦-١١-٣-٤م 
  ").دة حمسوسة يف معدل حدوث السرطانأظهرت دراسات السرطنة يف الفئران عدم حدوث زيا"على سبيل املثال (االختبار السلبية 

  تملةمعلومات عن ُسُبل التعرض احمل  ٧-١١-٣-٤م 
تقدم معلومات عن سبل التعرض احملتملة وتأثريات املادة أو املخلوط عن طريق كل سبيل تعرض حمتمـل، أي             

  .تأثريات الصحية غري معروفة ينص على ذلكويف احلالة اليت تكون فيها ال. اجللد/من خالل االبتالع، أو االستنشاق، أو تعرض العينني
  األعراض املرتبطة باخلصائص الفيزيائية والكيميائية والسمية  ٨-١١-٣-٤م 

ة املرتبطة بالتعرض للمادة أو املخلوط ومكوناته أو للنواتج         تملتوصف التأثريات الصحية الضارة واألعراض احمل       
تصلة باخلصائص الفيزيائية والكيميائية والسمية للمادة أو املخلوط نتيجة للتعـرض           وتقدم معلومات عن األعراض امل    . الثانوية املعروفة 

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

  التأثريات املتأخرة والفورية وكذلك التأثريات املزمنة نتيجة للتعرض القصري والطويل األمد  ٩-١١-٣-٤م 
وتقـدم  . تقدم معلومات عما إذا كان ميكن توقع تأثريات متأخرة أو فورية بعد تعرض قصري أو طويل األمد                  

وحيثما ال تتوفر بيانـات بـشرية،   . لتأثريات الصحية احلادة واملزمنة املتصلة بالتعرض البشري للمادة أو املخلوطمعلومات أيضاً عن ا   
ويذكر يف صحيفة بيانات السالمة ما إذا كانت البيانات .  وحيدد النوع احليواين املعين بوضوحالتجارب على احليواناتتلخص بيانات 

  .ية أو حيوانيةالسمية مبنية على أساس بيانات بشر
  )من قبيل تقديرات السمية احلادة(القياسات الرقمية للسمية   ١٠-١١-٣-٤م 

وينبغي، . تقدم معلومات عن اجلرعة، أو التركيز، أو ظروف التعرض اليت قد تسبب التأثريات الصحية الضارة                
  . أن تسبب الضررتمل اليت حيإذا كان ذلك مناسباً، ربط اجلرعات باألعراض والتأثريات، مبا يف ذلك مدة التعرض
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  التأثريات التفاعلية  ١١-١١-٣-٤م 
  . تدرج يف صحيفة بيانات السالمة معلومات عن التفاعالت إذا كانت ذات صلة ومتاحة  

   ال تتوفر بشأهنا بيانات كيميائية حمددةاحلاالت اليت   ١٢-١١-٣-٤م 
ويف حالة عدم توفر معلومات عن      . لوط ما قد ال ميكن دائماً احلصول على معلومات عن أخطار مادة أو خم             

 (generic) نوعيةوحيثما تستخدم بيانات . ادة أو املخلوط احملدد، جيوز استخدام بيانات عن الرتبة الكيميائية إذا كان ذلك مناسباً             ـامل
  .أو حيثما ال تتوفر بيانات، يذكر ذلك بوضوح يف صحيفة بيانات السالمة

 املخاليط  ١٣-١١-٣-٤م 

مل يكن خملوط ما قد اخترب ككل لتحديد تأثرياته الصحية، وجب تقدمي معلومات عن كـل مكـّون                  إذا    
ي النظام املنـسق عامليـاً   ـت فـ ومن مث تصنيف املخلوط باستخدام العمليات اليت وصف١- ٢- ٣- ٣- ٤مذكور يف الفقرة م  

  ). والفصول التالية٣- ٢- ٣- ١القسم (
  بل املعلومات عن املكوناتاملعلومات عن املخلوط مقا  ١٤-١١-٣-٤م 
 قد تتفاعل املكونات فيما بينها داخل اجلسم مما يؤدي إىل معدالت خمتلفـة لالمتـصاص، وااالسـتقالب                   ١-١٤-١١-٣-٤م 
  .ونتيجة لذلك، قد تتغري التأثريات السمية مما قد جيعل مسية املخلوط الكلية خمتلفة عن مسية مكوناته. فراز، واإل)أليض(

وينبغي .  ويلزم النظر فيما إذا كان تركيز كل مكون كافياً لإلسهام يف التأثريات الصحية الكلية للمخلوط                ٢-١٤-١١-٣-٤م 
  :تقدمي املعلومات عن التأثريات الصحية لكل مكّون، باستثناء أنه

. إذا كانت املعلومات متطابقة ألكثر من مكّون، ال يكون من الضروري ذكرها أكثر من مرة                )أ(
ملثال، إذا كان مكّونان يسببان كالمها القيء واإلسهال، فإنه ال يلزم ذكر ذلـك              وعلى سبيل ا  

  وعموماً، يوصف املخلوط ككل بأنه يسبب القيء واإلسهال؛. مرتني
وعلى سبيل املثال،   .  أن حتدث هذه التأثريات عند التركيزات املوجودة       تملإذا كان من غري احمل      )ب(

 يف هذه احلالة أن يكون      تمل مسبب للتهّيج، فإنه ال حي     عند ختفيف مهّيج خفيف يف حملول غري      
  للمخلوط تأثري مهيج؛

ال تتوفر معلومات عن التفاعالت، والتنبؤ بالتفاعالت بني املكونات صعب للغاية، حيثما يكون    )ج(
  .وتذكر بدالً من ذلك التأثريات الصحية لكل مكّون بشكل منفصل.  افتراضاتوضعينبغي عدم 

  املعلومات األخرى  ١٥-١١-٣-٤م 
ُتدرج كذلك املعلومات األخرى ذات الصلة عن التأثريات الصحية الضارة حىت إذا مل تكن تقتضيها معايري                  

  . التصنيف يف النظام املنسق عاملياً
  املعلومات اإليكولوجية:  ١٢القسم   ١٢-٣-٤م 
وميكن أن تساعد هذه املعلومات     .  تسربت يف البيئة   ط إذا يلااد أو املخ  وتقدم معلومات لتقييم األثر البيئي للم       ١-١٢-٣-٤م 

يف التعامل مع حاالت االنسكاب، ويف تقييم ممارسات معاجلة النفايات، وينبغي أن تبني بوضوح األنواع األحيائية، وأوساط االختبار،    
موجز للبيانات املقدمة مبوجب م يقدم أيضاً ملخص . وحيثما ال تتوفر معلومات ينبغي ذكر ذلك. والوحدات، ومدة االختبار وظروفه 

  .٧-١٢-٣-٤ إىل م ٣-١٢-٣-٤
 السمية خاصة بكل مادة بعينـها، مثـل التـراكم األحيـائي،             -وتكون بعض اخلصائص اإليكولوجية       ٢-١٢-٣-٤م 

  .لذلك تقدم املعلومات، حيثما تكون متاحة ومناسبة، عن كل مادة يف املخلوط. التحلل يف البيئةقابلية واالستمرارية و
  السّمية  ٣-١٢-٣-٤م 

ميكن تقدمي معلومات عن السمية باستخدام البيانات املستقاة من اختبارات أجريت يف كائنات حية مائيـة                  
وينبغي أن يتضمن ذلك البيانات املتاحة ذات الصلة عن كل من السمية احلادة واملزمنة لألمساك، والقشريات، والطحالب                 . أو برية /و
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) مبا يف ذلك الكائنات الدقيقة يف التربة والكائنات الكبرية(كما تدرج بيانات السمية يف كائنات حية أخرى  . خرىوالنباتات املائية األ  
وحيثما تكون للمادة أو املخلوط تأثريات مثبطة يف نشاط الكائنـات      . مثل الطيور، والنحل، والنباتات إذا كانت هذه البيانات متاحة        

  . مرافق معاجلة مياه اجملاريالدقيقة، يذكر التأثري احملتمل يف
  االستمرارية وقابلية التحلل  ٤-١٢-٣-٤م 

 يف البيئة، إما من خـالل       للتحلل مها قابلية مادة أو املكونات املناسبة يف خملوط          التحللاالستمرارية وقابلية     
ج االختبـارات ذات الـصلة لتقيـيم        وتذكر إذا أتيح ذلك نتائ    . التحلل األحيائي أو عمليات أخرى، مثل التأكسد أو التحلل املائي         

ويف حالة ذكر األعمار النصفية للتحلل يذكر ما إذا كانت هذه األعمار النصفية تشري إىل التمعـدن أو                  . التحللاالستمرارية وقابلية   
رافق معاجلة  ـيف م للتحلل  ) ٦-١٢-٣-٤انظر أيضاً م    (وينبغي أيضاً بيان قابلية املادة أو مكونات معينة يف املخلوط           . التحلل األويل 
  .مياه اجملاري

  القدرة على التراكم األحيائي  ٥-١٢-٣-٤م 
التراكم األحيائي هو قدرة املادة أو مكونات معينة يف املخلوط على التراكم يف األحياء، ورمبا املرور خـالل                    

وينبغي أن يشمل ذلك إشارة إىل ُمعامل       . يوتقدم نتائج االختبارات ذات الصلة لتقييم القدرة على التراكم األحيائ         . السلسلة الغذائية 
  .، إذا أتيحت هذه البيانات(BCF) ومعامل التركّز األحيائي (Kow)التوّزع بني األوكتانول واملاء 

  احلركية يف التربة  ٦-١٢-٣-٤م 
لقـوى  احلركية يف التربة هي قدرة املادة أو مكونات خملوط، إذا انطلقت يف البيئة، على االنتقال حتت تأثري ا                   

وميكن احلصول . وتذكر القدرة على احلركة يف التربة حيثما تكون معروفة. الطبيعية إىل املياه اجلوفية أو ملسافة بعيدة عن موقع التسرب
وعلى سبيل املثال، .  أو دراسات غسل التربةتصاصعلى معلومات عن احلركية من بيانات احلركية ذات الصلة، من قبيل دراسات االم

ـ ـوميكن التنبؤ بالغـس . (Kow)من معامالت التوزع بني األوكتانول واملاء       Kocبؤ بقيم املُعامل    ميكن التن  ـ ـل واحلركي ة ـة يف الترب
  .باستخدام النماذج

  .حيثما تتاح بيانات حقيقية عن املادة أو املخلوط، فإن هذه البيانات تكون هلا أسبقية على النماذج والتنبؤات  :مالحظة
  ات الضارة األخرىالتأثري  ٧-١٢-٣-٤م 

ـ                    ي تدرج معلومات عن أي تأثريات ضارة أخرى يف البيئة حيثما تتوفر هذه املعلومات، من قبيل املصري البيئ
أو / إحداث اضطراب بـاطين و     وإمكانات التكوين الكيميائي الضوئي لألوزون،      وإمكانات استنفاد األوزون،    وإمكانات،  )التعرض(

  . إحداث احترار عامليوإمكانات
   النفاياتاعتبارات التخلص من:  ١٣القسم   ١٣-٣-٤م 
  خلصطرائق الت  ١-١٣-٣-٤م 
أو األوعية اليت حتتويها، أو إعادة تـدويرها أو  /تقدم معلومات التباع طرائق سليمة إلزالة املواد أو املخاليط و   ١-١-١٣-٣-٤م 

 من النفايات تتسق مع االشتراطات اليت تضعها السلطة خلصللتاسترجاعها، وذلك للمساعدة يف حتديد خيارات مأمونة ومناسبة للبيئة 
ولتأمني سالمة األشخاص الذين يقومون بأنشطة اإلزالة أو إعادة التدوير أو االسـترجاع، يرجـى الرجـوع إىل                  . الوطنية املختصة 

  . بيانات السالمةواملتعلقة بصحيفة) ضوابط التعرض واحلماية الشخصية (٨املعلومات الواردة يف هذا املرفق، القسم 
  .ُتحدد األوعية والطرائق اليت تستخدم لتصريف املواد  ٢-١-١٣-٣-٤م 
  .التخلصتناقش اخلصائص الفيزيائية والكيميائية اليت قد تؤثر يف خيارات   ٣-١-١٣-٣-٤م 
  .ُيَنص على عدم تشجيع تصريف مياه اجملاري يف البيئة  ٤-١-١٣-٣-٤م 
  .باً، تذكر أي احتياطات خاصة حلرق النفايات أو طمرها يف األرضحيثما يكون ذلك مناس  ٥-١-١٣-٣-٤م 
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    املعلومات املتعلقة بالنقل:١٤القسم   ١٤-٣-٤م 
شحن مادة خطرة أو خملوط خطر بالطريق الـربي، أو          /يقدم هذا القسم معلومات أساسية عن التصنيف لنقل         

  .مات أو ال تكون ذات صلة، يذكر ذلكوحيثما ال تتاح املعلو. بالسكك احلديدية، أو بالبحر أو اجلو
  رقم األمم املتحدة  ١-١٤-٣-٤م 

الئحة احملدد للمادة يف )  أرقام٤أي رقم تعريف املادة أو السلعة املكون من      (يذكر رقم األمم املتحدة       
  .)٤( النموذجية التنظيميةاألمم املتحدة

  االسم الرمسي للنقل احملدد من قبل األمم املتحدة  ٢- ١٤- ٣- ٤م 
  التنظيميـة  الئحة األمم املتحدة   وهو يؤخذ من     ،يذكر االسم الرمسي للنقل الذي تعينه األمم املتحدة         

ويذكر االسم الرمسي الذي وضعته األمم املتحدة للنقل للمواد واملخاليط يف هذا القسم الفرعي إذا مل يكـن                  . )٤(النموذجية
  .ياً أو بيان االسم يف األنظمة الوطنية أو اإلقليميةيظهر باعتباره بيان اسم املنَتج يف النظام املنسق عامل

  أخطار النقل) ُرتب (رتبة  ٣- ١٤- ٣- ٤م 
احملددة للمواد أو املخاليط وفقاً للخطر األكثر شـيوعاً         ) ر الثانوية اخطواأل(تذكر رتبة أخطار النقل       

  .الذي متثله وفقاً لالئحة األمم املتحدة التنظيمية النموذجية
  وعة التعبئة، يف حالة االنطباقجمم  ٤- ١٤- ٣- ٤م 

وحيدد . ، يف حالة االنطباق   )٤( النموذجية  التنظيمية يذكر رقم جمموعة التعبئة من الئحة األمم املتحدة         
  .رقم جمموعة التعبئة ملواد معينة وفقاً لدرجة اخلطر الذي متثله

  األخطار البيئية  ٥- ١٤- ٣- ٤م 
 حبرياً معروفاً وفقاً للمدونة البحرية الدولية للبضائع اخلطرة يذكر ما إذا كانت املادة أو املخلوط ملوثاً  

(IMDG)
ويذكر أيضاً ما إذا كانت املادة أو ". ملوثاً حبرياً شديداً"أو " ملوثاً حبرياً"، وإذا كان األمر كذلك، ما إذا كانت )٥(

، واالتفاق األورويب املتعلق بالنقل الـدويل   )٤(يةاملخلوط متثل خطراً على البيئة وفقاً لالئحة األمم املتحدة التنظيمية النموذج          
(ADR) ةللبضائع اخلطرة بالطرق الربي 

(RID)الئحة النقل الدويل للبضائع اخلطرة بالسكك احلديديـة  ، و)٦(
واالتفـاق  ، )٧((

(ADN)األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة باجملاري املائية الداخلية 
)٨(.  

  عملاطات اخلاصة املتعلقة باملستاالحتي  ٦- ١٤- ٣- ٤م 
  . هبا، أو يتعني عليه االلتزام هبا فيما يتصل بالنقل مستعملهاتذكر معلومات عن أي احتياطات خاصة يلزم توعية  

IBC ومدونة )٩(٧٣/٧٨ (MARPOL)النقل يف شكل سوائب وفقاً للمرفق الثاين باتفاقية ماربول   ٧-١٤-٣-٤م 
)١٠(  

فرعي إال عندما يقصد نقل شحنات يف شكل سوائب وفقاً للصكني التاليني من ال ينطبق هذا القسم ال  
  .IBC ومدونة ٧٣/٧٨املرفق الثاين باتفاقية ماربول : صكوك املنظمة البحرية الدولية

                                                 
توصيات بشأن نقـل البـضائع       "نشوراملرفقة بأحدث طبعة منقحة من م     تعين الالئحة التنظيمية النموذجية       النموذجية  التنظيمية الالئحة  )٤(

  .الذي تصدره األمم املتحدة" اخلطرة

 .، بصيغتها املعدلة(IMDG)املدونة البحرية الدولية للبضائع اخلطرة   )٥(

  .، بصيغته املعدلة(ADR)علق بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة بالطرق الربية االتفاق األورويب املت  )٦(
  .، بصيغتها املعدلة(RID)الئحة النقل الدويل للبضائع اخلطرة بالسكك احلديدية   )٧(

  .، بصيغته املعدلة(ADN)االتفاق األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة باجملاري املائية الداخلية   )٨(

 . املتصل هبا، بصيغته املعدلة١٩٧٨ بصيغتها املعدلة بربوتوكول ،١٩٧٣االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن،   )٩(

 ).املدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة( املدونة الدولية لبناء وجتهيز السفن الناقلة للمواد الكيميائية اخلطرة يف شكل سوائب  )١٠(
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حسبما يقتضيه مستند الشحن ووفقاً     ) ١- ١- ٣- ٤إذا كان خمتلفاً عن املبني يف م        (يذكر اسم املنَتج      
 أو آخر طبعة من نشرة املنظمة البحرية IBC من مدونة ١٨ أو ١٧وائم أمساء املنتجات املبينة يف الفصلني لالسم املستخدم يف ق

  .ويشار إىل نوع السفينة الالزمة وفئة التلوث. Circular/MEPC.2الدولية 
  املعلومات التنظيمية:  ١٥القسم   ١٥- ٣- ٤م 

 مل تقدم يف أي مكان آخر من صـحيفة بيانـات            ة أخرى عن املادة أو املخلوط     مييتنظتدرج أية معلومات      
  .)١٣()أو اتفاقية روتردام )١٢(، أو اتفاقية ستوكهومل)١١(ما إذا كانت املادة أو املخلوط ختضع لربوتوكول مونتريال: من قبيل(السالمة 

  املتناولالقواعد املتعلقة بالسالمة والصحة والبيئة، املنطبقة على املنتوج   ١- ١٥- ٣- ٤م 
مبـا يف ذلـك     (ي للمادة أو املخلوط     تنظيمأو اإلقليمية، عن الوضع ال    /ملعلومات ذات الصلة، الوطنية و    تقدم ا   

وينبغي أن يتضمن ذلك ما إذا كانت املادة ختضع ألية . مبوجب اللوائح التنظيمية ذات الصلة املتعلقة بالسالمة والصحة والبيئة) مكوناته
  .تورد إليها املادةيت  القةاملنطقواعد للحظر أو لقيود يف البلد أو 

  علومات أخرىم:  ١٦القسم   ١٦-٣-٤م 
وينبغي أن يتضمن ذلـك     . تقدم املعلومات ذات الصلة الالزمة إلعداد صحيفة بيانات السالمة يف هذا القسم             

  :ومراجعتها مثل يف الصحيفة، مبا يف ذلك معلومات عن إعداد الصحيفة ١٥ إىل ١املعلومات األخرى اليت ال تنتمي إىل األقسام 
وتذكر بوضوح لدى مراجعة الصحيفة، ما مل يكن ذلك . تاريخ إعداد آخر طبعة منقحة من الصحيفة  )أ(

وحيـتفظ  . لطبعة السابقة للصحيفة  على ا قد ذكر يف مكان آخر، األماكن اليت أدخلت فيها التغيريات           
  عند الطلب؛ لتقدميه كونون على استعداداملوردون بالنص الذي يشرح التعديالت وي

  شرح للمختصرات املستخدمة يف الصحيفة؛  )ب(
  .إحاالت إىل الوثائق األساسية ومصادر البيانات اليت استخدمت يف حترير صحيفة بيانات السالمة  )ج(

يف هـذا   إدراج اإلحاالت   جيوز  على الرغم من أن اإلحاالت غري ضرورية يف صحائف بيانات السالمة، فإنه               :مالحظة
  . ن ذلك مستحسناً إذا كاالقسم

                                                 
 .أو املعدلة/ بشأن املواد اليت تستنفد طبقة األوزون، بصيغته املنقحة وونتريالبروتوكول م  )١١(

  . بشأن امللوثات العضوية املعمِّرةاتفاقية ستكهومل  )١٢(

  . بشأن إجراءات املوافقة املستنرية املسبقة بالنسبة ملواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة يف التجارة الدوليةاتفاقية روتردام  )١٣(
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