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 تعديالت على الطبعة املنقحة األوىل للنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد
 (ST/SG/AC.10/30/Rev.2)الكيميائية وتوسيمها 

  ١-اجلزء 

  ١-١الفصل 

 :  يكون نصها كما يلي٤-٥-١-٣-١-١تضاف فقرة جديدة   ٥-١-٣-١-١

  توجيهات بشأن هنج الكتل البنائية ٤-٥-١-٣-١-١" 

 :رتب األخطار كتالً بنائيةمتثل  )أ(

جيـوز للسلطات املختصة، يف نطاق واليتها وواضعة يف االعتبار هدف التناسق الكامل       
 فضالً عن املعاهدات الدولية، أن تقرر رتب األخطار اليت تطبقها؛ 

 :يف سياق رتبة اخلطر، ميكن اعتبار كل فئة خطر كتلة بنائية )ب(

لق برتبة أخطار معينة، إمكانية عدم تطبيق مجيع        جيـوز للسـلطات املختصة، فيما يتع       
 :غري أنه ينبغي، حفاظاً على االتساق وضع بعض القيود على هذا املبدأ كما يلي. الفئات

ينـبغي عدم تغيري معايري التصنيف مثل القيم املقطوعة أو حدود التركيز العتماد فئات               `١`
) lA, lBة ـمثل فئيت املواد املسرطن(ربة  الفرعية املتقادمج الفئات غري أنه جيوز. األخطار

بيد أنه ال جيوز دمج فئات األخطار املتقاربة إذا نتج عنه إعادة ترقيم             . يف فـئة واحدة   
وباإلضافة إىل ذلك، عندما تدمج فئات فرعية، جيب االحتفاظ         . فئات األخطار املتبقية  

 أو  1مثل فئة السرطنة    (ملياً  بأمساء أو أرقام الفئات الفرعية األصلية يف النظام املنسق عا         
1A/B ( لتيسري االتصاالت بشأن األخطار؛ 

عـندما تعـتمد سلطة خمتصة فئة خطر ينبغي أن تعتمد أيضاً مجيع الفئات ملستويات                `٢`
ونتيجة لذلك، عندما تعتمد سلطة خمتصة رتبة خطر ما، . األخطار األعلى يف هذه الرتبة

، وعندما تعتمد أكثر من فئة      )1الفئة  ( فئة خطر    فإهنـا ستعتمد دائماً على األقل أعلى      
 . خطر واحدة، فإن فئات األخطار هذه ستشكل تسلسالً متواصالً

حتـتوي بعض رتب األخطار على فئات إضافية ميكن النظر إليها على أساس أهنا     : ١مالحظـة   
املتعلقة " حمددةالتأثريات العارضة الشاملة ألعضاء مستهدفة       "3مستقلة، على سبيل املثال، الفئة      

التأثري يف "، وفئة اخلطر    )٨-٣الفصل  " (السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة    "برتبة األخطار   
 ).٧-٣الفصل " (السمية التناسلية"املتعلقة برتبة األخطار " اإلرضاع أو من خالله
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 انظر (نطاق   بيد أنه يالحظ أن هدف النظام املنسق عاملياً هو حتقيق تناسق عاملي ال             :٢مالحظة  
وعليه، فإنه على الرغم من أنه ميكن أن يستمر وجود اختالفات بني القطاعات،             ). ٣-٢-١-١

 ". ينبغي تشجيع استخدام جمموعة متطابقة من الفئات على مستوى عاملي يف كل قطاع

  ٢-١الفصل 

 ".  كيلو باسكال٣٠٠"بعد عبارة )" مطلق"(، تدرج كلمة "الغاز"يف تعريف  

 ٣-١الفصل 

  وتضاف فقرة جديدة    ١-٥-٤-٢-٣-١يعـاد ترقـيم الفقـرة احلالية حتت العنوان لتكون             ٥-٤-٢-٣-١
 :  يكون نصها كما يلي٢-٥-٤-٢-٣-١

مثل النامجة عن خواص متفجرة أو      (  ميكن أن تتغري بعض األخطار البدنية         ٢-٥-٤-٢-٣-١" 
بإدخاهلا يف خملوط أو سلعة أو مؤكسدة، ختفيف الكثافة، كما يف حالة املتفجرات غري املتحسسة 

) مثل التخزين(وينبغي أن تأخذ إجراءات تصنيف قطاعات حمددة . عبوة أو غري ذلك من العوامل
 ". التجربة واخلربة يف احلسبان

  ٤-١الفصل 

 وتضاف فقرة فرعية   ". `١`"يصـبح الـنص احلايل الوارد حتت العنوان الفقرة الفرعية           )  ب (٢-٥-١٠-٤-١
 :  نصها كما يلييكون" `٢`"

. ٣ من املرفق   ١تـرد بـيانات األخطار ورمز يعيِّن بصورة منفردة كل بيان يف الفرع               `٢`"
وال يشكل جزءاً من    . والقصـد من رمز بيان األخطار هو استخدامه ألغراض مرجعية         

 ".بيان األخطار وال ينبغي أن يستخدم عوضاً عنه

وتضاف فقرة فرعية   ". `١`"ت العنوان الفقرة الفرعية     يصـبح الـنص احلايل الوارد حت      )  ج (٢-٥-١٠-٤-١
 : يكون نصها كما يلي" `٢`"جديدة 

. ٣ من املرفق    ٢ترد البيانات التحذيرية ورمز يعني بصورة منفردة كل واحد يف الفرع             `٢`"
وال يشكل جزءاً من    . والقصد من رمز البيان التحذيري هو استخدامه ألغراض مرجعية        

 ". ال ينبغي أن يستخدم عوضاً عنهالبيان التحذيري و
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  ٢اجلزء 

  ١-٢الفصل 

يف هناية  " ٢-٥-٤-٢-٣-١انظر  "، تدرج عبارة    ١-١-٢ الواردة حتت اجلدول     ٢يف املالحظة    ٢-٢-١-٢
 ". مثل النقل"الفقرة بعد عبارة 

 :٢-١-٢تدرج املالحظة التالية بعد اجلدول   ٣-١-٢

ري املعبأة أو املتفجرات اليت أعيدت تعبئتها يف عبوات جيب أن تثبَّت على املتفجرات غملحوظة  "
 : غري العبوات األصلية أو عبوات مماثلة عناصر الوسم التالية

 قنبلة متفجرة؛ : الرمز )أ( 

 " خطر: "كلمة التنبيه )ب( 

 " متفجرة؛ خطر انفجار شامل: "بيان األخطار )ج( 

، جيب ٢-١-٢األخطار الواردة يف اجلدول إذا مل يتم إظهار اخلطر على حنو يناظر إحدى فئات           
 .أو بيان األخطار/يف هذه احلالة بيان الرمز املقابل له وكذلك كلمة التنبيه و
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 إجراءات تصنيف مستحلبات أو معلقات أو جل نترات األمونيوم: ٤-١-٢الشكل 

 8جمموعة اختبارات

 يصنف كمتفجر غري ثابت

 )أ( 8اختبار 
 اختبار الثبات احلراري

 املخلوط ثابت حرارياً؟/هل املادة

املخلوط، ألغراض التصنيف مادة /تعترب املادة
متفجـرة وليست متفجر غري ثابت؛ إذا كانت 

املخلوط بالغة /هل املادة"اإلجابة على السؤال 
" فة حبيث تشتمل على خطر انفجار شامل؟الكثا

، تصنف "ال"، هي ٣-١-٢الوارد يف الشكل 
 ١-١املخلوط يف الشعبة /املادة

 )ب (8اختبار 
اختبار الفجوة الواسعة النطاق 

ANEاملخلوط مفرط/ هل املادة
احلساسية للصدم للقبول كسائل
 مؤكسد أو صلب مؤكسد

 )ج (8اختبار 
 اختبار كونن

املخلوط مفرط احلساسية لتأثري /ادةهل امل
 احلرارة الشديدة حتت ظروف االحتباس؟

املخلوط، ألغراض التصنيف متفجراً من /تعترب املادة
 إذا ٥، وتطبق جمموعة االختبارات ٥-١الشعبة 

املخلوط بالغ /هل املادة"كانت اإلجابة على السؤال 
" الكثافة حبيث يشتمل على خطر انفجار شامل ؟

، تصنف "نعم" هي ٣-١-٢يف الشكل الوارد 
، وإذا كانت اإلجابة ٥-١املخلوط يف الشعبة /املادة

 ١-١، تصنف املادة يف الشعبة "ال"

املخلوط ألغراض التصنيف كسائل مؤكسد أو مادة /تقبل املادة
صلبة مؤكسدة مثل نترات األمونيوم يف شكل مستحلب أو معلق

؛ (ANE)ع متفجرات عصفية تستخدم لصن) جل(أو هالم 
 )١٤-٢ أو ١٣-٢الفصالن (

 ال

 نعم

 نعم

 ال

 نعم

 ال
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  ٤-٢الفصل 

أسطوانات " 1SO 10156-2:2005و"، تدرج عبـارة يف الـنص التمهـيدي قبل منطق القرار   ١-٤-٤-٢
" حتديد القدرة السمية للغازات وخماليط الغازات السامة واألكالة       : ٢اجلزء  . الغــاز والغازات وخماليط الغازات    

 ". ينبغي أداء"قبل عبارة 

 ."ISO 10156-2:2005و ISO 10156:1996 ل وفقاً ".... تعدل هناية العنوان لتصبح   ٢-٤-٤-٢

  ٥-٢لفصل ا

س كسائل مربد   ٢٠ كيلو باسكال عند درجة حرارة       ٢٨٠"يف التعريف، يستعاض عن عبارة        ١-٥-٢  ْ "
 ". أو غاز مسيل أو غاز مسيل مربد) مقياس( كيلو باسكال ٢٠٠"بعبارة 

"  بار٣"يستعاض عن عبارة ) أ(يف منطق القرار، اإلطار الثاين من أعلى على اجلانب األيسر، يف       ١-٤-٥-٢
 )". مطلق( كيلو باسكال ٣٠٠"بعبارة 

  ١٤-٢الفصل 

 ١وتدرج مالحظة جديدة    . ٢ املالحظة   ١-١٤-٢تصبح املالحظة احلالية الواردة حتت اجلدول         ٢-١٤-٢
 :يكون نصها كما يلي

كأن ( ميكن أن متثل بعض املواد الصلبة املؤكسدة أخطار انفجار حتت ظروف معينة :١مالحظة "
وعلى سبيل املثال، ميكن أن تؤدي بعض نترات األمونيوم إىل خطر           ). كبريةختزن مثالً بكميات    

، ٣، املرفق )١(BCالرمز " (اختبار مقاومة االنفجار"انفجار حتت ظروف قصوى وميكن استخدام 
 . وينبغي أن تدرج البيانات املناسبة يف صفحة بيانات األمان. لتقييم هذا اخلطر) 5االختبار 

  ١٦-٢الفصل 

 :  ليصبح نصها كما يلي١-١٦-٢تعدل املعايري الواردة يف اجلدول   ٢-١٦-٢

 مم يف السنة عند درجة      ٦,٢٥معدل التآكل على سطوح الفوالذ أو األلومنيوم الذي يتجاوز          "
س عندما خيترب على كال املادتني٥٥حرارة اختبار   ْ ." 

 : تضاف مالحظة جديدة حتت اجلدول

يل على الفوالذ أو األلومنيوم إىل أن املادة املختربة أكّالة أو أن  عندما يشري اختبار أو    :مالحظة  "
 ". املخلوط املخترب أكّال ال يلزم إجراء اختبار متابعة على الفلز اآلخر

                                                      

 .٢٠٠٥رمز ممارسة األمان لشحنات السوائب الصلبة، املنظمة الدولية البحرية،  )١(



ST/SG/AC.10/34/Add.3 
Page 7 

 :  يعدل النص املدرج يف اإلطار الثاين على اليسار ليصبح نصه كما يلي١٦-٢يف منطق القرار   ١-٤-١٦-٢

 مم يف السنة عند    ٦,٢٥لفوالذية أو األلومينيومية مبعدل يتجاوز      هل حيدث تآكالً يف السطوح ا     "
س عندما خيترب على كلتا املادتني؟٥٥درجة حرارة اختبار   ْ ." 

 . يف هذه الوثيقة٢انظر التعديالت اليت أدخلت على املرفق : ١٦-٢التعديالت املترتبة على ذلك يف اجلدول ألف 

  ٣اجلزء 

  ١-٣الفصل 

يف البند املتعلق " ٢٠٠٠٠"برقم " ٥٠٠٠"، يستعاض عن رقم ١-١-٣ يف اجلدول ٤ة عمود الفئ  ٢-١-٣
 ؛ "بالغازات"

 ". ٢٠٠٠٠"برقم " ٥٠٠٠" يستعاض عن رقم ١-١-٣الواردة حتت اجلدول " د"يف املالحظة 

 :  كما يلي٢-١-٣يعدل اجلدول   ٣-١-٣

يستعاض " صل إليه جتريبياً  فئة التصنيف أو تقدير نطاق السمية احلادة الذي مت التو         "حتت   -
 يف البند املتعلق بالغازات؛" ٢٠٠٠٠"برقم " ٥٠٠٠"عن رقم 

يف " ٤٥٠٠"برقم " ٣٠٠٠"، يستعاض عن رقم "تقدير نقطة التحويل للسمية احلادة"حتت  -
 . البند املتعلق بالغازات

 جزء  ٢٠٠٠٠"بعبارة  "  جزء من املليون   ٥٠٠٠"، يستعاض عن عبارة     ١-١-٣يف منطق القرار      ٥-١-٣
 . ٣من الفئة " ال"فيما يتعلق باستنشاق الغاز يف اإلطار النصي الذي يعقب " من املليون

  ٢-٣الفصل 

 2.3 ≥" يف النظام املنسق عاملياً، يستعاض عن عبارة         ٢-٢-٣، يف اجلدول    "املعايري"حتت عنوان     ٤-٥-٢-٢-٣
 ".4.0 ≤ 2.3 ≥"بعبارة " 4.0< 

  ٣-٣الفصل 

  > 2"، يستعاض عن عبارة     ")٣اخلطوة   ("١-٣-٣ الـواردة حتـت الشكل       يف املالحظـات    
  ."11.5 ≥ و 2≤" بعبارة 11.5> و

 11.5 أو أقل أو 2دروجيين يالرقم اهل"يف النظام املنسق عاملياً يستعاض عن عبارة       ) اجلملة الثالثة (  ١-٣-٣-٣
 ".11.5 ≥ أو 2 ≤بعبارة الرقم اهليدروجيين " أو أكرب
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  ٤-٣الفصل 

 ؛ "التعاريف"يف العنوان بعد " واالعتبارات العامة"تضاف عبارة  ١-٤-٣

 ". احملسس التنفسي"بعد تعريف " ١-١-٤-٣"يدرج رقم فقرة جديدة 

 ؛"اجللدي"و" احملسس التنفسي"يف تعريفي " يؤدي إىل"بعبارة " حيفز على"يستعاض عن عبارة 

 ":احملسس اجللدي"يف  بعد تعر٤-١-٤-٣ إىل ٢-١-٤-٣تضاف الفقرات التالية 

املرحلة األوىل هي حث : ألغراض هذا الفصل، يشتمل املتحسس على مرحلتني     ٢-١-٤-٣"
واملرحلة الثانية هي االستثارة أي . ذاكرة مناعية متخصصة يف فرد ما بالتعرض ملادة تثري احلساسية

اس ملادة تثري   إحـداث استجابة حساسية عن طريق اخلاليا أو األجسام املضادة بتعرض فرد حس            
 . حساسية

فـيما يـتعلق بالتحسس التنفسي، حيدث منط احلث نفسه الذي تليه مرحلة               ٣-١-٤-٣
وفيما يتعلق بالتحسس اجللدي، ال بد من مرحلة حث يتعلم فيها . االستثارة يف التحسس اجللدي

تعرض الالحق اجلهاز املناعي كيفية االستجابة؛ وميكن أن تنشأ األعراض السريرية عندما يكون ال
وكنتيجة لذلك، عادة ما تعقب هذا      ). مرحلة االستثارة (كافياً حلث استجابة تظهر على اجللد       

الـنموذج، الذي يكون يف مرحلة احلث، التأكد من احلالة، وتقاس االستجابة مبرحلة استثارة              
هو اختبار  واالختبار املوضعي للعقدة الليمفاوية     . معـيارية، تشمل عادة اختبار رقعة من اجللد       

وعادة ما يقيَّم الدليل على وجود حتسس       . اسـتثنائي، ذلك أنه يقيس االستجابة للحث مباشرة       
 . جلدي يف البشر باالختبار التشخيصي لرقعة من اجللد

فـيما يتعلق بالتحسس اجللدي والتنفسي، عادة ما تكون املستويات الالزمة             ٤-١-٤-٣
ترد بشروط إعادة حالة األفراد احلساسني لوجود مادة        و. لالسـتثارة أقل مما يلزم ملرحلة احلث      

 ". ٤-٤-٣معينة مثرية للحساسية يف خملوط إىل حالتهم الطبيعية يف الفرع 

  و١-١-٢-٤-٣
 ؛ "يؤدي إىل"بعبارة " حيفز على"يف اإلطار، يستعاض عن عبارة   ١-٢-٢-٤-٣

 انظر قائمة التعديالت اليت :٢١-٢ وألف ٢٠-٢التعديالت املترتبة على ذلك يف اجلدولني ألف    
 .  يف هذه الوثيقة٢أُدخلت على املرفق 

طريقة "وعبارة " غري مساعدة"بني عبارة " فأر التجارب" يف بداية اجلملة الثانية، تدرج عبارة      ١-٤-٢-٢-٤-٣
 ". التجارب

 . قبل الفقرة األوىل" ١-٤-٤-٣"تدرج   ٤-٤-٣
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 :  كما يلي٢-٤-٣ بعد اجلدول ٢-٤-٤-٣تضاف فقرة جديدة 

ميكـن أن حتدث بعض املواد الكيميائية املصنفة كمحسسات استجابة عندما             ٢-٤-٤-٣"
، يف األفراد   ١-٤-٣تكـون موجودة يف خملوط بكميات أدىن من الكميات احملددة يف اجلدول             

ومحاية هلؤالء األفراد، جيوز لبعض السلطات أن ختتار        . احلساسـني بالفعل هلذه املواد الكيميائية     
طلب اسم املادة كعنصر تكميلي يف بطاقة الوسم حىت وإن كان املخلوط ككل غري مصنف على  

وجيوز لسلطات أخرى أن ختتار تصنيف ووسم املخلوط كمحسس وفقاً للمالحظات . أنه حمسس
 ". ١-٤-٣ الواردة حتت اجلدول ٥ و٣ و١

  ٢-٤-٣ و١-٤-٣منطق القرار   ٥-٤-٣

، ..."إذا كان هناك دليل يف البشر  " اليت تبدأ مبا يلي      يف اإلطـار األوسـط، يف اجلملة       -
 ؛ "يؤدي إىل"بعبارة " حيفز على"يستعاض عن عبارة 

، وتضاف ":٥"، تدرج اإلشارة "٤يف اإلطار قبل األخري على اليسار، بعد احملسس عند  -
 .".٢-٤-٤-٣انظر    ٥ " : حاشية جديدة كما يلي

 :  قبل األخري على اليسار ليكون كما يلي، يعدل اإلطار١-٤-٣يف منطق القرار 

 

 

 

 
 

 : ، يعدل النص يف اإلطار قبل األخري على اليسار ليكون نصه كما يلي٢-٤-٣يف منطق القرار 

 

 

 

 :٥،٤هل حيتوي املخلوط على مادة أو أكثر مصنفة كمحسس تنفسي عند 

� ≤ 0.1  w/w% ) ؟ ) سائل/صلب 
� ≤ 0.1 w/w%)  ؟ ) سائل/صلب 

           أو 
� ≤   0.1 % v/v) ٣-٣-٤-٣انظر (؟ )غاز( 
� ≤  0.2 % v/v) ٣-٣-٤-٣انظر (؟ )غاز(  

 : ٥،٤هل حيتوي املخلوط على مادة أو أكثر مصنفة كمحسس جلدي عند 
 ؟  % 0.1 ≥ � 
  )٣-٣-٤-٣انظر (؟  % 1.0 ≥ � 
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  ٦-٣الفصل 

 : تضاف اجلملة التالية يف هناية الفقرة، بعد الفقرة الفرعية األخرية  ٢-٥-٢-٦-٣

 ". ٣-٥-٦-٣ اهلامة يف تصنيف السرطنة مدرجة يف توجيهات بشأن كيفية اعتبار العوامل"

 ".١-٣-٥-٦-٣"حبيث تكون ..." مقتطفات من الدراسات "يعاد ترقيم الفقرة اليت تبدأ مبا يلي   ٣-٥-٦-٣

 ٢-٣-٥-٦-٣ و ٢-١-٣-٥-٦-٣ و ١-١-٣-٥-٦-٣ و ١-٣-٥-٦-٣تصبح الفقرات احلالية      
 .، على التوايل٢-١-١-٣-٥-٦-٣ و١-١-١-٣-٥-٦-٣ و١-١-٣-٥-٦-٣: كما يلي

إىل الفقرة اليت أعيد ترقيمها " توجيه" املوجودة حالياً يف العنوان، بعد ٤تنقل اإلشارة إىل احلاشية   
 ". مقتطفات"، بعد ١-٣-٥-٦-٣إىل 

 :  يدرج القسم الفرعي اجلديد التايل٢-٣-٥-٦-٣

 * رطنةتوجيه بشأن كيفية النظر يف العوامل اهلامة يف تصنيف الس  ٢-٣-٥-٦-٣"

ويوفر هذا الفرع بعض    . يوفـر التوجـيه هنجـاً للتحلـيل وليس لوضع قواعد قاطعة وسريعة            
وميثل حتليل وزن الدليل الوارد يف النظام املنسق عاملياً هنجاً تكاملياً ينظر يف العوامل     . االعتبارات

 وتوفر وثائق   اهلامـة يف حتديد احتمال اإلصابة بالسرطان، جنباً إىل جنب مع حتليل قوة الدليل             
 The IPCS  “Conceptual Framework forالـربنامج الـدويل لسـالمة املـواد الكيميائية     

Evaluating a Mode of Action for Chemical carcinogenesis” (2001), the ILSI 

“Framework for Human Relevance Analysis of Information on Carcinogenic Modes 

of Action” (Meek et al., 2003; Cohen et al., 2003, 2004) أساساً لتقييمات نظمية ميكن 
االضطالع هبا بشكل منسق دولياً؛ وشكَّل الربنامج الدويل لسالمة املواد الكيميائية جمموعة عمل 

 غري أن الوثائق املتاحة دولياً     .  ملواصـلة تطويـر وتوضيح إطار الصلة البشرية        ٢٠٠٤يف عـام    
 . جابات، وال توفر قوائم معايري بتعني الرجوع إليهاال تقصد فرض إ

 طريقة العمل  ١-٢-٣-٥-٦-٣

تـبني شىت الوثائق الدولية املعنية بتقييم املسرطنات أن طريقة العمل حبد ذاهتا، أو دراسة األيض           
وجيب النظر  . املقـارن، ينبغي أن تقيَّم على أساس حالة حبالة وأهنا جزء من هنج تقييمي حتليلي              

ديناميات /نتباه إىل أي طريقة عمل يف التجارب على احليوانات مع األخذ يف االعتبار خصائص  با
السـموم املقارنة بني حيوانات التجارب والبشر لتحديد مدى صلة البشر بنتائج التجارب على              

وميكـن أن يؤدي هذا إىل التحفظ بصدد تأثريات حمددة جداً حتدثها بعض املواد              . احلـيوانات 
وميكن أيضاً أن تؤدي التأثريات املرتبطة باملرحلة العمرية على التمايز اخللوي إىل            . ئـية الكيميا

وإذا مل يثبت بصورة قاطعة إال أن طريقة عمل تطور          . اخـتالفات كمية بني احليوانات والبشر     
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غري . الورم غري فعالة يف البشر، فإنه ميكن التحفظ بصدد دليل السرطنة فيما يتعلق بذلك الورم              
 . ن تقييم دليل الوزن ملادة ما يتطلب أن جيري أيضاً تقييم أي نشاط ورمي آخرأ

 االستجابات يف التجارب على أنواع حيوانات متعددة  ٢-٢-٣-٥-٦-٣

تعـزز االستجابات اإلجيابية يف عدة أنواع إىل جانب دليل الوزن استنتاج أن املادة الكيميائية               
 وغريها، فإنه ميكن    ٢-٥-٢-٦-٣عوامل املدرجة يف    وإذا أخذ يف احلسبان مجيع ال     . مسـرطنة 

بصورة مؤقتة اعتبار أن املواد الكيميائية ذات النتائج اإلجيابية يف نوعني أو أكثر مصنفة يف الفئة                
IBغري .  من النظام املنسق عاملياً إىل أن نقيِّم صلة البشر بنتائج التجارب على احليوانات بكاملها

تائج اإلجيابية للتجارب على نوع واحد على األقل يف دراستني مستقلتني أنه ينبغي مالحظة أن الن
أو دراسة واحدة ذات نتائج إجيابية تظهر دليالً قوياً بصورة استثنائية على وجود مرض خبيث               

 . lBميكن أن تؤدي أيضاً إىل التصنيف يف الفئة 

 االستجابات يف أحد اجلنسني أو كال اجلنسني  ٣-٢-٣-٥-٦-٣

أن تقـيم أي حالة أورام يف أحد اجلنسني بصورة حمددة يف ضوء جمموع االستجابات               ينـبغي   
يف حتديد  ) االستجابات املتعددة املواقع أو تواترها    (الورمية للمادة اليت لوحظت يف مواقع أخرى        

 . االحتماالت املسرطنة هلذه املادة

ه ينبغي تقييم طريقة العمل     وإذا مل تالحـظ األورام إال يف أحد جنسي نوع من احليوانات، فإن            
وقد تكون التأثريات يف    . حبرص ملعرفة ما إذا كانت االستجابة متسقة مع طريقة العمل املفترضة          

أحد اجلنسني فقط من حيوانات التجارب أقل إقناعاً من التأثريات يف كال اجلنسني، إذا مل يكن                
 . ستجابة يف أحد اجلنسني فسيولوجي يتسق مع طريقة العمل يفسر اال-هناك اختالف باثو 

 التأثريات املختلطة للسمية املفرطة أو التأثريات املوضعية  ٤-٢-٣-٥-٦-٣

يوجـد بصـفة عامة شك يف أن األورام اليت حتدث فقط عند تناول جرعات مفرطة ذات مسية                  
وباإلضافة إىل ذلك، فإنه جيب أن تقيَّم حبرص        . شـديدة ميكـن أن تؤدي إىل سرطنة يف البشر         

أو فقط عند تناول جرعات مفرطة لبيان صلة        /رام الـيت حتـدث فقط يف مواقع التالمس و         األو
وعلى سبيل املثال، فإن أورام اجلزء األمامي من املعدة، اليت حتدث عقب . اإلنسان خبطر السرطنة

غري أنه  . إدخال مادة كيميائية مهيجة أو أكالة ال تسبب تغيرياً جينياً، مشكوك يف الصلة بينهما             
ب أن تقيَّم هذه احملددات حبرص يف تربير احتمال إصابة البشر بالسرطان؛ وجيب أن ينظر أيضاً جي

 . يف حدوث أورام أخرى يف مواقع بعيدة

 نوع الورم، الكمون احملصور للورم   ٥-٢-٣-٥-٦-٣

ميكن أن يعزز وجود أنواع استثنائية من األورام أو األورام اليت حتدث بصورة حمصورة الكمون               
وزن الدلـيل على إمكانات السرطنة اليت تنطوي عليها مادة ما، حىت إذا مل تكن األورام ذات                 

 . داللة إحصائياً
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وعادة ما يفترض أن سلوك اخلواص السمية متماثل يف احليوانات والبشر، على األقل من منظور               
اص أو  ومـن الناحـية األخـرى، فإن بعض أنواع األورام يف احليوانات ترتبط باخلو             . كمـي 

الديناميات السمية اليت خيتص هبا نوع احليوان الذي أجريت عليه التجربة وقد ال ينبئ بالسرطنة               
غري أن أحد األمثلة هو عدم . وال يوجد سوى عدد ضئيل من األمثلة املتفق عليها دولياً. يف البشر

 مرض الكلية ثـبوت الصـلة البشرية بأورام الكلى يف ذكور الفئران املرتبطة مبضاعفات تسبب              
)IARC, Scientific Publication ١٤٧ رقم (α2u-Globulin . وحىت عندما حيسم نوع خاص

مـن الـورم، فإنـه جيب استخدام رأي اخلرباء يف تقييم كامل صورة الورم يف أي جتربة على                   
 .".احليوانات
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  ٩-٣ و٨-٣الفصالن 

ومجيع " ية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة    السم"فيما يتعلق بعبارة    " النظمية"حتـذف كـلمة       
 . املصطلحات املتصلة هبا

ينطبق هذا التعديل نفسه على مجيع األجزاء األخرى للنظام املنسق عاملياً حيثما استعمل هذا               :مالحظة من األمانة  
 .املصطلح

  ١-٤الفصل 

 ٣-١-٤ و ٢-١-٤ ويف اجلدولني    ٤-٥-٥-٣-١-٤ و ٣-٥-٥-٣-١-٤يف القسـمني الفرعيني       
 .  %"25 ≥"بعبارة  " %25أكرب من "يستعاض عن عبارة 
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  املرفقات

  ٢املرفق 

 :ليصبح كما يلي" املعايري"يعدل النص الوارد حتت العنوان   ١٦-٢ألف 

 مم يف السنة ٦,٢٥معدل التآكل على السطوح الفوالذية أو السطوح األلومينيومية اليت تتجاوز " 
س عندما جتري االختبارات على كلتا املادتني٥٥ يف درجة حرارة اختبار مقدارها  ْ ." 

 ". ٢٠٠٠٠"برقم " ٥٠٠٠" من النظام املنسق عاملياً يستعاض عن رقم ٤يف اجلدول املتعلق بالفئة   ١٧-٢ألف 

 ".≤ 2.3 ≥ 4.0" بعبارة "≤ 2.3 >4.0"يف اجلدول نفسه من النظام املنسق عاملياً، يستعاض عن عبارة   ١٨-٢ألف 

 ".11.5 ≥2  و≤"بعبارة " 11.5 > 2و< "يف اجلدول نفسه، يستعاض عن عبارة   ١٩-٢ألف 

بعبارة " حيفز على"، يستعاض عن عبارة     "املعايري"، حتت العنوان    ١يف اجلملـة األوىل من الفقرة         ٢٠-٢ألف 
 ". يؤدي إىل"

بعبارة " حيفز على"ن عبارة   ، يستعاض ع  "املعايري"، حتت العنوان    ١يف اجلملـة األوىل من الفقرة         ٢١-٢-ألف 
 ". يؤدي إىل"

، ٣٠٢ إىل   ٢٩٨يف اجلداول الواردة يف النص املنسق عاملياً، يف النص العريب الصفحات            ) ب(و )أ (٢٨-٢ألـف   
 ." ≤%25 بعبارة" < %25"يستعاض عن عبارة 

  ٣املرفق 

تصنيف بيانات األخطار، وتصنيف واستخدام ": يعـدل العـنوان ليصـبح كما يلي         
 " بيانات التحذيرية وأمثلة للرسوم التخطيطية التحذيريةال

 :  بالنص التايل٣يستعاض عن النص احلايل يف املرفق   

 ٣املرفق "

 ١الفرع 
 تدوين رموز بيانات األخطار

 مقدمة  ١-١-٣ألف 

،  عبارة تتصل برتبة وفئة األخطار اليت تبني طبيعة أخطار منتوج خطربيان اخلطر  يعين ١-١-١-٣ألف 
 . مبا يف ذلك، عند االقتضاء درجة اخلطر

  يشتمل هذا الفرع على الرموز املوصى هبا املتصلة بكل بيان من بيانات اخلطر املنطبقة ٢-١-١-٣ألف 
 . على فئات اخلطر مبوجب النظام املنسق عاملياً
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ل جزءاً من وال تشك.   يقصد من رموز بيانات األخطار أن تستخدم لألغراض املرجعية٣-١-١-٣ألف 
 . نص بيان اخلطر وال ينبغي أن تستخدم عوضاً عنه

 تصنيف بيانات األخطار   ٢-١-٣ألف 

  يشـار إىل بـيانات األخطار برموز ألفبائية رقمية حمددة لكل بيان تتألف من حرف       ١-٢-١-٣ألف 
 : واحد وثالثة أرقام، كما يلي

 ؛ ")بيان اخلطر"يشري إىل " (H"احلرف  )أ( 

يشري إىل نوع اخلطر املتصل ببيان اخلطر وفقاً لترقيم النظام املنسق عاملياً        رقـم    )ب( 
 : كما يلي

 يشري إىل األخطار الفيزيائية؛ " ٢"  -

 يشري إىل األخطار الصحية؛ " ٣"  -

 يشري إىل األخطار البيئية؛ " ٤" -

ة للمادة أو   رقمـان مناظران للترقيم املتسلسل لألخطار الناشئة عن اخلواص اجلوهري          ) ج( 
 . وما إىل ذلك) 230 إىل 220الرموز من (واالشتعال ) 210 إىل 200الرموز من (املخلوط، مثل التفجر 

  ترد الرموز اليت تستخدم لتسمية بيانات األخطار مدرجة، بترتيب رقمي، يف اجلدول            ٢-٢-١-٣ألف 
 ار الصحية واجلدول ألف     بشأن األخط  ٢-١-٣ بشأن األخطار الفيزيائية، واجلدول ألف       ١-١-٣ألف  
 :  أعمدة تشتمل على املعلومات التالية٤وكل جدول مقسم إىل .  بشأن األخطار البيئية٣-١-٣

 رمز بيان اخلطر؛ )١(العمود 

 نص بيان اخلطر؛  )٢(العمود 

كما تظهر . ويظهر النص بالبنط األسود على بطاقة الوسم، ما مل حيدد خالف ذلك 
 . ئلة كجزء من بيان اخلطر عندما تكون املعلومات معروفةاملعلومات باحلروف املا

أو تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر، إذا       ( يسبب تلفاً لألعضاء  : "عـلى سبيل املثال    
يبني سبيل التعرض إذا ثبت     (من خالل التعرض املمتد أو املتكرر        )كانت معروفة 

 ". )بصورة قاطعة أن السبل األخرى ال تسبب اخلطر

رتـبة احلظر مع إشارة إىل الفصل الذي ميكن أن توجد به املعلومات بشأن رتبة                )٣(العمود 
 . اخلطر يف النظام املنسق عاملياً

فئة احلظر أو فئات اخلطر اليت ترد ضمن رتبة األخطار اليت ينطبق عليها استخدام               )٤(العمود 
 .بيان اخلطر
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 ر الفيزيائية  رموز بيانات األخطار املتعلقة باألخطا١-١-٣اجلدول ألف

 فئة اخلطر
)٤( 

)الفصل من النظام املنسق عاملياً(رتبة اخلطر 
)٣( 

رموز بيانات األخطار املتعلقة باألخطار الفيزيائية
)٢( 

 الرمز
)١( 

متفجر غري ثابت  H200 متفجر غري ثابت ) ١-٢الفصل (املتفجرات 

 H201 متفجر؛ خطر إنفار شامل )١-٢الفصل (املتفجرات  ١-١الشعبة 
 H202 متفجر؛ خطر انتشار شديد )١-٢الفصل ( املتفجرات ٢-١الشعبة 

 H203 متفجر؛ خطر احلريق أو العنف أو االنتثار  )١-٢الفصل ( املتفجرات ٣-١الشعبة 
 H204 خطر احلريق أو االنتثار )١-٢الفصل ( املتفجرات ٤-١الشعبة 

 H205 الشامل يف احلريقاحتمال االنفجار  )١-٢الفصل ( املتفجرات ٥-١الشعبة 

 
)٢-٢الفصل(الغازات اللهوبة القابلة لالشتعال  ١  H220 غاز هلوب قابل لالشتعال بدرجة فائقة

 H221 غاز هلوب )٢-٢الفصل(الغازات اللهوبة  ٢
 H222 أيروسول هلوب بدرجة فائقة )٣-٢الفصل(األيروسوالت اللهوبة  ١

 H223 وسول هلوبأير )٣-٢الفصل(األيروسوالت اللهوبة  ٢

 H224 سائل وخبار هلوب بدرجة فائقة )٦-٢الفصل(السوائل اللهوبة  ١
 H225 سائل وخبار هلوب بشدة )٦-٢الفصل(السوائل اللهوبة  ٢

 H226 سائل وخبار هلوب )٦-٢الفصل(السوائل اللهوبة  ٣
 H227 سائل قابل لالحتراق )٦-٢الفصل(السوائل اللهوبة  ٤

 H228 مادة صلبة قابلة لالشتعال  ) ٧-٢الفصل (ة القابلة لالشتعال املواد الصلب ٢-١
 

؛ )٨-٢الفصل(املواد واملخاليط الذاتية التفاعل      النوع ألف
العضوية ) البربوكسيدات(األكاسـيد الفوقية    

 )١٥-٢الفصل(

 H240 التسخني قد يسبب االنفجار

؛ )٨-٢الفصل(املواد واملخاليط الذاتية التفاعل      النوع باء
العضوية ) البربوكسيدات(األكاسـيد الفوقية    

 )١٥-٢الفصل(

 H241 التسخني قد يسبب االنفجار

النوع جيم ودال 
 وهاء وواو

؛ )٨-٢الفصل(املواد واملخاليط الذاتية التفاعل     
العضوية ) البربوكسيدات(األكاسـيد الفوقية    

 ) ١٥-٢الفصل(

 H242 التسخني قد يسبب حريقاً

 
؛ املواد  )٩-٢الفصل(ئية االشتعال   السـوائل التلقا   ١

 ) ١٠-٢الفصل(الصلبة تلقائية االشتعال 
 H250 يشتعل فور التعرض للهواء 

 H251 ذايت التسخني، قد يلتقط النار ) ١١-٢الفصل(املواد واملخاليط الذاتية التسخني  ١

ار يف الكميات الكبريةذايت التسخني، قد يلفظ الن ) ١١-٢الفصل(املواد واملخاليط الذاتية التسخني  ٢ H252 
 

املـواد واملخالـيط الـيت تطلق غازات هلوبة،         ١
 )١٢-٢الفصل(بتالمس املاء 

بتالمس املاء تنطلق غازات هلوبة  تشتعل تلقائياً  H260 
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 فئة اخلطر 
)٤( 

)الفصل من النظام املنسق عاملياً(رتبة اخلطر 
)٣( 

لفيزيائية رموز بيانات األخطار املتعلقة باألخطار ا
)٢( 

 الرمز
)١( 

املـواد واملخالـيط اليت تطلق غازات هلوبة،         ٣-٢
 )١٢-٢الفصل (بتالمس املاء 

 H261 بتالمس املاء تنطلق غازات هلوبة 

    
 H270 قد يسبب حريقاً أو يؤججه؛ مؤكسد )٤-٢الفصل (الغازات املؤكسدة  ١
 ؛)١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  ١

 )١٤-٢الفصل (ؤكسدة املواد الصلبة امل
 H271 قد يسبب حريقاً أو انفجاراً؛ مؤكسد قوي

 ؛)١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  ٣-٢
 )١٤-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسد 

 H272 قد يؤجج النار؛ عامل مؤكسد 

 
 غاز مضغوط
 غاز مسيل
 غاز مذاب

 H280 ذا سخنحيتوي غاز حتت ضغط؛ قد ينفجر إ )٥-٢الفصل (الغازات حتت الضغط 

غاز مسيل 
 مربد

حيـتوي غازاً مربداً؛ قد يسبب حروقاً أو إصابات          )٥-٢الفصل (الغازات حتت الضغط 
 )كريوجينية(قرية 

H281 

 
 H290 قد يكون أكاالً للفلزات )١٦-٢الفصل (املواد األكالة للفلزات  ١

  رموز بيات األخطار املتعلقة باألخطار الصحية٢-١-٣اجلدول ألف 
 ة اخلطر فئ

)٤( 
)الفصل من النظام املنسق عاملياً(رتبة اخلطر 

)٣( 
 رموز بيانات األخطار املتعلقة باألخطار الصحية

)٢( 
 الرمز

)١( 
 H300 مميت إذا ابتلع )١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة  ٢-١

 H301 مسي إذا ابتلع )١-٣الفصل (  فموي-السمية احلادة  ٣

 H302 ضار إذا ابتلع )١-٣الفصل  ( فموي-السمية احلادة  ٤
 H303 قد يضر إذا ابتلع )١-٣الفصل (  فموي-السمية احلادة  ٥

 H304 قد يكون مميتاً إذا ابتلع ودخل املسالك اهلوائية )١٠-٣الفصل (السمية بالشفط  ١
 H305 قد يسبب ضرراً إذا ابتلع ودخل املسالك اهلوائية )١٠-٣الفصل (السمية بالشفط  ٢

 
 H310 مميت إذا تالمس مع اجللد )١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة  ١-٢
 H311 مسي إذا تالمس مع اجللد )١-٣الفصل (  جلدي-السمية احلادة  ٣

 H312 يسبب ضرراً إذا تالمس مع اجللد )١-٣الفصل (  جلدي-السمية احلادة  ٤
 H313 المس مع اجللد قد يسبب ضرراً إذا ت )١-٣الفصل (  جلدي-السمية احلادة  ٥

 باء، ١ألف، ١
  جيم١

 H314 يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعني )٢-٣الفصل (هتيج اجللد / تأكل

 H315 يسبب هتيج اجللد )٢-٣الفصل ( هتيج اجللد/ تأكل ٢

 H316 يسبب هتيجاً جلدياً خفيفاً )٢-٣الفصل ( هتيج اجللد/ تأكل ٣

 H317 قد يسبب تفاعالً للحساسية يف اجللد  )٤-٣الفصل ( اجللدي -التحسس  ١
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 فئة اخلطر 
)٤( 

)الفصل من النظام املنسق عاملياً(رتبة اخلطر 
)٣( 

رموز بيانات األخطار املتعلقة باألخطار الفيزيائية 
)٢( 

 الرمز
)١( 

 H318  يسبب تلفاً شديداً للعني )٣-٣الفصل (هتيج العني /تلف ١

 H319 يسبب هتيجاً شديداً للعني )٣-٣الفصل (شديد هتيج العني ال/تلف ألف٢

 H320 يسبب هتيجاً للعني )٣-٣الفصل (هتيج العني /تلف باء٢
 

 H330 مميت إذا استنشق  )  ١-٣الفصل (استنشاق /السمية احلادة ٢-١
 H331 مسي إذا استنشق )  ١-٣الفصل (استنشاق /السمية احلادة ٣

 H332 يسبب ضرراً إذا استنشق )  ١-٣صل الف(استنشاق /السمية احلادة ٤

 H333 قد يسبب ضرراً إذا استنشق )  ١-٣الفصل (استنشاق /السمية احلادة ٥
قد يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات يف          )  ٤-٣الفصل (التنفسي /التحسس ١

 التنفس يف حالة استنشاقه
H334 

-السـمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        ٣
الفصل (ملفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي     التعرض ا 

٨-٣( 

 H335 قد يسبب هتيجاً تنفسياً

السـمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة؛       ٣
 )  ٨-٣الفصل (اخلدر 

 H336 قد يسبب النعاس أو الترنح

 
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت(قد يسبب عيوباً جينية      )  ٥-٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية   باء١ألف، ١

 )صورة قاطعة أن السبل األخرى ال تسبب اخلطرب
H340 

يذكر سبل التعرض(يشتبه بأنه يسبب عيوباً جينية       )  ٥-٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية  ٢
إذا ثبـت بصورة قاطعة أن السبل األخرى ال تسبب

 )اخلطر

H341 

 
رض إذا ثبتيذكر سبيل التع  (قـد يسبب السرطان      )  ٦-٣الفصل (السرطنة   باء١ألف، ١

 )بصورة قاطعة أن السبل األخرى ال تسبب اخلطر
H350 

يذكر سبيل التعرض إذا(يشتبه بأنه يسبب السرطان      )  ٦-٣الفصل (السرطنة  ٢
)ثبت بصورة قاطعة أن السبل األخرى ال تسبب اخلطر

H351 

 
يذكر سبيل التعرض إذا(قد يتلف اخلصوبة أو اجلنني       )  ٧-٣الفصل (السمية التناسلية   باء١ ألف، 

)ثبت بصورة قاطعة أن السبل األخرى ال تسبب اخلطر
H360 

يذكر التأثري(يشـتبه بأنه يتلف اخلصوبة أو اجلنني         )  ٧-٣الفصل (السمية التناسلية  ٢
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت) (احملدد إذا كان معروفاً   

 )بصورة قاطعة أن السبل األخرى ال تسبب اخلطر

H361 

 التأثريات يف اإلرضاع أو     -السمية التناسلية    ة إضافيةفئ
 )  ٧-٣الفصل (من خالله 

 H362 قد يؤذي أطفال الرضاعة الطبيعية 

 

 -السـمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        ١
 )٨-٣الفصل (التعرض املفرد 

أو تذكر مجيع األعضاء اليت(يسبب تلفاً لألعضاء 
سبيل التعرض إذا ثبتيذكر ) (تتأثر إذا كانت معروفة

  )بصورة قاطعة أن السبل األخرى ال تسبب اخلطر

H370 

 �السـمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        ٢
 )٨-٣الفصل (التعرض املفرد 

أو تذكر مجيع األعضاء اليت(قد يسبب تلفاً لألعضاء     
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت) (تتأثر إذا كانت معروفة

 ) ألخرى ال تسبب اخلطربصورة قاطعة أن السبل ا

H371 



ST/SG/AC.10/34/Add.3 
Page 19 

 فئة اخلطر 
)٤( 

)الفصل من النظام املنسق عاملياً(رتبة اخلطر 
)٣( 

رموز بيانات األخطار املتعلقة باألخطار الفيزيائية 
)٢( 

 الرمز
)١( 

 -السـمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        ١
 )٩-٣الفصل (التعرض املتكرر 

أو تذكر مجيع األعضاء اليت(يسـبب تلفاً لألعضاء     
من خالل التعرض املمتد أو) تتأثر، إذا كانت معروفة   

يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة(املـتكرر   
  )سبب اخلطرأن السبل األخرى ال ت

H372 

 -السـمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        ٢
 )٩-٣الفصل (التعرض املتكرر 

أو تذكر مجيع األعضاء اليت(قد يسبب تلفاً لألعضاء     
من خالل التعرض املمتد أو) تتأثر إذا كانت معروفة   

يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة (املتكرر
  )رأن السبل األخرى ال تسبب اخلط

H373 

  رموز بيانات األخطار املتعلقة باألخطار الصحية  ٣-١-٣اجلدول ألف 
 فئة اخلطر 

)٤( 
)الفصل من النظام املنسق عاملياً(رتبة اخلطر 

)٣( 
رموز بيانات األخطار املتعلقة باألخطار الفيزيائية 

)٢( 
 الرمز

)١( 

 السمية احلادة   -األخطـار على البيئة املائية       ١
 )١-٤الفصل (

 H400 مسي جداً للحياة املائية

 السمية احلادة   -األخطـار على البيئة املائية       ٢
 )١-٤الفصل (

 H401 مسي جداً للحياة املائية 

 السمية احلادة   -األخطـار على البيئة املائية       ٣
 )١-٤الفصل (

 H402 ضار جداً للحياة املائية

 

 السمية املزمنة   -األخطـار على البيئة املائية       ١
 )١-٤الفصل (

شـديد السـمية للحياة املائية مع تأثريات طويلة         
 األمد

H410 

 السمية املزمنة   -األخطـار على البيئة املائية       ٢
 )١-٤الفصل (

 H411 مسي للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد

 السمية املزمنة   -األخطـار على البيئة املائية       ٣
 )١-٤الفصل (

 H412 ثريات طويلة األمدضار للحياة املائية مع تأ

 السمية املزمنة   -األخطـار على البيئة املائية       ٤
 )١-٤الفصل (

 H413 قد يسبب للحياة املائية تأثريات طويلة األمد
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 ٣املرفق 

 ٢الفرع 

 تدوين رموز البيانات التحذيرية

 مقدمة  ١-٢-٣ألف 

 التدابري املوصى هبا اليت ينبغي اختاذها يبني) أو رسم ختطيطي /و( هو عبارة    البـيان الـتحذيري   ١-١-٢-٣ألف 
انظر (لتقليل أو منع اآلثار السلبية النامجة عن التعرض ملنتوج خطر أو التخزين أو املناولة غري املالئمة ملنتوج خطر 

 )). ج (٢-٥-١٠-٤-١

 والوقائية  العامة:  توجـد، ألغراض النظام املنسق عاملياً مخسة أنواع من البيانات التحذيرية           ٢-١-٢-٣ألـف   
والتخزين ) يف حالـة االنسـكاب العـارض واالستجابة يف حاالت الطوارئ واإلسعاف األويل             (واالسـتجابة 
ولالطالع على استخدام البيانات التحذيرية للنظام املنسق عاملياً، مبا يف ذلك املشورة بشأن اختيار           . والتصـريف 

 .  هبذا املرفق٣ق عاملياً، انظر الفرع البيانات املناسبة لكل رتبة وفئة خطر يف النظام املنس

 والباقي يشتمل هذا الفرع على الرموز املوصى هبا لكل بيان من البيانات التحذيرية املدرجة يف               ٣-١-٢-٣ألف 
 . هذا املرفق

 تصنيف البيانات التحذيرية   ٢-٢-٣ألف 

لكل بيان تتألف من حرف واحد وثالثة يشار إىل البيانات التحذيرية برموز ألفبائية رقمية حمددة ١-٢-٢-٣ألف 
 : أرقام كما يلي

 ) يشري إىل البيان التحذيري ( "P"احلرف  )أ(

 : يعني كل رقم نوع البيان التحذيري كما يلي )ب(

 يشري إىل البيانات التحذيرية العامة؛ " ١" -

 يشري إىل البيانات التحذيرية الوقائية؛ " ٢" -

 بة التحذيرية؛  يشري إىل بيانات االستجا"٣" -

 يشري إىل بيانات التخزين التحذيرية؛ " ٤" -

  يشري إىل بيانات التصريف التحذيرية ؛ "٥" -

 ) يشريان إىل الترقيم املتسلسل للبيانات التحذيرية(رقمان  )ج(
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وال تشكل جزءاً من نص     .   يقصد من رموز البيانات التحذيرية أن تستخدم لألغراض املرجعية          ٢-٢-٢-٣ألف  
 . بيان التحذيري وال ينبغي أن تستخدم عوضاً عنهال

   تـرد الـرموز اليت تستخدم لتسمية البيانات التحذيرية مدرجة، بترتيب رقمي، يف اجلدول           ٣-٢-٢-٣ألـف   
 بشأن البيانات التحذيرية الوقائية،     ٢-٢-٣ بشأن البيانات التحذيرية العامة، ويف اجلدول ألف         ١-٢-٣ألـف   

ـ  ٣-٢-٣واجلـدول ألـف       بشأن بيانات التخزين    ٤-٢-٣أن بيانات االستجابة التحذيرية واجلدول ألف        بش
 .  بشأن بيانات التصريف التحذيرية٥-٢-٣التحذيرية واجلدول ألف 

 هيكل جداول تصنيف البيانات التحذيرية   ٣-٢-٣ألف 

 :  أعمدة تشتمل على املعلومات التالية٥كل جدول مقسم إىل ١-٣-٢-٣ألف 

 ز البيان التحذيري؛ رم )١(العمود 

 نص البيان التحذيري؛ )٢(العمود 

رتـبة اخلطر وسبيل التعرض، حيثما كان ذا صلة، الذي يوصي باستخدام البيان              )٣(العمود 
التحذيري جنباً إىل جنب مع اإلشارة إىل الفصل اليت توجد به معلومات عن رتبة              

 األخطار يف النظام املنسق عاملياً؛ 

طر أو فئات اخلطر اليت ترد ضمن رتبة األخطار اليت ينطبق عليها استخدام             فئة اخل  )٤(العمود 
 البيان التحذيري؛ 

 الشروط املتصلة باستخدام البيان التحذيري، حيثما كان ذلك منطبقاً؛  )٥(العمود 

نبغي وي). ٢( يف العمود    اجلزء األساسي من البيانات التحذيرية بالبنط األسود        تبني اجلداول     ٢-٣-٢-٣ألف  
أن يظهر هذا النص، ما مل حيدد خالف ذلك، على بطاقة الوسم ويترك عدم التمسك ببيانات الوسم املوصى هبا                   

 .لتقدير السلطات املختصة

، فإهنا تشري إىل خيار بني      )٢(يف نص بيان حتذيري يف العمود       [/]   عندما ترد العالمة املائلة       ٣-٣-٢-٣ألـف   
 هذه احلاالت ميكن للصانع أو املورد، أو السلطات املختصة أن تصف أنسب             ويف. العـبارتني اليت تفصل بينهما    

 ميكن أن تقرأ    "الوجه/محاية العني /املالبس/ضع قفازات احلماية  " P280وعلى سبيل املثال يف     ). عبارات(عـبارة   
 . "توضع محاية للوجه"

، فإهنا تشري إىل أن مجيع )٢(عمود يف نص بيان حتذيري يف ال[...]   عندما تظهر النقاط الثالث ٤-٣-٢-٣ألف 
/ معدات هتوية /تستخدم معدات كهربائية  " P241الشـروط املنطـبقة غـري مدرجـة، وعلى سبيل املثال، يف             

وميكن أن ترد تفاصيل    .  إىل أنه قد يلزم حتديد معدات أخرى       "..."، يشري استخدام    "ضد االنفجار /.../إضـاءة 
ويف هذه احلاالت ميكن للصانع أو املورد أن خيتار، أو          . ٥ا يف العمود    أخـرى بشأن املعلومات اليت يتعني توفريه      

 . جيوز للسلطات املختصة، أن تصف الشروط األخرى اليت جيب حتديدها
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  يف احلاالت اليت يلزم فيها تقدمي معلومات إضافية أو معلومات جيب حتديدها، فإن هذا يشار                 ٥-٣-٢-٣ألف  
 . يف النص األساسي) ٥(إليه ببند ذي صلة يف العمود 

، فإن هذا يشري إىل شروط حمددة يتعني        )٥( يف العمود    نص حبروف مائلة    عـندما يستخدم      ٦-٣-٢-٣ألـف   
ميكن أن يتصل هذا بالشروط املرتبطة إما باالستخدام العام للبيان          . استخدامها أو ختصيصها يف البيان التحذيري     
 P241وعلى سبيل املثال، فإن الشرط الوارد يف        . طر معينة أو فئة خ  /الـتحذيري أو استخدامه يف رتبة أخطار و       

، ال ينطبق إال على املواد الصلبة القابلة        "ضد االنفجار /..../إضاءة/معدات هتوية /تسـتخدم معدات كهربائية   "
 ". إذا حدثت سحب غبار"لالشتعال 

 إىل مجل منفردة يف اجلداول        تيسرياً للترمجة إىل لغات املستخدمني، قسمت البيانات التحذيرية         ٧-٣-٢-٣ألف  
ويف عدد من احلاالت يلزم جتميع النص الذي يظهر على بطاقة وسم النظام املنسق عاملياً               . الـواردة يف هذا الفرع    

 : وعلى سبيل املثال  . "+"ويشـار إىل هـذا يف هـذا املـرفق بـرموز تـربط بينها عالمة                 . جنـباً إىل جنـب    
 :يف حالة دخول العني"الذي يتعني أن يظهر على بطاقة الوسم هو  إىل أن النص P338 + P351 + P305تشري 

كما . "يستمر الشطف. نرتع العدسات الالصقة، إذا كان ذلك أمراً سهالً. تشطف باحتراس باملاء لعدة دقائق
ميكـن أن توجـد هـذه البيانات التحذيرية اإلضافية يف هناية كل جدول من جداول البيانات التحذيرية يف هذا      

 .وال يلزم إال ترمجة فرادى البيانات التحذيرية حيث إن هذا ميكّن من جتميع البيانات التحذيرية اإلضافية. صلالف
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤ ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 البيانات التحذيرية العامة
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

إذا كانت هناك ضرورة الستشارة طبية اجعل وعاء املنتج  حسب االقتضاء  استهالكيةمنتجات 
 . أو بطاقة الوسم يف متناول اليد

P101 

 P102 .ضع املنتج بعيداً عن متناول األطفال حسب االقتضاء  منتجات استهالكية

 P103 .تقرأ بطاقة الوسم قبل االستخدام حسب االقتضاء  منتجات استهالكية

  تدوين البيانات التحذيرية الوقائية ٢-٢-٣دول ألف ج

 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤ ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 البيانات التحذيرية الوقائية
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

 )١-٢الفصل (املتفجرات  متفجر غري ثابت
1A, 1B, 2 ٥-٣الفصل (نسية إطفاء اخلاليا اجل( 

1A, 1B, 2  ٦-٣الفصل (السرطنة( 

1A, 1B, 2  ٧-٣الفصل (السمية التناسلية( 

 

ــلية  فئة إضافية ــمية التناس ــتأثريات يف -الس  ال
 )٧-٣الفصل (اإلرضاع أو من خالله 

 P201 .جيب احلصول على تعليمات خاصة قبل االستخدام

 )١-٢الفصل (متفجرات  متفجر غري ثابت

1A, 1B, 2  ٥-٣الفصل (إطفاء اخلاليا اجلنسية( 

1A, 1B, 2  ٦-٣الفصل (السرطنة( 

 

1A, 1B, 2  ٧-٣الفصل (السمية التناسلية( 

اطيات ممـنوع املـناولة إال بعـد قراءة وفهم مجيع احتي          
 .األمان

P202 
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤ ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 البيانات التحذيرية الوقائية
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

 1.1الُشعب 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 )١-٢الفصل (املتفجرات 

 )٢-٢الفصل (الغازات اللهوبة  1,2
 ) ٣-٢الفصل (والت اللهوبة األيروس 1,2

 )٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة  1,2,3
 )٧-٢الفصل (املواد الصلبة اللهوبة  1,2
 األنواع

ِA,B,C,D,E,F 
 )٨-٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية للتفاعل 

 )٩-٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال  1
 ) ١٠-٢الفصل (عال املواد الصلبة التلقائية االشت 1

د أو السلطة   املـور /حيـدد الصـانع   
اإلشعال ) مصادر(املختصـة مصدر    

 . املنطبقة

 األنواع
ِA,B,C,D,E,F  

 )١٥-٢الفصل (العضوية ) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 

حيـدد إبعادهـا عن اللهب والسطوح       
 .الساخنة

 )٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة  4

 . حيدد إبعادها عن احلرارة )١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  1,2,3
 )١٤-٢الفصل (ة املؤكسدة املواد الصلب 1,2,3

/ حيفظ بعيداً عن مصادر اإلشعال من قبيل احلرارة    
 -.السطوح الساخنة /اللهب املكشوف /الشـرر 

 .ممنوع التدخني

P210 

 P211 .ال ترش على هلب مكشوف أو مصدر مشتعل آخر )٣-٢الفصل (أيروسوالت هلوبة  1,2 
     

 )٤-٢الفصل (الغازات املؤكسدة  1
 األنواع

ِA,B,C,D,E,F 
 )٨-٢الفصل (املواد واملخاليط ذاتية التفاعل 

 )١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  2,3
 )١٤-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة  2,3

املورد أو السلطة   /حيـدد الصانع  ... 
 .املختصة املواد األخرى املنطبقة

 األنواع
ِA,B,C,D,E,F  

 )١٥-٢الفصل (العضوية ) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 

ها عن املالبس فضالً عن     حيدد إبعاد  )١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  1
 )١٤-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة  1 . املواد األخرى غري املتوافرة

 املواد القابلة / ..../خيزن بعيداً عن املالبس   /حيفظ
 .لالحتراق

P220 
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤ ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 البيانات التحذيرية الوقائية
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

املـورد أو السلطة    /حيـدد الصـانع   ...  )١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  1,2,3
 . املختصة املوارد األخرى غري املتوافقة

 )١٤-٢الفصل (السوائل املؤكسد  1,2,3
تـتخذ أي احتياطات لتجنب اخللط مع       

 /...املواد القابلة لالحتراق
P221 

  )٩-٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال  1
 ) ١٠-٢الفصل (املواد الصلبة القابلة لالشتعال  1

  P222 . ال يسمح بالتعريض للهواء

جتنـب أي احتمال لتالمس املاء، بسبب        ).١٢-٢الفصل (املواد واملخاليط اليت تنطلق غازات هلوبة بتالمس املاء  1,2 
إمكانـية حدوث تفاعل عنيف واشتعال      

 .تلقائي

P223 

 
املـورد أو السلطة    /حيـدد الصـانع   ... 

 . خرى غري املتوافقةاملختصة املوارد األ
 إذا كــان التجفــيف يــزيد خطــر -

االنفجـار، باسـتثناء ما هو ضروري       
مثل (لعملـيات الصـنع أو التشـغيل        

 ).النتروسليوز

 الُشعب
1.1, 1.2, 1.3, 1.5 

 P230 ...م احيفظ مرطباً باستخد )١-٢الفصل (متفجرات 

الفصل (ء  املـواد واملخالـيط اليت تطلق غازات هلوبة بتالمس املا          1,2,3 
١٢-٢( 

 P231 .تلزم املناولة حتت غاز خامل

الفصل (املـواد واملخالـيط اليت تطلق غازات هلوبة بتالمس املاء            1,2,3 
١٢-٢ ( 

 P232 حتمي من الرطوبة

 )٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة  1,2,3
 )١-٣الفصل ( االستنشاق �السمية احلادة  1,2,3

 التعرض املفرد؛ هتيج    -السـمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        3
 )٨-٣الفصل (اجلهاز التنفسي 

إذا كان املنتوج يتطاير حبيث يولد جواً       
 .خطراً

 التعرض املفرد؛ اخلدر    -السـمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        3
 ) ٨-٣الفصل (

 P233 .حيفظ الوعاء مغلقاً بإحكام
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤ ( 

 بة اخلطررت
)٣( 

 البيانات التحذيرية الوقائية
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

 األنواع

A, B, C, D, E, F 

 )٨-٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 

 األنواع

A, B, C, D, E, F  
)١٥-٢الفصل (العضوية ) بريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 

 

 )١٦-٢الفصل ( واملخاليط األكالة للفلزات املواد 1

  P234 . ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي

 )٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة  4 ,3 ,2 ,1
 األنواع

A, B, C, D, E, F  
 )٨-٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 

 )١١-٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التسخني  2 ,1

 

 األنواع

A, B, C, D, E, F  
 ) ١٥-٢الفصل (العضوية ) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 

  P235 . حيفظ بارداً

 
 ,1.3 ,1.2 ,1.1 الشعب . إذا كان املتفجر حساساً لكهربية االستاتية-

1.4, 1.5 
 )١-٢الفصل (متفجرات 

 إذا كانـت تـتوخى إعـادة حتميل مادة حساسة لكهربية-
 .ةاالستاتي

 .  إذا كان املنتوج يتطاير حبيث يولد جواً خطراً-

 )٦-٢الفصل (سوائل هلوبة  3 ,2 ,1

 إذا كانـت تـتوخى إعـادة حتميل مادة حساسة لكهربية-
 .االستاتية

 )٧-٢الفصل (مواد صلبة هلوبة  2 ,1

ــربط الوعــاء ومعــدات/يــؤرض ي
 . االستقبال

P240 

.املورد أو السلطة املختصة املعدات األخرى/حيدد الصانع....   )٦-٢الفصل (بة سوائل هلو 3 ,2 ,1
.املورد أو السلطة املختصة املعدات األخرى     /حيدد الصانع .... 

 .إذا كان ميكن أن تتولد سحب غبار -
 ) ٧-٢الفصل (مواد صلبة هلوبة  2 ,1

معدات/تسـتخدم معـدات كهربائية    
 . ضد االنفجار/ ..../ إضاءة/هتوية

P241 
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤ ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 البيانات التحذيرية الوقائية
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

 P242 .ال تستخدم أدوات تولد الشرر )٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة  3 ,2 ,1 

يتخذ إجراءات حتذيرية ضد التفريغ ) ٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة  3 ,2 ,1 
 .اإلكتروستايت

P243 

وجود شحم أوالـتأكد من عدم      )٤-٢الفصل (الغازات املؤكسدة  1 
 . زيت على صمامات التحفيض

P244 

 
املورد أو السلطة املختصة املناولة/حيدد الصانع ... 

 . الشاقة املنطبقة
 ,1.3 ,1.2 ,1.1 الشعب

1.4, 1.5 
/.../الصدم/ال يعـرض الطحـن       )١-٢الفصل (املتفجرات 

 .االحتكاك
P250  

ال خيرق أو:  الضغط الوعـاء حتت   )٣-٢الفصل (األيروسوالت اللهوبة  2 ,1 
 .حيرق، حىت بعد استخدامه

P251 

 
 )١-٣الفصل ( االستنشاق -السمية احلادة  2 ,1
رض املفرد؛ التع -السـمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        2 ,1

 )٨-٣الفصل (هتيج اجلهاز التنفسي؛ اخلدر 

املورد أو السلطة املختصة الشروط/حيـدد الصانع  
 . املنطبقة

 التعرض املتكرر-السـمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        2 ,1
 )٩-٣الفصل (

1A, 1B, 1C حيدد جتنب تنفس الغبار أو الدخان - )٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تأكل  
 عـند احـتمال وجود جسيمات تستنشق أثناء-

 .االستخدام
الفصل(السمية التناسلية التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله          ة إضافية فئ

٧-٣( 

 ال تتنفس 
ــبار ــان/الغـ ــاز/الدخـ /الغـ
 الرذاذ/األخبرة/الضباب

P260 
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤ ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 البيانات التحذيرية الوقائية 
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

 )١-٣الفصل  ( االستنشاق-السمية احلادة  4 ,3
 )٤-٣الفصل ( التنفسي -التحسس  1
 )٤-٣الفصل ( اجللدي -التحسس  1
 التعرض املفرد؛ هتيج    -السـمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        3

 )٨-٣الفصل (اجلهاز التنفسي 

املورد أو السلطة املختصة    /حيـدد الصانع  
 .الشروط املنطبقة

 التعرض املفرد؛ اخلدر  -اء مستهدفة حمددة    السـمية الشاملة ألعض    3
 )٨-٣الفصل (

 جتنب تنفس
. الرذاذ/األخبرة/الضباب/الغاز/الدخان/ الغبار

P261 

يلزم جتنب مالمسة املنتوج للعني أو اجللد أو         )٣�١الفصل ( جلدي -السمية احلادة  2 ,1 
 .املالبس

P262 

فترة /يلـزم جتنـب ملـس املادة أثناء احلمل         )٧-٣الفصل ( التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله -ناسلية السمية الت فئة إضافية
 .اإلرضاع

P263  ....   املورد أو السلطة   /حيـدد الصـانع
املختصـة أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها       

 .بعد املناولة
 )١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة  4 ,3 ,2 ,1

 )١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة  2 ,1
 1A, 1B, 1C ٢-٣الفصل (د هتيج اجلل/تآكل ( 

 )٢-٣الفصل (هتيج اجللد  2
2A, 2B ٣-٣الفصل(هتيج العني /تلف( 
 )٧-٣الفصل( التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله -السمية التناسلية  فئة إضافية

الفصل ( التعرض املفرد    -السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة       2 ,1
٨-٣( 

 

الفصل( التعرض املتكرر -ضاء مستهدفة حمددة السمية الشاملة ألع 1
٩-٣ ( 

 P264 .جيداً بعد املناولة... تغسل 
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤ ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 البيانات التحذيرية الوقائية
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

 )١-٣الفصل( فموي -السمية احلادة  4 ,3 ,2 ,1
 )١-٣الفصل( جلدي -السمية احلادة  2 ,1

 التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله-السـمية التناسلية     فئة إضافية
 )٧-٣الفصل (

 التعرض املفرد-السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة       2 ,1
 )٨-٣الفصل (

 

 التعرض-السـمية الشـاملة ألعضاء مستهدفة حمددة         1
 )٩-٣الفصل (رر املتك

ممـنوع تناول الطعام أو الشرب أو
.وجالتدخني أثناء استخدام هذا املنت

P270 

 )١-٣الفصل( استنشاق -السمية احلادة  4 ,3 ,2 ,1
 التعرض املفرد؛-السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة  3

 )٨-٣الفصل (هتيج اجلهاز التنفسي 

 

ملفرد؛ التعرض ا-السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة  3
 )٨-٣الفصل (اخلدر 

ال تستخدم إال يف مكان مكشوف أو
 . جيد التهوية

P271 

ال يسـمح بـارتداء مالبس العمل )٤-٣الفصل ( التنفسي -التحسس  1 
 .امللوثة خارج مكان العمل

P272 

 .  إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املتوخى-)١-٤الفصل ( السمية احلادة -األخطار على البيئة املائية  3 ,2 ,1
)١-٤الفصل ( السمية املزمنة -األخطار على البيئة املائية  4 ,3 ,2 ,1

 P273 . جتنب انطالق املادة يف البيئة

     
املـورد أو السلطة املختص نوع/حيـدد الصـانع   

 .املعدات
 .املالبس/حتدد قفازات احلماية -

 ,1.3 ,1.2 ,1.1 الُشعب
1.4, 1.5 

 )١-٢الفصل (املتفجرات 

املـورد أو السلطة املختص نوع/حيـدد الصـانع   
 .املعدات

املالبــس ومحايــة/ حتــدد قفــازات احلمايــة-
 .  الوجه/العني

 )٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة  4 ,3 ,2 ,1

مالبس/توضـع قفـازات للحماية    
 . للوجه/يننيوقاء للع/للحماية

P280 
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤ ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 البيانات التحذيرية الوقائية
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

 )٧-٢الفصل(املواد الصلبة القابلة لالشتعال  2 ,1
 األنواع

 A, B, C, D, E, F 
 )٨-٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 

 )٩-٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال  1
 )١٠-٢الفصل (تلقائية االشتعال املواد الصلبة ال 1

 )١١-٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التسخني  2 ,1
 )١٢-٢الفصل (املواد واملخاليط اليت تطلق غازات هلوبة  3 ,2 ,1
 )١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  3 ,2 ,1
 )١٤-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة  3 ,2 ,1

 

 األنواع
 A, B, C, D, E, F 

 )١٥-٢الفصل (العضوية ) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 

املورد أو السلطة املختص نوع     /حيدد الصانع 
 املعدات 

 املالبس/ حتدد قفازات احلماية-

 )١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة 4 ,3 ,2 ,1

املورد أو السلطة املختص نوع     /حيدد الصانع 
 املعدات

املالبس ومحاية  /احلماية حيـدد قفـازات      -
 .الوجه/العني

1A, 1B, 1C  ٢-٣الفصل (هتيج اجللد( 

املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيدد الصانع  )٢-٣الفصل (هتيج اجللد  2
 . املعدات

  حتدد قفازات احلماية -
 )٤-٣الفصل ( التنفسي -التحسس  1

املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيدد الصانع  )٣-٣الفصل (هتيج العني الشديد  1
 . اتاملعد

 الوجه/ حتدد محاية العني-
2A  ٣-٣الفصل (هتيج العني( 

مالبس /توضع قفازات للحماية  
 للوجه/وقـاء للعينيـن /للحماية

 )تابع(

P280 

 

 



 
 

ST/SG
/A

C
.10/34/A

dd.3 
P

age 31 
 

 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤ ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 البيانات التحذيرية الوقائية
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

 )١-٢الفصل (املتفجرات  متفجر غري ثابت
1A, 1B, 2  ٥-٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية( 
1A, 1B, 2  ٦-٣الفصل (السرطنة( 

 

1A, 1B, 2  ٧-٣الفصل (السمية التناسلية( 

ية استخدام معدات احلماية الشخص   
 .على النحو املطلوب

P281 

وقــاء /توضــع قفــازات عازلــة )٥-٢الفصل (الغازات حتت الضغط  غاز مسّيل مربد 
 .محاية للعني/للوجه

P282 

  )١٣-٢الفصل (ل املؤكسدة السوائ 1
 )١٤-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة  1

/ اللهب/تلبس مالبس مقاومة للنار   
 .معطلة لالحتراق

P283 

املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيـدد الصـانع   
 .املعدات

 P284 .يوضع وقاء للتنفس )١-٣الفصل ( استنشاق -السمية احلادة  2 ,1

السلطة املختصة نوع   املورد أو   /حيـدد الصـانع   
 . املعدات

يف حالة عدم كفاية التهوية يوضع       )٤-٣الفصل (التحسس التنفسي  1
 .وقاء للتنفس

P285 

 
                                                       املـواد واملخاليط اليت تطلق غازات هلوبة بتالمس املاء          3 ,2 ,1 

  )  ١٢- ٢      الفصل  (
حيمي . تلزم املناولة حتت غاز خامل    

 .من الرطوبة
P231 

+ 
P232 

 حيمي من أشعة -حيفظ بارداً  )١١-٢الفصل (ملخاليط الذاتية التسخني املواد وا 1,2 
 .الشمس

P235 
+ 

P410 
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  تدوين رموز بيانات االستجابة التحذيرية٣-٢-٣اجلدول ألف 

 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤ ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 بيانات االستجابة التحذيرية 
) ٢( 

 الرمز
)١ ( 

 )١-٣الفصل ( استنشاق -دة السمية احلا 1,2,3,4
1A,1B, 1C ٢-٣الفصل (هتيج جلدي /تآكل( 

 

 )١٠-٣الفصل (السمية بالشفط  1,2

 P301 :يف حالة االبتالع

 )٩-٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال  1
 )١-٣الفصل (السمية احلادة جلدي  1,2,3,4

 )٢-٣الفصل (يج اجللد هت/تآكل 2

 

 )٤-٣الفصل (التحسس التنفسي  1

 P302 :يف حالة سقوط املادة على اجللد

  )٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة  1,2,3
1A,1B, 1C ٣-٢الفصل (هتيج اجللد /تآكل( 

أو (يف حالة سقوط املادة على اجللد 
 ):الشعر

P303  

 )١-٣الفصل ( استنشاق -السمية احلادة  1,2,3,4,5
1A,1B,1C ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل( 

 )٤-٣الفصل (التحسس التنفسي  1
 التعرض  -السـمية الشـاملة ألعضاء مستهدفة حمددة         3

 )٨-٣الفصل (املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي 

 

 التعرض  -السـمية الشـاملة ألعضاء مستهدفة حمددة         3
 )٨-٣الفصل (املفرد؛ اخلدر 

 P304 :يف حالة االستنشاق

1A, 1B ,1C ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /كلتآ( 
 )٣-٣الفصل (هتيج العني الشديد /تلف 1

 

2A, 2B ٣-٣الفصل (هتيج العني /تلف( 

 P305 :يف حالة دخول العني

  )١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  1
 )١٣-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة  1

 P306 :يف حالة السقوط على املالبس

 التعرض املفرد - ألعضاء مستهدفة حمددة السمية الشاملة 1 
 )٨-٣الفصل (

 P307 :إذا حدث تعرض
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤ ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 بيانات االستجابة التحذيرية 
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

1A, 1B , 2  ٥-٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية( 
1A, 1B , 2 ٦-٣الفصل  (السرطنة( 
1A, 1B , 2  ٧-٣الفصل (السمية التناسلية( 

 

  التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله -السمية التناسلية  فئة إضافية
 )٧-٣الفصل (

 P308 :إذا حدث تعرض أو قلق

 التعرض املفرد-السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة  2 
 )٨-٣الفصل (

 يف حالـة   إذا حـدث تعـرض أو  
 :الشعور بتوعك

P309 

 )١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة  3 ,2 ,1 
 )١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة  2 ,1 
 )١-٣الفصل ( استنشاق -السمية احلادة  2 ,1 
 1A, 1B ,1C ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل( 
 )٢-٣الفصل (هتيج العني الشديد /تلف 1 
 )١٠-٣الفصل (السمية بالشفط  2 ,1 

االتصـال فـوراً مبركـز مكافحة       
 .السموم أو الطبيب

P310 

 )١-٣الفصل ( استنشاق -السمية احلادة  3 
 )٤-٣الفصل ( التنفسي -التحسس  1 
 التعرض املفرد   -السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة     1,2 

 )٨-٣الفصل (

االتصـال فـوراً مبركـز مكافحة       
 .السموم أو الطبيب

P311 

 )١-٣الفصل (وي  فم-السمية احلادة  4 
 )١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة  5 
 )١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة  5 ,4 ,3 
 )١-٣الفصل ( استنشاق -السمية احلادة  4 

  )١-٣الفصل ( استنشاق -السمية احلادة  5
 التعرض  -السـمية الشـاملة ألعضاء مستهدفة حمددة         3

 )٨-٣الفصل (املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي 

االتصـال فـوراً مبركـز مكافحة       
السموم أو الطبيب يف حالة الشعور      

 .بتوعك

P312 
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 التعرض  -السـمية الشـاملة ألعضاء مستهدفة حمددة         3 
 )٨-٣الفصل (املفرد؛ اخلدر 

  

 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤ ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 بيانات االستجابة التحذيرية 
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

 )٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل 3 ,2
2A, 2B ٣-٣الفصل (هتيج العني /تلف( 

 )٤-٣الفصل (التحسس اجللدي  1
1A, 1B, 2  ٥-٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية( 
1A, 1B, 2  ٦-٣الفصل (السرطنة( 
1A, 1B, 2  ٧-٣الفصل (السمية التناسلية( 

 

 التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله       -السمية التناسلية    فئة إضافية
 )٧-٣الفصل (

رعاية /تطلـب استشـارة الطبيب    
 .طبية

P313 

 التعرض  -السـمية الشـاملة ألعضاء مستهدفة حمددة         2 ,1 
 )٩-٣الفصل (املتكرر 

رعاية طبية  /تطلب استشارة الطبيب  
 . يف حالة الشعور بتوعك

P314 

 P315 رعاية طبية/تطلب فوراً استشارة طبية )٥-٢الفصل (غط الغازات حتت الض غاز مسيل مربد 
 

إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف      ... 
 . األويل

 .إذا لزم إعطاء ترياق فوراً -

على ... انظر (معاجلة خاصة عاجلة  )١-٣الفصل ( االستنشاق -السمية احلادة  2 ,1
 ). بطاقة الوسم

P320 

شادات تكميلية لإلسعاف   إشارة حتيل إىل إر   ... 
 . األويل

 . إذا لزم إعطاء ترياق فوراً -

 ) ١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة  3 ,2 ,1

إشـارة حتـيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف        ... 
  .األويل

 .إذا لزم اختاذ تدابري حمددة فورية -

 )١-٣الفصل (ستنشاق  ا-السمية احلادة  3

1A, 1B, 1C ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل ( 
 )٢-٣الفصل (هتيج اجللد  2

إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف      ... 
 .األويل

املورد أو السلطة املختصة مادة     / حيـدد الصانع   -
 )٤-٣الفصل (التحسس اجللدي  1 . التنظيف إذا اقتضى األمر

على بطاقة  ... انظر  (معاجلة خاصة   
 ).الوسم

P321 
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 حتـيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف       إشـارة ... 
 .األويل

 . إذا لزم اختاذ تدابري فورية -

 التعرض املفرد -السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة  1
 )٨-٣الفصل (

  

 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤ ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 بيانات االستجابة التحذيرية 
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

شادات تكميلية لإلسعاف   إشـارة حتـيل إىل إر     ... 
 . األويل

 . إذا كان ينصح بتدابري كاستخدام منظف خاص -

 )١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة  2 ,1

إشـارة حتـيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف        ... 
 . األويل

 . إذا كان ينصح بتدابري كاستخدام منظف خاص -

 )١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة  4 ,3

على بطاقة  ... انظر  (تدابري حمددة   
 ). الوسم

P322 

     
  )١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة  4 ,3 ,2 ,1

1A, 1B, 1C  ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل ( 
 P330 . يشطف الفم

1A, 1B, 1C  ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل (  
 )١٠-٣الفصل (السمية بالشفط  2 ,1

 P331 . ال يستحث القيء

 P332 :إذا حدث هتيج جلدي )٢-٣الفصل (هتيج اجللد  3 ,2 
 P333 :إذا حدث هتيج أو طفح جلدي )٤-٣الفصل (التحسس اجللدي  1 

 )٩-٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال  1
 )١٠-٢الفصل (املواد الصلبة التلقائية االشتعال  1

 

ـ  2 ,1 واد واملخاليط اليت تطلق غازات هلوبة بتالمس املاء        امل
 )١٢-٢الفصل (

. يلف برباط مبلل/يغمر يف ماء بارد P334 

  )١٠-٢الفصل (املواد الصلبة التلقائية االشتعال  1
املـواد واملخاليط اليت تطلق غازات هلوبة بتالمس املاء          2 ,1

 ) ١٢-٢الفصل (

 P335 . تزال اجلسيمات العالقة باجللد

. تصهر األجزاء املتجمدة مباء فاتر     )٥-٢الفصل (ضغط الغازات حتت ال غاز مسيل مربد 
 . ال حتك املنطقة املتأثرة

P336 

 2A, 2B إذا استمر هتيج العني )٣-٣الفصل (هتيج العني /تلف: P337 
1A, 1B, 1C ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل( 

 )٣-٣الفصل (هتيج العني الشديد /تلف 1
 

2A, 2B ٣-٣الفصل (هتيج العني /تلف( 

ترتع العدسات الالصقة، إذا كان     
 . ذلك أمراً سهالً يستمر الشطف

P338 
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤ ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 بيانات االستجابة التحذيرية 
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

 )١-٣الفصل ( استنشاق -السمية احلادة  4 ,3 ,2 ,1
1A, 1B, 1C ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل( 

 التعرض  -السـمية الشـاملة ألعضاء مستهدفة حمددة         3
 )٨-٣الفصل (املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي 

 

 التعرض  -السـمية الشـاملة ألعضاء مستهدفة حمددة         3
 )٨-٣الفصل (املفرد؛ اخلدر 

يـنقل املصـاب إىل اهلواء الطلق       
 . ع مريح للتنفسويسترخي يف وض

P340 

إذا كـان هناك صعوبة يف التنفس،        )٤-٣ل الفص(التحسس التنفسي  1 
يـنقل املصـاب إىل اهلواء الطلق       

 .ويستلقي يف وضع مريح للتنفس

P341 

 P342 :إذا ظهرت أعراض تنفسية  )٤-٣الفصل (التحسس التنفسي  1 
     
 P350 . يغسل خبفة بوفرة من الصابون واملاء )١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة  2 ,1 

1A, 1B, 1C ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل( 
 ) ٣-٣الفصل (هتيج العني الشديد /تلف 1

 

2A, 2B ٣-٣الفصل (هتيج العني /تلف ( 

. يشطف باحتراس باملاء لعدة دقائق P351 

 ) ١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة  4 ,3
 ) ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل 2

 

 )٤-٣الفصل(التحسس اجللدي  1

 P352 . يغسل بوفرة من الصابون واملاء

  ) ٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة  3 ,2 ,1
1A, 1B, 1C ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل( 

 P353 الدش/يشطف اجللد باملاء

     
  )١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  1
 )١٤-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة  1

تشطف فوراً املالبس امللوثة واجللد     
 . بوفرة من املاء قبل خلع املالبس

P360 

 )٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة  3 ,2 ,1
 ) ١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة  3 ,2 ,1

 

1A, 1B, 1C ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل( 

ختلـع مجيع املالبس امللوثة     /تـرتع 
 . فوراً

P361 
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤ ( 

 خلطررتبة ا
)٣( 

 بيانات االستجابة التحذيرية 
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

ختلـع املالبـس امللوثة قبل إعادة        )٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل 2 
 .استعماهلا

P362 

 ) ١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة  3 ,2 ,1
 ) ١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة  4

1A, 1B, 1C ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل( 

 

 ) ٤-٣الفصل (التحسس اجللدي  1

تغسـل املالبس امللوثة قبل إعادة      
 .استخدامها

P363 

     
 ,1.3 ,1.2 ,1.1 الشعب

1.4, 1.5 
 )١-٢الفصل (املتفجرات 

 )٤-٢الفصل (الغازات املؤكسدة  1
 )٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة  4 ,3 ,2 ,1

 ) ٧-٢الفصل (لصلبة القابلة لالشتعال املواد ا 2 ,1
 )٨-٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل  A, B, C, D, E, F األنواع 

 )٩-٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال  1
 )١٠-٢الفصل (املواد الصلبة التلقائية االشتعال  1

بة بتالمس املاء   املـواد واملخاليط اليت تطلق غازات هلو       3 ,2 ,1
 )١٢-٢الفصل (

 ) ١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  3 ,2 ,1

 

 ) ١٤-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة  3 ,2 ,1

 P370 :يف حالة احلريق

  ) ١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  1
 )١٤-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة  1

يف حالة احلريق الكبرية والكميات     
 :الضخمة

P371 

 1.4S  إذا كانت املتفجرات من النوعباستثناء -
  .الذخائر ومكوناهتا

 متفجرات غري ثابتة 
 ,1.2 ,1.1والشعب 

 1.3, 1.4, 1.5 

 P372 . خطر اإلنفجار يف حالة احلريق ) ١-٢الفصل (املتفجرات 

 متفجرات غري ثابتة  
 ,1.3 ,1.2 ,1.1 والشعب

1.4, 1.5 

إىل ال  تكـافح الـنار إذا وصلت          )١-٢(املتفجرات 
 .املتفجرات

P373 

 .الذخائر ومكوناهتا 1.4Sمـن النوع     إذا كانـت املـتفجرات    
يلـزم مكافحـة الـنار مـع إجنــاز      ) ١-٢الفصل (املتفجرات  1.4 الشعبة 

. االحتياطات املناسبة من مسافة معقولة
P374 
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤ ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 البيانات التحذيرية العامة
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

 )٨-٢الفصل (املواد واملخاليط ذاتية التفاعل  A, B النوعان 
 )١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  1

 

 )١٤-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة  1

يلـزم مكافحـة النار عن بعد بسبب خطر         
 .االنفجار

P375 

 P376 .لك مأمونيقف التسرب إذا كان فعل ذ )٤-٢الفصل (الغازات املؤكسدة  1 
 : احلريق بسبب الغاز املتسرب )٢-٢الفصل (الغازات اللهوبة  2 ,1 

ال تكـافح النار ما مل يقف التسرب بشكل         
 .مضمون

P377 

 )٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة  4 ,3 ,2 ,1
 )٧-٢الفصل (املواد الصلبة القابلة لالشتعال  2 ,1

 )٨-٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل   A, B, C, D, E, F األنواع
 )٩-٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال  1
 )١٠-٢الفصل (املواد الصلبة التلقائية االشتعال  1

املـواد واملخاليط اليت تطلق غازات هلوبة بتالمس         3 ,2 ,1
 )١٢-٢الفصل (املاء 

 )١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  3 ,2 ,1

املورد أو السلطة املختصة    / حيـدد الصـانع   ... 
 . الوسائط املناسبة

 . إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر-

 )١٤-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة  3 ,2 ,1

 P378 .لإلطفاء... تستخدم 
 

     

 )١-٢الفصل (املتفجرات  متفجرات غري ثابتة
  ,1.1,1.2 الشعب

1.3, 1.4, 1.5 

 )١-٢الفصل (املتفجرات 

 )٨-٢الفصل (املواد واملخاليط ذاتية التفاعل  A, B النوعان 
 )١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  1

 

 )١٤-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة  1

 P380 .يلزم إخالء املنطقة

تسـتبعد مجيع مصادر اإلشعال إذا كان فعل         )٢-٢الفصل (الغازات اللهوبة  2 ,1 
 .أموناًذلك م

P381 
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤  ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 البيانات التحذيرية العامة
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

 P390 .متتص املادة املنسكبة ملنع تلف املواد )١٦-٢الفصل (املواد واملخاليط اآلكلة للفلزات  1 
  )١-٤الفصل (األخطار على البيئة السمية احلادة  1

 )١-٤الفصل (األخطار على البيئة السمية املزمنة  1,2
 P391 .د املنسكبةجتمع املوا

 
  )١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة  3 ,2 ,!
 )١٠-٣الفصل (السمية بالشفط  2 ,1

االتصـال فوراً مبركز    : يف حالـة االبـتالع    
 . مكافحة السموم أو بالطبيب 

P301 
+ 

P310 
االتصـال فوراً مبركز    : يف حالـة االبـتالع     )١-٣ الفصل ( فموي -السمية احلادة  4 

مكافحة السموم أو الطبيب يف حالة الشعور       
 .بتوعك

P301 
+ 

P312 

 1A, 1B, 1C ال تستحث  . يشطف الفم : يف حالة االبتالع   )٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل
 .القيء

P301 
+  

P330 
+ 

P331 
يغمر يف ماء : يف حالة سقوط املادة على اجللد )٩-٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال  1 

 . يلف برباط مبلل/بارد
P302 

+ 
P334 

يغمر بوفرة من   : يف حالة السقوط على اجللد     )١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة  2 ,1 
 . الصابون واملاء

P302 
+ 

P350 
 )١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة  4 ,3

 ) ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل 2
 

 )٤-٣الفصل (التحسس اجللدي  1

ر بوفرة من   يغم: يف حالة السقوط على اجللد    
 .الصابون واملاء

P302 
+ 

P352 

  ) ٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة  3 ,2 ,1
1A, 1B, 1C ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل ( 

): أو الشعر (يف حالـة السقوط على اجللد       
 ختلع 

مجـيع املالبـس امللوثة فوراً؛ يشطف اجللد        
 .بالدش/باملاء

P303 
+ 

P361 
+ 

P353 
 ) ١-٣الفصل ( استنشاق -السمية احلادة  5 

 )١-٣الفصل ( استنشاق -السمية احلادة  4 ,3 ,2 ,1 

االتصال مبركز مكافحة   : يف حالة االستنشاق  
 .السموم أو الطبيب يف حالة الشعور بتوعك

P304 
+ 

P312 
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 شروط االستخدام
)٥( 

 خلطرفئة ا
)٤  ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 البيانات التحذيرية العامة
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

1A, 1B, 1C ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل ( 
 التعرض  -السـمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        3

 )٨-٣الفصل (هتيج اجلهاز التنفسي املفرد؛ 

 

 التعرض  -السـمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        3
 ) ٨-٣الفصل (املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي؛ اخلدر 

ينقل املصاب إىل اهلواء    : يف حالة االستنشاق  
 . الطلق ويسترخي يف مكان مريح للتنفس

P304 
+ 

P340 

 
 
 

إذا كانت هناك صعوبة    : يف حالة االستنشاق   ) ٤-٣الفصل (التحسس اجللدي  1
يف التـنفس، ينقل املصاب إىل اهلواء الطلق        

 . ع مريح للتنفسويسترخي يف وض

P304 
+ 

P341 
1A, 1B, 1C ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل ( 

 ) ٣-٣الفصل (هتيج العني الشديد /تلف 1
 

2A, 2B ٣-٣الفصل (هتيج العني /تلف ( 

تشطف باحتراس باملاء   : يف حالة دخول العني   
ترتع العدسات الالصقة، إذا    . لعـدة دقائق  

 .يستمر الشطف. كان ذلك أمراً سهالً

P305 
+ 

P351 
+ 

P338 
  )١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  1
 )١٤-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة  1

يشطف اجللد  : يف حالة السقوط على املالبس    
واملالبس امللوثة بوفرة من املاء ومن مث ختلع        

 . املالبس

P306 
+ 

P360 

 التعرض -ة السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمدد 1 
 ) ٨-٣الفصل (املفرد 

االتصال مبركز مكافحة   : إذا حـدث تعرض   
 .الطبيب/السموم أو

P307 
+ 

P311 

1A, 1B, 2  ٥-٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية( 
1A, 1B, 2  ٦-٣الفصل (السرطنة ( 
1A, 1B, 2  ٧-٣الفصل (السمية التناسلية( 

 

 التأثريات يف اإلرضاع أو من -السـمية التناسلية     فئة إضافية
 )٧-٣الفصل (خالله 

تطلب : إذا حـدث تعـرض أو قلق بشأنه       
 .رعاية طبية/استشارة الطبيب

P308 
+ 

P313 

 التعرض -السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة  2 
 ) ٨-٣الفصل (املفرد 

: إذا حدث تعرض أو يف حالة الشعور بتوعك
. يباالتصال مبركز مكافحة السموم أو الطب

P309 
+ 

P311 
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤  ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 البيانات التحذيرية العامة
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

/ تطلب استشارة الطبيب: يف حالة هتيج اجللد ) ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل 3 ,2 
 . الرعاية الطبية

P332 
+ 

P313 
ـ     ) ٤-٣الفصل (التحسس اجللدي  1  تطلب : يج أو طفـح جلدي إذا حـدث هت

 . الرعاية الطبية/استشارة الطبيب
P333 

+ 
P313  

 )١٠-٢الفصل (املواد الصلبة التلقائية االشتعال  1 
املـواد واملخاليط اليت تطلق غازات هلوبة بتالمس         1,2 

 )١٢-٢ الفصل(املاء 

يغمر يف ماء   . تزال اجلسيمات العالقة باجللد   
 . يلف برباط مبلل/بارد

P335 
+ 

P334 
 2A, 2B تطلب استشارة  : إذا اسـتمر هتـيج العـني       ) ٣-٣الفصل (هتيج العني /تلف

 .الرعاية الطبية/الطبيب
P337 

+ 
P313 

االتصال مبركز  : إذا ظهرت أعراض تنفسية    )٤-٣الفصل (التحسس التنفسي  1 
 . مكافحة السموم أو بالطبيب

P342 
+ 

P311 

يوقف التسرب إذا كان فعل : يف حالة احلريق )٤-٢الفصل (الغازات املؤكسدة  1 
 . ذلك مأموناً

P370 
+ 

P376 

 ) ٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة  4 ,3 ,2 ,1
 ) ٧-٢الفصل (املواد الصلبة القابلة لالشتعال  2 ,1

 )٨-٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل   A, B, C, D, E, F األنواع
 )٩-٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال  1
 ) ١٠-٢الفصل (املواد الصلبة التلقائية االشتعال  1

طلق غازات هلوبة بتالمس    املـواد واملخاليط اليت ت     3 ,2 ,1
 )١٢-٢الفصل (املاء 

 )١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  3 ,2 ,1

املورد أو السلطة املختصة    /حيـدد الصـانع   .... 
 . الوسائط املناسبة

  . إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر-

 )١٤-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة  3 ,2 ,1

 P370 لإلطفاء....... يستخدم : يف حالة احلريق
+ 

P378 
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤  ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 البيانات التحذيرية العامة
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

  ,1.2 ,1.1الشعب  
1.3, 1.4, 1.5 

 P370 .  يلزم إخالء املنطقة: يف حالة احلريق ) ١-٢الفصل (املتفجرات 
+ 

P380 
يلزم . يلزم إخالء املنطقة  : يف حالـة احلريق    )٨-٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل  A, B النوعان  

. مكافحة النار عن بعد بسبب خطر االنفجار
P370 

+ 
P380 

+ 
P375 

 ) ١٣-٢الفصل (ة السوائل املؤكسد 1 

 ) ١٤-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة  1 

: يف حالة احلريق الكبري والكميات الضخمة     
يلزم مكافحة النار عن    . يلـزم إخالء املنطقة   

 . بعد بسبب خطر االنفجار

P371 
+ 

P380 
+ 

P375 

  تدوين رموز بيانات التخزين التحذيرية ٤-٢-٣اجلدول ألف 
 شروط االستخدام

)٥( 
 فئة اخلطر

)٤  ( 
 رتبة اخلطر

)٣( 
 بيانات التخزين التحذيرية

)٢( 
 الرمز

)١ ( 
ــية  ....  ــلطات احملل ــح الس ــاً للوائ / وفق

 .)وجيب حتديدها(الدولية /الوطنية/اإلقليمية
 متفجرات غري ثابتة 

 ,1.2 ,1.1 والشعب 
 1.3, 1.4, 1.5 

 P401 ...خيزن  )١-٢الفصل (املتفجرات 

ملخاليط اليت تطلق غازات هلوبة بتالمس      املـواد وا   3 ,2 ,1 
 )١٢-٢الفصل (املاء 

 P402 . خيزن يف مكان جاف

 ) ٢-٢الفصل (الغازات اللهوبة  2 ,1 
 ) ٤-٢الفصل (الغازات املؤكسدة  1 

 غاز مضغوط
 غاز مسيل
 دغاز مسيل مرب
 غاز مذاب

 )٥-٢الفصل (الغازات حتت الضغط 

 )٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة  4 ,3 ,2 ,1

 

 ) ٨-٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل  A, B, C, D, E, F األنواع 

 P403 . خيزن يف مكان جيد التهوية
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤  ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 بيانات التخزين التحذيرية
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

 )١-٣الفصل ( استنشاق -السمية احلادة  3 ,2 ,1
 التعرض -السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة  3

 )٨-٣الفصل (املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي 

 .يث يولد جواً خطراً إذا كان املنتج يتطاير حب-

 التعرض -السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة  3
 ) ٨-٣الفصل  (املفرد؛ اخلدر

 .خيزن يف مكان جيد التهوية
 )تابع(

P403 
 

املـواد واملخاليط اليت تطلق غازات هلوبة بتالمس         3 ,2 ,1 
 )١٢-٢الفصل (املاء 

 P404 .خيزن يف وعاء مغلق

 ) ١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة  3 ,2 ,1
 ) ١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة  3 ,2 ,1
 ) ١-٣الفصل ( استنشاق -ادة السمية احل 3 ,2 ,1

1A, 1B, IC ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تآكل ( 
1A, 1B, 2  ٥-٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية ( 
1A, 1B, 2  ٦-٣الفصل (السرطنة ( 
1A, 1B, 2  ٧-٣الفصل (السمية التناسلية ( 

 التعرض -السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة  2 ,1
 ) ٨-٣الفصل (فرد امل

 التعرض -السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة  3
 )٨-٣الفصل (املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي 

 التعرض -السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة  3
 )٨-٣الفصل (املفرد؛ اخلدر 

 

 )١٠-٣الفصل (السمية بالشفط  2 ,1

 P405 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

ة املختصة املواد املورد أو السلط/حيدد الصانع.... 
 . األخرى املتوافقة

خيزن يف وعاء مقاوم للتآكل له بطانة داخلية   )١٦-٢الفصل (املواد واملخاليط األكالة للفلزات  1
 . مقاومة للتآكل

P406 

) ١١-٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التسخني  2 ,1  ــني    ــي ب ــل هوائ ــرك فاص ــراعى ت ي
 .  الطبايل/الرصات

P407 
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤  ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 بيانات التخزين التحذيرية
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

 ) ٣-٢الفصل (األيروسوالت اللهوبة  2 ,1
 غاز مضغوط
 غاز مسيل 
 غاز مذاب

 )٥-٢الفصل (الغازات حتت الضغط 

 ) ١١-٢الفصل (الذاتية التسخني املواد واملخاليط  2 ,1

 

 األنواع
A, B, C, D, E, F 

الفصل (العضوية  ) البريوكسيدات(األكاسـيد الفوقية    
١٥-٢( 

 P410 . حيمي من أشعة الشمس

  األنواع
A, B, C, D, E, F 

املورد أو السلطة املختصة درجة     /حيدد الصانع ...  )٨-٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 
 . احلرارة

 األنواع
A, B, C, D, E, F 

الفصل (العضوية  ) البريوكسيدات(األكاسـيد الفوقية    
١٥-٢ ( 

 حرارة ال تتجاوز    خيـزن يف درجـات    
 . ْْف/....ْْس...

P411 

 ٥٠ال يعرَّض لدرجات حرارة تتجاوز       ) ٣-٢الفصل (األيروسوالت اللهوبة   2 ,1 
ف١٢٢/ْس  ْ . 

P412 

ة املورد أو السلطة املختص   /حيـدد الصـانع   .... 
 . الكمية ودرجة احلرارة

... ختزن الكميات السائبة اليت تتجاوز       )١١-٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التسخني  2 ,1
داخل يف درجات حرارة ال تتجاوز    /كغم
س...  . ْ  ف/ ....ْ 

P413 

     
 األنواع

A, B, C, D, E, F 
 ) ٨-٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 

 ) ١١-٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التسخني  2 ,1

 

 األنواع
A, B, C, D, E, F 

 )١٥-٢الفصل (العضوية ) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 

 P420 . عيداً عن املواد األخرىخيزن ب

املورد أو السلطة املختصة السائل /حيدد الصانع...  ) ٩-٢الفصل (لقائية االشتعال السوائل الت 1
 ) ١٠-٢الفصل (املواد الصلبة التلقائية االشتعال  1 . أو الغاز اخلامل املناسب

 P422 ...ختزن احملتويات حتت 

 
املـواد واملخاليط اليت تطلق غازات هلوبة بتالمس املاء          3 ,2 ,1 

 ) ١٢-٢الفصل (
خيزن يف وعاء   . خيـزن يف مكـان جاف     

 .مغلق
P402 

+ 
P404 
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤  ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 البيانات التحذيرية العامة
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

 ) ١-٣الفصل ( استنشاق -السمية احلادة  3 ,2 ,1
 التعرض -ء مستهدفة حمددة السـمية الشـاملة ألعضا    3

 )٨-٣الفصل (املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي 

.  إذا كان املنتوج يتطاير حبيث يولد جواً خطراً-

 التعرض -السـمية الشـاملة ألعضاء مستهدفة حمددة     3
 )٨-٣الفصل (املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي؛ اخلدر 

حيفظ الوعاء . خيزن يف مكان جيد التهوية
 . حمكم اإلغالق

P403 
+ 

P233 

 ) ٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة  4 ,3 ,2 ,1 
 األنواع  

 A, B, C, D, E, F 
 )٨-٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 

. حيفظ بارداً. خيزن يف مكان جيد التهوية P403 
+ 

P235 
 غاز مضغوط
 غاز مسيل 

 

 غاز مذاب

خيزن يف مكان   . حيمي من أشعة الشمس    )٥-٢الفصل (الغازات حتت الضغط 
 .جيد التهوية

P410 
+ 

P403 

ال يعرض لدرجات . شعة الشمسحيمي من أ   )٣-٢الفصل (األيروسوالت اللهوبة  2 ,1 
 . ْ ف١٢٢/ْ س٥٠حرارة تتجاوز 

P410 
+ 

P412 
املورد أو السلطة املختصة درجة     /حيدد الصانع ... 

 . احلرارة
  األنواع

A, B, C, D, E, F 
الفصل (العضوية  ) البريوكسيدات(األكاسـيد الفوقية    

١٥-٢ ( 
 ...خيـزن يف درجات حرارة ال تتجاوز      

ف/ ...ْس  ْ 
P411 

+ 
P235 
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  تدوين رموز بيانات التصريف التحذيرية٥-٢-٣اجلدول ألف

 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤  ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 بيانات التصريف التحذيرية
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

 متفجرات غري ثابتة
 ,1.3 ,1.2 ,1.1والشعب 

1.4, 1.5 

 )١-٢الفصل (املتفجرات 

 )٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة  1,2,3,4
 األنواع

 A,B,C,D,E,F 
 ) ٨-٢الفصل (املواد واخلاليط الذاتية التفاعل 

املواد واملخاليط اليت تطلق الغازات اللهوبة بتالمس املاء  1,2,3
 )١٢-٢الفصل (

 )١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  1,2,3
 )١٤-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة  1,2,3
 األنواع

 A,B,C,D,E,F 
الفصل (العضوية  ) البريوكسيدات(األكاسـيد الفوقي    

١٥-٢( 
 )١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة  1,2,3,4
  )١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة  1,2,3,4

 ) ١-٣الفصل ( استنشاق -السمية احلادة  1,2
1A, 1B, 1C ٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تأكل ( 

 )٤-٣الفصل (التحسس التنفسي  1
 )٤-٣الفصل (التحسس اجللدي  1

1A,1B, 2  ٥-٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية ( 
1A,1B, 2  ٦-٣الفصل (السرطنة ( 
1A,1B, 2 ٧-٣الفصل (ة التناسلية السمي( 

الدولية /الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(

 التعرض  -السـمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        1,2
 )٨-٣الفصل (املفرد 

 P501 ....الوعاء يف /ختلص من احملتويات
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 شروط االستخدام
)٥( 

 فئة اخلطر
)٤  ( 

 رتبة اخلطر
)٣( 

 بيانات التصريف التحذيرية
)٢( 

 الرمز
)١ ( 

 التعرض  -السـمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        3
 )٨-٣الفصل (از التنفسي املفرد؛ هتيج اجله

 التعرض  -السـمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        3
 )٨-٣الفصل (املفرد؛ اخلدر 

 التعرض  -السـمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة        1,2
 )٩-٣الفصل (املمتد أو املتكرر 

 )١٠-٣الفصل (السمية بالشفط  1,2
الفصل ( السمية احلادة    -األخطـار على البيئة املائية       1,2,3

١-٤( 

 

الفصل ( السمية املزمنة    -األخطـار على البيئة املائية       1,2,3,4
١-٤( 

 ....الوعاء يف /ختلص من احملتويات
 )تابع(

P501 
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 ٣املرفق 

 ٣الفرع 

 استخدام البيانات التحذيرية

 مقدمة ١-٣-٣ألف 

بيانات التحذيرية مبا يتسق مع النظام املنسق عاملياً، مبا   يوفر هذا الفرع توجيهاً بشأن استخدام ال١-١-٣-٣ألف 
 .يف ذلك إسداء املشورة بشأن اختيار البيانات املناسبة لكل رتبة أخطار وفئة خطر يف النظام املنسق عاملياً

ويقوم نظام  .   ونقطـة البداية يف ختصيص البيانات التحذيرية هي تصنيف خطر هذا املنتوج             ٢-١-٣-٣ألـف   
غري ). ١-٢-٢-٣-١انظر ( اخلصائص املتأصلة للمواد الكيميائية املعنية ألخطار يف النظام املنسق عاملياً علىتصنيف ا

أن بعـض الـنظم قـد ال يشترط الوسم باألخطار املزمنة على بطاقات وسم املنتجات االستهالكية إذا كانت                   
لة العادية أو االستخدام العادي أو يف حالة        املعلومـات تـبني أنـه ميكن استبعاد املخاطر املعنية يف ظروف املناو            

وال تكون هناك ضرورة لوضع بيانات حتذيرية إذا مل تكن هناك ). ٥انظر املرفق (استخدام غري سليم ولكنه متوقع 
 ). ١-١-٥انظر ألف (حاجة إىل وضع بيانات أخطار 

يف هذا الفرع توفري احلد األدىن األساسي         ويستهدف تطوير التوجيه املتعلق بتخصيص العبارات الواردة          ٣-١-٣-٣ألف  
 . من العبارات اليت تربط البيانات التحذيرية مبعايري تصنيف األخطار وأنواع اخلطر ذات الصلة يف النظام املنسق عاملياً

.   وقـد اسـتخدمت البيانات التحذيرية القائمة إىل أقصى حد كأساس لتطوير هذا الفرع               ٤-١-٣-٣ألـف   
 IPCS International Chemical Safety Card (ICSC) Compilers:  القائمة ما يليوتضـمنت هـذه النظم  

Guide, the American National Standards (ANSI Z129.1), the EU classification and labeling 

directives, the Emergency Response Guidebook (ERG 2004), and U.S. Environmental Protection 

Agency Pesticide Label Review Manual . 

ويعزز استخدامها  .   ويستهدف هذا الفرع الترويج الستخدام للبيانات التحذيرية بصورة أكثر اتساقاً           ٥-١-٣-٣ألـف   
 . إجراءات املناولة املأمونة وميكَّن من التركيز على املفاهيم والنهوج األساسية يف أنشطة التدريب والتعليم

وينبغي اعتبار هذا الفرع وثيقة حية وبالتايل فهو خيضع للمزيد من التحسني والتطوير مع مرور   ٦-١-٣-٣ألف 
 . وتبقى املفاهيم األساسية للمصفوفة والفلسفة الواردة أدناه بدون تغيري. الوقت

 ختصيص البيانات التحذيرية  ٢-٣-٣ألف 

وتتضمن املصفوفة عناصر   . يانات التحذيرية املناسبة    يضع هذا الفرع مصفوفة ُتوّجه عملية اختيار الب         ١-٢-٣-٣ألـف   
كما ينبغي  . وينبغي استخدام مجيع العناصر احملددة اليت ترتبط برتب أخطار معينة         . لكـل فـئات اإلجراءات االحتياطية     

 . استخدام العناصر العامة اليت ال تتصل على وجه التحديد برتبة أو فئة خطر معينة، حيثما كانت ذات صلة
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  ولتوفري املرونة يف تطبيق العبارات التحذيرية، ينصح بتجميع العبارات يف عبارة واحدة لتوفري               ٢-٢-٣-٣ألف  
وميكن أن يكون التجميع مفيداً أيضاً ألنواع األخطار املختلفة         . مكان يف بطاقة الوسم وحتسني فرص قراءة النص       

ظ بعيداً عن مصادر احلرارة، والشرر واللهب       حيف"إذا كانـت اإلجراءات االحتياطية اليت تتخذ متشاهبة، مثال          
 . "املكشوف، وخيزن يف مكان بارد جيد التهوية

  وينبغي أن تظهر هذه البيانات التحذيرية على بطاقات مطابقة للنظام املنسق عاملياً إىل جانب                ٣-٢-٣-٣ألف  
وميكن أيضاً ). بيه، وبيانات أخطار رسوم ختطيطية، كلمات تن   (عناصـر لتبليغ األخطار طبقاً للنظام املنسق عاملياً         

أو السلطة املختصة   /املورد و /تقـدمي معلومات إضافية، من قبيل توجيهات بشأن االستخدام، وفقاً لتقدير الصانع           
وقد يلزم لبعض املواد الكيميائية احملددة إسعاف أويل        ). ٣-٦-٤-١، الفقرة   ٤-١ والفصل   ٢-١انظر الفصل   (

وينبغي أن يلتمس يف مثل هذه احلاالت       . لية أو مضادات مسوم أو مواد تنظيف حمددة       تكميـلي أو تدابـري عـالج تكمي       
 . أو املمارسني العامني أو االختصاصيني وأن تدرج يف بطاقات الوسم/استشارة مراكز مكافحة السموم و

 التدابري التحذيرية العامة ٣-٣-٣ألف 

ع املواد واملخاليط املصنفة كمواد خطرة على الصحة البشرية           ينبغي أن تعتمد تدابري حتذيرية عامة جلمي        ١-٣-٣-٣ألف  
وينبغي هلذا الغرض مراعاة االحتياجات من املعلومات، واملصادر املتاحة هلذه املعلومات بالنسبة لثالث جمموعات              . أو البيئة 

 . اعةاجلمهور العام، واملستخدم التجاري، والعامل يف الصن: من املستخدمني أو الفاعلني املعنيني

  ويشكل االلتزام املفترض مبعلومات البيانات التحذيرية على بطاقة الوسم، واملبادئ التوجيهية             ٢-٣-٣-٣ألف  
اخلاصـة بشأن السالمة، وصحيفة بيانات السالمة لكل منتوج قبل استخدامه، جزءاً من متطلبات الوسم وتدابري                

 . الصحة املهنية والسالمة

نفيذ التدابري التحذيرية املتعلقة بالوقاية، واالستجابة للطوارئ، والتخزين،         ويلـزم أيضـاً لت      ٣-٣-٣-٣ألـف   
والتصـريف بشكل صحيح توفري معلومات عن تركيب املنتجات املعنية، حبيث ميكن أخذ املعلومات املبينة على                

 . بعدالوعاء، وبطاقة الوسم وصحيفة بيانات السالمة يف احلسبان عند طلب استشارة من املختصني فيما 

  وتعترب البيانات التحذيرية العامة التالية واليت تكتب على بطاقة الوسم وفقاً للنظام املنسق عاملياً ٤-٣-٣-٣ألف 
 :مالئمة يف األحوال املبينة أدناه

  .حيفظ بعيداً عن متناول األطفال
 . تقرأ البطاقة قبل االستخدام
اصطحب معك وعاء : يف حالة استشارة الطبيب

 .أو بطاقة الوسماملنتوج 

P102 

P103 

P101 

بطاقة وسم النظام املنسق    
عاملـياً، معلومات إضافية    

 على البطاقة

 اجلمهور العام

بطاقة وسم النظام املنسق      ال شيء مما هو مبني أعاله
عاملـياً معلومات إضافية    
عـلى الـبطاقة، صحيفة     
بيانات السالمة، تعليمات   

 مكان العمل

ــامل يف  العــ
 الصناعة
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 تركيب مصفوفة البيانات التحذيرية  ٤-٣-٣ألف 

وهذا  .  توضح اجلداول اليت تتكون منها املصفوفة اجلزء األساسي من البيانات التحذيرية بالنبط األسود              ١-٤-٣-٣ألف  
غري أنه ليس من الضروري اإلصرار على       . هـو الـنص الذي ينبغي أن يظهر على بطاقة الوسم، ما مل حيدد خالف ذلك               

وتترك حرية اخلروج عن بيانات الوسم املوصى هبا لتقدير السلطات          . طابقة من الكلمات يف مجيع احلاالت     جمموعـات مت  
 . ويف مجيع احلاالت فإن الصياغة البسيطة والواضحة أساسية إلبالغ املعلومات بشأن اإلجراءات االحتياطية. املختصة

هو أن  "  حيدد -"أو  "  يف حالة  -"أ بعبارة     والقصد من النص الوارد حبروف مائلة الذي يبد         ٢-٤-٣-٣ألـف   
 . يكون مذكرة تفسريية لتطبيق البيانات التحذيرية وليس القصد منه أن يظهر على بطاقة الوسم

يف نص البيان التحذيري فإهنا تشري إىل أنه ميكن االختيار          [/]   وعندما تبني عالمة اخلط املائل        ٣-٤-٣-٣ألف  
ويف هذه احلاالت ميكن للصانع أو املورد أن خيتار، أو أنه جيوز للسلطات            . لعالمةبني الكلمات اليت تفصلها هذه ا     
/ الشرر/حيفظ بعيداً عن احلرارة"وعلى سبيل املثال، ميكن قراءة عبارة ). عبارات(املختصة أن تعني، أنسب عبارة 

 ". حيفظ بعيداً عن احلرارة"باعتبارها " السطوح الساخنة/اللهب املكشوف

يف نص البيان التحذيري فإهنا تشري إىل أن مجيع الشروط          [...]   وعندما تبني النقاط الثالثة       ٤-٤-٣-٣ألـف   
ويف هذه احلاالت ميكن للصانع أو املورد أن خيتار، أو أنه جيوز للسلطات املختصة أن تعني،                . املنطبقة غري مدرجة  

/ تستخدم معدات كهربائية ضد االنفجار     "وعلى سبيل املثال، فإنه يف بيان     . الشروط األخرى اليت جيب حتديدها    
 .  إىل أن األمر قد يقتضي حتديد معدات أخرى"..."يشري استخدام " /.../إضاءة/معدات هتوية

  ويف أغلبية احلاالت، تكون البيانات التحذيرية املوصى هبا مستقلة، إن العبارات املخصصة خلطر ٥-٤-٣-٣ألف 
بأخطار صحية معينة وباملنتجات اليت تصنف يف هاتني الرتبتني معاً يف آن واحد             االنفجار ال تغري العبارات املتصلة      

 . ينبغي أن حتمل بيانات حتذيرية مناسبة لكلتيهما

  وحيثما تصنف مادة أو خملوط ألكثر من خطر صحي، ينبغي عموماً اختيار جمموعة البيانات التحذيرية                 ٦-٤-٣-٣ألـف   
، قد يكون   "االستجابة"وفيما يتعلق بالعبارات اليت تتصل ب         . سية على التدابري الوقائية   وينطبق ذلك بصورة رئي   . األشد صرامة 

وعلى سبيل املثال، إذا كانت مادة كيميائية مادة مسرطنة وحادة السمية، فإن تدابري اإلسعاف األويل               . اإلجراء السريع حامساً  
كما أن الرعاية الطبية للتأثريات الصحية . أثريات األطول أجالًللسـمية احلـادة تكـون هلا األسبقية على التدابري املطلوبة للت    

 . املتأخرة قد يكون ضرورياً يف حاالت التعرض العارض، حىت إذا مل يكن مصحوباً بأعراض تسمم فورية

  وحلمايـة الناس الذين تتباين قدراهتم على القراءة، سيكون من املفيد إدراج رسوم ختطيطية            ٧-٤-٣-٣ألـف   
إال أنه جتدر اإلشارة  )). أ(١-٤-٤-١انظر  (وبيانات حتذيرية يف آن واحد هبدف نقل املعلومات بأكثر من وسيلة            حتذيرية  

إىل أن الـتأثري الوقائي للرسوم التخطيطية حمدود، وال تغطي األمثلة اليت يتضمنها هذا املرفق مجيع اجلوانب التحذيرية اليت                   
 . لتخطيطية مفيدة، ميكن إساءة فهمها، وهي ليست بديالً للتدريبوبينما قد تكون الرسوم ا. ينبغي معاجلتها

 فئات األخطار /مصفوفة البيانات التحذيرية مصنفة تبعاً لرتب ٥-٣-٣ألف 

  ترد يف هذه املصفوفة البيانات التحذيرية املوصى هبا لكل رتبة أخطار وكل فئة خطر يف النظام   ١-٥-٣-٣ألف  
ويف كل  . باستثناء البيانات التحذيرية العامة   ) ١-٢-٢-٣انظر ألف   ( التحذيري   املنسق عاملياً حسب نوع البيان    

 .حالة يتضمن البيان التحذيري الرمز املنطبق يف السفر الذي يعلوه مباشرة
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 )١-٢الفصل (

 الرمز
 قنبلة منفجرة

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 ر غري ثابتمتفج خطر H200متفجر غري ثابت  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/ اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P401 
 ...خيزن يف 

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P372 
 .احذر خطر االنفجار يف حالة احلريق

P373 
ال تكـافح احلريق إذا وصلت النار إىل        

 .املتفجرات

P380 

 .ختلى املنطقة

P201 
جيـب احلصول علـى تعليمات خاصـة قبل       

 .االستخدام

P202 
ممـنوع املناولة إال بعد قراءة وفهـم مجيـع         

 .احتياطات األمان

P281 
على النحو  استخدم معدات احلماية الشخصية     

 .املطلوب
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 املتفجرات
 )١-٢الفصل (

 الرمز
 قنبلة منفجرة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1-1الشعبة  خطر H201متفجر؛ خطر انفجار شامل  

 2-1الشعبة  خطر H202متفجر؛ خطر انتثار شديد  

 

 3-1ة الشعب خطر  H203متفجر؛ خطر احلريق، أو العصف، أو االنتثار  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ اإلقليمية/وفقـاً للوائـح احمللية    ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية

P401 
 ...خيزن يف 

 الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /

P380 P370 + 
 .يلزم إخالء املنطقة: يف حالة احلريق

P372 
 .خطر االنفجار يف حالة احلريق

P373  
 .ال تكافح النار إذا وصلت إىل املتفجرات

 

P210 
/ احلرارة عن مصادر اإلشعال من قبيل     حيفـظ بعـيداً   

 ممنوع  -. السطوح الساخنة /اللهب املكشوف /الشـرر 
 .التدخني

) مصادر(ملختصة مصدر   املورد أو السلطة ا   /حيدد الصانع 
 .اإلشعال املنطبقة

P230 
 ...حيفظ مرطباً باستخدام 

أو السلطـة  / املـورد/مـادة مناسبة حيددها الصانع    ... 
 .املختصة

إذا كان اجلفاف يزيد خطر االنفجار، إال إذا لزم ذلك  -
 .لعمليات التصنيع أو التشغيل

 ).نتروسليلوز: مثال( 
P240 
 .دات االستقبالُيربط الوعاء ومع/ُيؤّرض

 .إذا كان املتفجر حساسا للكهربية االستاتية -
P250 

 .االحتكاك/الصدم /الطحن  للمناولة العنيفة مثلال يعرض
املورد أو السلطة املختصة املناولة الشاقة      /حيـدد الصـانع   

 .املنطبقة
P280 

 .يوضع وقاء الوجه
 .السلطة املختصة نوع املعدات أو /املورد/ حيدد الصانع
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 ملتفجراتا
 )١-٢الفصل (

 الرمز
 قنبلة منفجرة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 

 4-1الشعبة  حتذير H204خطر احلريق أو االنتثار 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P401 
 ...خيزن يف 

/ الوطنية/ اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P370 + P380 
 .يلزم إخالء املنطقة: يف حالة احلريق

P372 
 . خطر االنفجار يف حالة احلريق

 S 1.4 إال إذا كانــت املتفجـرات -
 . ذخائر ومكونات منها

P373 
 .ال تكافح النار إذا وصلت إىل املتفجرات

P374 
يلزم مكافحة النار مع اختاذ االحتياطات      

 . املناسبة من مسافة معقولة
 ذخائر  1.4S  إال إذا كانت متفجرات    -

 .  ومكونات منها

P210 
 مصادر اإلشعال من قبيل     عن حيفـظ بعـيداً   

السطوح /اللهـب املكشـوف /الشرر/احلرارة
 .نوع التدخني مم-. الساخنة

املورد أو السلطة املختصة مصدر     /حيـدد الصانع  
 .اإلشعال املنطبقة) مصادر(

P240 
 ُيربط الوعاء ومعدات االستقبال/ُيؤّرض

 . إذا كان املتفجر حساسا للكهربية االستاتية-

P250 
الصدم /الطحن للمناولة العنيفة مثل   ال يعرض 

 .االحتكاك/.../
سلطة املختصـة  املورد أو ال  /حيـدد الصانع  ... 

 .املناولة الشاقة املنطبقة
P280 

 .ضع قناع احلماية
أو السلطة املختصـة   / املورد/حيـدد الصـانع   
 .نـوع املعدات
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 املتفجرات
 )١-٢الفصل (

 بدون رمز الرمز
   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 5-1الشعبة  خطر H205احتمال االنفجار الشامل يف احلريق 

 نات التحذيريةالبيا
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/ احملليةحـوفقاً للوائ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P401 
 ...خيزن يف 

 الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية...
 ).جيب حتديدها(الدولية /

P370+P380 
 .جيب إخالء املنطقة: احلريقيف حالة 

P372 
 .خطر االنفجار يف حالة احلريق

P373 
ــلت إىل    ــنار إذا وص ــافح ال ال تك

 .املتفجرات

P210 
/  احلرارةمصادر اإلشعال من قبيلحيفـظ بعـيداً عـن       

 -. السطوح الساخنـة /اللهـب املكشـوف  /الشـرر 
 .ممنوع التدخني

املـورد أو السلطة املختصة مصدر      /حيـدد الصـانع   
 .اإلشعال املنطبقة) صادرم(

P230 
 ...حيفظ مرطباً باستخدام

 .املادة املناسبة أو السلطة املختصة/املورد/حيدد الصانع... 
  إذا كان اجلفاف يزيد خطر االنفجار، إال إذا لزم ذلك            -

 ).نتروسليلوز: مثال. (لعمليات التصنيع أو التشغيل
P240 
 .ُيربط الوعاء ومعدات االستقبال/ُيؤّرض

 .  إذا كان املتفجر حساساً للكهربية االستاتية-
P250 

الصدم /الطحن للمـناولة العنـيفـة مثل     ال يعـرض  
 .االحتكاك/.../
املورد أو السلطة املختصـة املناولة     /حيـدد الصـانع   ... 

 .الشاقة املنطبقة
P280 

 .يوضع قناع للوجه
 .نوع املعداتاملورد أو السلطة املختصة /حيدد الصانع
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  اللهوبةالغازات
 )٢-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 خطر H220غاز هلوب بدرجة فائقة 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 P403 
 .خيزن يف مكان جيد التهوية

P377 
 :احلريق بسبب الغاز املتسرب

تسرب ال تكـافح النار، ما مل يوقف ال       
 .بشكل مأمون

P381 
تستبعد مجيع مصادر اإلشعال إذا كان      

 .ذلك مأموناً

P210 
حيفـظ بعـيداً عـن مصادر اإلشعال من قبيل          

السطوح /اللهب املكشوف /الشــرر /احلـرارة 
 . ممنوع التدخني-. الساخنة

املورد أو السلطة املختصة مصدر     /حيـدد الصـانع   
 . اإلشعال املنطبقة) مصادر(
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 وبةالغازات الله
 )٢-٢الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 2 حتذير H221غاز هلوب  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 P403 
 .خيزن يف مكان جيد التهوية

P377 
 :احلريق بسبب الغاز املتسرب

ال تكـافح الـنار، ما مل يوقف التسرب         
 .مأمونبشكل 

P381 
تسـتبعد مجيع مصادر اإلشعال إذا كان       

 .ذلك مأموناً

P210 
حيفـظ بعـيداً عـن مصادر اإلشعال من قبيل          

السطوح /اللهـب املكشـوف /الشرر/احلرارة
 . ممنوع التدخني-. الساخنة

املورد أو السلطة املختصة مصدر     /حيـدد الصانع  
 .اإلشعال املنطبقة) مصادر(
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 األيروسوالت اللهوبة
 )٣-٢لفصل ا(

 الرمز
 هلب

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 خطر H222أيروسول هلوب بدرجة فائقة 

 

 2 حتذير H223أيروسول هلوب 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 P410 + P412 
حيمـى مـن أشـعة الشمس، وال يعرض

 .ف °122/س°50لدرجات حرارة تتجاوز 

 P210 

حيفظ بعيداً عن مصادر اإلشعال من قبيل       
السطوح /اللهب املكشوف /الشرر/احلرارة
 . ممنوع التدخني-. الساخنة

املورد أو السلطة املختصة    /حيـدد الصـانع   
 .اإلشعال املنطبقة) مصادر(مصدر 

P211 

ال يـرش على هلب مكشوف أو أية مادة         
 .متوهجة

P251 

رق، ال خيرق أو حي   : الوعـاء حتت الضغط   
 .حىت بعد استخدامه
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ـُؤكسدة  الغازات امل
 )٤-٢الفصل (

 الرمز
 هلب فوق دائرة

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 خطر H270قد يسبب حريقاً أو يؤججه؛ ُمؤكسد 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 P403 
 .خيزن يف مكان جيد التهوية

P370 + P376 
يف حالـة احلريق يوقف التسرب إذا كان        

 .فعل ذلك مأموناً

P220 
املواد /.../خيزن بعيداً عن املالبس   /حيفـظ 

 .القابلة لالحتراق
املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 

 . املواد األخرى غري املتوافقة

P244 
التأكد من عدم وجود شحم أو زيت على    

 .صمامات التخفيض
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  حتت الضغطالغازات
 )٥-٢الفصل (

 الرمز
 اسطوانة غاز

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 غاز مضغوط حتذير H280حيتوي غازاً حتت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن 
 غاز مسّيل حتذير H280حيتوي غازاً حتت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن 

 

 غاز مذاب حتذير H280حيتوي غازاً حتت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 P410 + P403 
وخيزن يف مكان   . حيمى من أشعة الشمس   

 .جيد التهوية
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 الغازات حتت الضغط
 )٥-٢الفصل (

 الرمز
 اسطوانة غاز

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
).كريوجينية(أو إصابات قّرية    حيـتوي غازاً مربداً؛ قد يسبب حروقاً        

H281 
 غاز مسّيل مّربد حتذير

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 P403 
 .خيزن يف مكان جيد التهوية

P336 
ال حتك   .تصهر األجزاء املتجمدة مباء فاتر    

 .املنطقة املتأثرة

P315 
 .استشارة طبية فوراً/اطلب رعاية

P282 
وقاء /وقاء للوجه /ت عازلة ضـع قفـازا   

 .للعينني
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 السوائل اللهوبة
 )٦-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 خطر H244سائل وخبار هلوبة بدرجة فائقة 

 2 خطر H225سائل وخبار هلوب بشدة  

 

 3 حتذير H226سائل وخبار هلوب  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة خزينالت التصريف

P501 
الوعاء يف  /ختلـص من احملتويات   

... 
اإلقليمية /وفقـاً للوائح احمللية   ... 

 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية/

P403 + P235 
حيفظ . خيزن يف مكان جيد التهوية    

 .بارداً

P303 + P361 + P353 
): أو الشعر(يف حالة التالمس مع اجللد 

. س امللوثة فوراً  ختلع مجيع املالب  /تـرتع 
 .بالدش/يشطف اجللد مباء

P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو السلطة   / حيـدد الصـانع    ... 
 .الوسائط املناسبة املختصة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -
 

P210    اللهب /الشرر/مصادر اإلشعال من قبيل احلرارة     يـبعد عـن  . ممنوع التدخني-. خنةالسطوح السا/املكشوف
اإلشعال ) مصادر(املورد أو السلطة املختصة مصدر /حيدد الصانع  .املنطبقة

P233 حيفظ الوعاء مغلقاً بإحكام. 
P240 
 يربط الوعاء مع جهاز االستقبال/يؤرض

 .االستاتية  إذا كانـت تـتوخى إعادة حتميل مادة حساسة للكهربية            -
 .ولّد جواً خطراً  إذا كان املنتوج  يتطاير حبيث ي-

P241 
إضاءة /معدات هتوية /تستخدم معدات كهربائية ضد االنفجار     ./.../ 

 .املورد أو السلطة املختصة/معدات أخرى حيددها الصانع... 
P242 

 .ال تستخدم أدوات تولّد الشرر
P243 

 .تتخذ إجراءات حتذيرية ضد التفريغ اإللكتروستايت
P280 

ــاء للع ــلحماية ووق ــازات ل ــننيتوضــع قف ــه/ي .للوج
 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع
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 السوائل اللهوبة
 )٦-٢الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار 
 4 حتذير H227سائل قابل لالحتراق   

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /توياتختلص من احمل

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P403 + P235 
 . حيفظ بارداً. خيزن يف مكان جيد التهوية

P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 
 .الوسائط املناسبة

 .وجود املاء يزيد اخلطرإذا كان  -

P210 
حيفـظ بعـيداً عن اللهب والسـطوح       

  ممنوع التدخني-. الساخنة
P280 

/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     
  .للوجه

املورد أو السلطة املختصة نوع  /حيدد الصانع 
 .املعدات
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 املواد الصلبة القابلة لالشتعال
 )٧-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

   

 فئة اخلطر لمة التنبيهك بيان األخطار
 1 خطر H228مادة صلبة قابلة لالشتعال 

 

 2 حتذير H228مادة صلبة قابلة لالشتعال 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

  P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو السلطة املختصة    / حيدد الصانع  ...
 .ملناسبةالوسائط ا

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

P210 
اللهب /الشرر/احلرارة مصادر اإلشعال من قبيل    يـبعد عن  
 . ممنوع التدخني-. السطوح الساخنة/املكشوف

) مصادر(املورد أو السلطة املختصة مصدر      /حيـدد الصـانع   
 .اإلشعال املنطبقة

P240 
 .يربط الوعاء مع جهاز االستقبال/يؤرض

ـ   - ت تتوخى إعادة حتميل مادة حساسة للكهربية       إذا كان
 .االستاتية

P241 
ضد /.../ إضاءة/معدات هتوية /تسـتخدم معدات كهربائية   

 .االنفجار
 املورد/معدات أخرى حيددها الصانع... 

 .    إذا كان ميكن أن تتولد سحب غبار-
P280 

 للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينني
 .لسلطة املختصة نوع املعداتاملورد أو ا/ حيدد الصانع
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 املواد واملخاليط الذاتية التفاعل
 )٨-٢الفصل (

 الرمز
 قنبلة منفجرة

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 النوع ألف خطر H240التسخني قد يسبب االنفجار 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ياتختلص من احملتو

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P403 + P235 

 .وحيفظ بارداً. خيزن يف مكان جيد التهوية

P411 
خيـزن يف درجـات حـرارة ال تتجاوز        

 .ف°/...س °...
املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 

 .درجة احلرارة

P420 
 . عن املواد األخرىخيزن بعيداً

P370 + P378 
 لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو السلطة املختصة / حيدد الصانع... 
 .الوسائط املناسبة

 .    إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر-
P370 + P380 + P375 

ـُخلى املنطقة : يف حالة احلريق   وتكافح . ت
الـنار مـن بعد بسبب احتمال حدوث        

 .رانفجا
 

P210 
مصـادر اإلشعال من قبيل      يـبعد عـن   

السطوح /اللهب املكشوف /الشرر/احلرارة
 . ممنوع التدخني-. الساخنة

املورد أو السلطة املختصة    /حيـدد الصـانع   
 .اإلشعال املنطبقة) مصادر(مصدر 

P220 
املواد /.../خيزن بعيداً عن املالبس   /حيفـظ 

 .القابلة لالحتراق
السلطة املختصة  املورد أو   /حيدد الصانع ... 

 .املواد غري املتوافقة
P234 

 .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي
P280 

ــاء   ــلحماية ووق ــازات ل ــع قف توض
 .للوجه/للعينني

املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيدد الصانع 
 .املعدات
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 املواد واملخاليط الذاتية التفاعل
 )٨-٢الفصل (

 الرمز
 قنبلة منفجرة وهلب

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه  األخطاربيان

   

 النوع باء خطر H241التسخني قد يسبب االنفجار  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P403 + P235 
 .حيفظ بارداً. يف مكان جيد التهويةخيزن 
P411 

خيــزن يف درجــات حــرارة ال تــتجاوز
 .ف°/...س °...

املورد أو السلطة املختصة    /حيـدد الصانع  ... 
 .درجة احلرارة

P420 
 .خيزن بعيداً عن املواد األخرى

P370 + P378 
 لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

ختصة املورد أو السلطة امل   / حيدد الصانع  ... 
 .الوسائط املناسبة

 .    إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر-
P370 + P380 + P375 

ـُخلى املنطقة :يف حالـة احلريق  وتكافح . ت
الـنار مـن بعـد بسبب احتمال حدوث         

 .انفجار
 

P210 
/ احلرارة مصادر اإلشعال من قبيل    يـبعد عن  

. السطوح الساخنة /اللهب املكشوف /الشرر
 . ممنوع التدخني-
املورد أو السلطة املختصة مصدر     /دد الصانع حي
 .اإلشعال املنطبقة) مصادر(

P220 
املواد القابلة /.../خيزن بعيداً عن املالبس/حيفظ

 .لالحتراق
املورد أو السلطة املختصة   /حيـدد الصـانع   ... 

 .املواد غري املتوافقة
P234 

 .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي
P280 

 .للوجه/ للعيننيتوضع قفازات للحماية ووقاء
املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيـدد الصانع  

 .املعدات
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 املواد واملخاليط الذاتية التفاعل
 )٨-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 النوع جيم خطر H242التسخني قد يسبب حريقاً 
 النوع دال خطر H242التسخني قد يسبب حريقاً 

 النوع هاء حتذير H242لتسخني قد يسبب حريقاً ا

 

 النوع واو حتذير H242التسخني قد يسبب حريقاً 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ اإلقليمية/وفقاً للوائـح احملليـة  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية

P403 + P235 

حيفظ . خيـزن يف مكان جيد التهوية     
 .بارداً

P411 
خيـزن يف درجات حرارة ال تتجاوز      

 .ف°/...س °...
املورد أو السلطة   /حيـدد الصانع  ... 

 .املختصة درجة احلرارة
P420 

 . عن املواد األخرىخيزن بعيداً

P370 + P378 
 لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

أو السلطة  املورد  / حيـدد الصـانع    ... 
 .املختصة الوسائط املناسبة

 .    إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر-
 

P210 
اللهب /الشرر/مصادر اإلشعال من قبيل احلرارة     يبعد عن 
 . ممنوع التدخني-. السطوح الساخنة/املكشوف

) مصادر(املورد أو السلطة املختصة مصدر      /حيدد الصانع 
 .اإلشعال املنطبقة

P220 
املواد القابلة  /.../اً عن املالبس  خيـزن بعـيد   /حيفـظ 

 .لالحتراق
املورد أو السلطة املختصة املواد غري      /حيـدد الصانع  ... 

 .املتوافقة
P234 

 .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي
P280 

 .للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينني
 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع
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  االشتعالالسوائل التلقائية
 )٩-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 خطر H250يشتعل فور التعرض للهواء 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 P422 
 ... .ختزن احملتويات حتت 

سـائل أو غـاز خامل مناسب حيدده        ... 
 .ملختصةاملورد أو السلطة ا/الصانع

P302 + P334 
يغمر يف ماء   : يف حالة السقوط على اجللد    

 .يلف برباط مبلل/بارد

P370+P378 
 .لإلطفاء...يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 
 .الوسائط املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -
 

P210 
 مصـادر اإلشـعال من قبيل      يـبعد عـن   

السطوح /اللهب املكشـوف /الشرر/ارةاحلر
 . ممنوع التدخني-الساخنة 

املورد أو السلطة املختصة مصدر     /حيدد الصانع 
 . اإلشعال املنطبقة) مصادر(

P222 
 .ال يسمح بالتعريض للهواء

P280 
/ توضـع قفـازات لـلحماية ووقاء للعينني       

 .للوجه
املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيـدد الصانع  

 .  املعدات
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 املواد الصلبة التلقائية االشتعال
 )١٠-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 خطر H250يشتعل فور التعرض للهواء 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 P422 
 ... .ختزن احملتويات حتت 

 سـائل أو غـاز خامل مناسب حيدده       ... 
 .املورد أو السلطة املختصة/الصانع

P335 + P334 
تزال اجلسيمات العالقة باجللد ويغمر يف      

 .يلف برباط مبلل/ماء بارد

P370 + 378 
 .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 
 .الوسائط املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -
 

P210 
مصـادر اإلشعال من قبيل      عد عـن  يـب 

السطوح /اللهب املكشوف /الشرر/احلرارة
 . ممنوع التدخني-الساخنة 

املورد أو السلطة املختصة    /حيـدد الصـانع   
 . اإلشعال املنطبقة) مصادر(مصدر 

P222 
 .ال يسمح بالتعريض للهواء

P280 
/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     

 .للوجه
السلطة املختصة  املورد أو   /حيدد الصانع 
 .  نوع املعدات
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 املواد واملخاليط الذاتية التسخني
 )١١-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 خطر H251ذايت التسخني، قد يلتقط النار 

 

 2 حتذير H252ذايت التسخني، قد يلتقط النار يف الكميات الكبرية 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 P407 

/ يـراعى ترك فاصل هوائي بني الرصات      
 .الطبايل

P413 
... حتـزن الكميات السائبة اليت تتجاوز       

رطـل يف درجـات حرارة      /... كغـم 
 .ف°/...س°...ال تتجاوز 

املـورد أو السلطة   /حيــدد الصـانع   ... 
 .املختصة الكمية ودرجة احلرارة

P420 
 . عن املواد األخرىخيزن بعيداً

 P235 + P410 

 .وحيمى من أشعة الشمس. حيفظ بارداً

P280 
/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     

 .للوجه
املورد أو السلطة املختصة نوع   /حيدد الصانع 

 .املعدات
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 املواد واملخاليط اليت تطلق غازات هلوبة بتالمس املاء
 )١٢-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه اربيان األخط
 1 خطر H260بتالمس املاء تنطلق غازات هلوبة تشتعل تلقائياً 

 

 2 خطر H261بتالمس املاء تنطلق غازات هلوبة 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ...
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P402 + P404 
أو يف وعاء   /و. خيـزن يف مكـان جاف     

 .مغلق

P335 + P334 
ويغمر يف  . تزال اجلسيمات العالقة باجللد   

 .يلف برباط مبلل/ماء بارد
P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 
 .ناسبةالوسائط امل

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر   -
 

P223 

جتنـب أي احتمال لتالمس املاء، بسبب       
إمكانـية حدوث تفاعل عنيف واشتعال      

 .تلقائي

P231 + P232 
وحيمى من  . تلزم املناولة حتت غاز خامل    

 .الرطوبة

P280 
/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     

 .للوجه
 املختصة نوع املورد أو السلطة /حيدد الصانع 

 .املعدات
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 املواد واملخاليط اليت تطلق غازات هلوبة بتالمس املاء
 )١٢-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 3 حتذير H261تنطلق غازات هلوبة إذا تالمس مع املاء 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /لص من احملتوياتخت

الوطنية /اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /

P402 + P404 
خيزن يف وعاء   . خيـزن يف مكـان جاف     

 .مغلق

P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 
 .الوسائط املناسبة

 .ذا كان وجود املاء يزيد اخلطرإ -

P231 + P232 

وحيمى من . تلـزم املناولة حتت غاز خامل  
 .الرطوبة

P280 
/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     

 .للوجه
املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيدد الصانع 

 .املعدات
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 السوائل املؤكسدة
 )١٣-٢الفصل (

 الرمز
 هلب فوق دائرة

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 خطر H271قد يسبب حريقاً أو انفجاراً؛ مؤكسد قوي 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية

 P306 + P360 
يشطف : لسقوط على املالبس  يف حالـة ا   

اجللد واملالبس امللوثة فوراً مباء وفري، قبل       
 .أن ختلع املالبس

P371 + P380 + P375 
يف حالــة احلــريق الكــبري والكمــيات 

وتكافح النار من   . ختلى املنطقة : الضخمة
 .بعد بسبب احتمال حدوث انفجار

P370 + P378 
 لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو السلطة املختصة    /د الصانع حيد... 
 الوسائط املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -

P210 
 .حيفظ بعيداً عن احلرارة

P220 
خيزن بعيداً عن املالبس واملواد األخرى القابلة       /حيفـظ 

 .لالحتراق

P221 
تـتخذ أي احتـياطات لتجنب اخللط مع املواد القابلة          

 /...لالحتراق
املورد أو السلطة املختصة املواد األخرى      /صانعحيدد ال ... 

 .غري املتوافقة
P280 

 .للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينني
 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

P283 
 .معطلة لالحتراق/للهب/تلبس مالبس مقاومة للنار
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 السوائل املؤكسدة
 )١٣-٢الفصل (

 الرمز
 هلب فوق دائرة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 2 خطر H272قد يؤجج النار؛ عامل مؤكسد 

 

 3 حتذير H272قد يؤجج النار؛ عامل مؤكسد 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ اإلقليمية/وفقــاً للوائـح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /وطنيةال

 P370 + P278 
 لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو السلطة املختصة    / حيـدد الصانع   ...
 .الوسائط املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

P210 
 .حيفظ بعيداً عن احلرارة

P220 
املواد القابلة  /.../خيزن بعيداً عن املالبس   /حيفظ
 .اقلالحتر

املورد أو السلطة املختصة املواد     /حيدد الصانع ... 
 .األخرى غري املنطبقة

P221 
تـتخذ أي احتياطات لتجنب اخللط مع املواد        

 /...القابلة لالحتراق
املورد أو السلطة املختصة املواد     /حيدد الصانع ... 

 .األخرى غري املتوافقة
P280 

 .للوجه/ توضع قفازات للحماية ووقاء للعينني
ـ  املورد أو السلطة املختصة نوع     /دد الصـانع  حي

 .املعدات
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 املواد الصلبة املؤكسدة
 )١٤-٢الفصل (

 الرمز
 هلب فوق دائرة

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 خطر H271قد يسبب احلريق أو االنفجار؛ عامل مؤكسد قوي 

 البيانات التحذيرية
 ايةالوق االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ اإلقليمية/وفقـاً للوائـح احمللـية     ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية

 P306 + P360 
يشطف اجللد  : يف حالة السقوط على املالبس    

واملالبس امللوثة فوراً بوفرة من املاء، قبل أن        
 .ختلع املالبس

P371 + P380 + P375 
:لكبري والكميات الضخمة  يف حالـة احلريق ا    

وتكافح النار من بعد بسبب     . ختـلى املنطقة  
 .احتمال حدوث انفجار

P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو السلطة املختصة    / حيـدد الصانع   ...
 . الوسائط املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

P210 
 .حيفظ بعيداً عن احلرارة

P220 
خيزن بعيداً عن املالبس واملواد األخرى      /حيفـظ 

 .القابلة لالحتراق
P221 

تـتخذ أي احتـياطات لتجنب اخللط مع املواد         
 /...القابلة لالحتراق

املورد أو السلطة املختصة املواد     /حيـدد الصانع  ... 
 .األخرى غري املتوافقة

P280 
 .للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينني

ملـورد أو السلطة املختصة نوع      ا/حيـدد الصـانع   
 .املعدات

P283 
معطلة /للهب/تلـبس مالبـس مقاومـة للـنار     

 .لالحتراق
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 املواد الصلبة املؤكسدة
 )١٤-٢الفصل (

 الرمز
 هلب فوق دائرة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 2 خطر H272قد يؤجج النار؛ عامل مؤكسد 

 

 3 حتذير H272قد يؤجج النار؛ عامل مؤكسد 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/ اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

 P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو السلطة   /حيـدد الصـانع   ... 
 .ختصة الوسائط املناسبةامل
 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

P210 
 .حيفظ بعيداً عن احلرارة

P220 
املواد القابلة  /.../خيـزن بعـيداً عـن املالبس      /حيفـظ 

 .لالحتراق
املورد أو السلطة املختصة املواد األخرى      /حيدد الصانع ... 

 . غري املتوافقة
P221 

املواد القابلة  تـتخذ أي احتـياطات لتجنب اخللط مع         
 /...لالحتراق

املورد أو السلطة املختصة املواد األخرى      /حيدد الصانع ... 
 .غري املتوافقة

P280 
 .للوجه/ توضع قفازات للحماية ووقاء للعينني

 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع
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 العضوية) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 
 )١٥-٢الفصل (

 الرمز
 قنبلة منفجرة

 
 

 

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 النوع ألف خطر H240التسخني قد يسبب االنفجار 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ اإلقليمية/وفقـاً للوائـح احمللـية     ... 
 ).هاجيب حتديد(الدولية /الوطنية

P411 + P235 
... خيزن يف درجات حرارة ال تتجاوز       

 .حيفظ بارداً. ف°/...س°
املورد أو السلطة   /حيـدد الصـانع   ... 

 .املختصة درجة احلرارة

P410 
 .حيمى من أشعة الشمس

P420 
 .خيزن بعيداً عن املواد األخرى

 

 P210 
 عـن مصـادر اإلشـعال مـن قبيل          حيفـظ بعـيداً   

 -. السطوح الساخنة /كشوفاللهب امل /الشرر/احلرارة
 .ممنوع التدخني
) مصادر(املورد أو السلطة املختصة مصدر      /حيـدد الصانع  
 .اإلشعال املنطبقة

P220 
املواد القابلة  /.../خيـزن بعـيداً عـن املالبس      /حيفـظ 

 .لالحتراق
املورد أو السلطة املختصة املواد غري      /حيـدد الصـانع   ... 

 .املتوافقة
P234 

 .ء األصليال حيفظ إال يف الوعا
P280 

 .للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينني
 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع
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 العضوية) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 
 )١٥-٢الفصل (

 الرمز
 قنبلة منفجرة وهلب

 
 

 

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 

 
 النوع باء خطر H241و انفجاراً قد يسبب التسخني حريقاً أ

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ اإلقليمية/وفقـاً للوائـح احمللـية     ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية

P411 + P235 
... خيـزن يف درجات حرارة ال تتجاوز        

 .حيفظ بارداً. ف°/...س°
املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 

 .درجة احلرارة

P410 
 .حيمى من أشعة الشمس

P420 
 .خيزن بعيداً عن املواد األخرى

 

 P210 
حيفـظ بعـيداً عـن مصادر اإلشعال من قبيل          

السطوح /اللهـب املكشوف  /الشـرر /احلـرارة 
 . ممنوع التدخني-. الساخنة

تصة مصدر  املورد أو السلطة املخ   /حيـدد الصـانع   
 .اإلشعال املنطبقة) مصادر(

P220 
املواد القابلة  /.../خيزن بعيداً عن املالبس   /حيفـظ 

 .لالحتراق
املورد أو السلطة املختصة املواد     /حيـدد الصانع  ... 

 .غري املتوافقة
P234 

 .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي
P280 

 .للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينني
ـ /حيـدد الصـانع    ورد أو السلطة املختصة نوع     امل

 .املعدات
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 العضوية) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 
 )١٥-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 النوع جيم خطر H242قد يسبب التسخني حريقاً 
 النوع دال خطر H242قد يسبب التسخني حريقاً 
 النوع هاء حتذير H242قد يسبب التسخني حريقاً 

 

 النوع واو حتذير H242قد يسبب التسخني حريقاً 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
الوعاء يف  /ختلـص من احملتويات   

... 
/ اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 

 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية

P411 + P235 
... ة ال تتجاوز خيـزن يف درجـات حرار     

 .حيفظ بارداً. ف°/...س°
املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 

 .درجة احلرارة

P410 
 .حيمى من أشعة الشمس

P420 
 .خيزن بعيداً عن املواد األخرى

 

 P210 
اللهب /الشرر/حيفظ بعيداً عن مصادر اإلشعال من قبيل احلرارة       

 . ممنوع التدخني-. السطوح الساخنة/املكشوف
اإلشعال ) مصادر(املورد أو السلطة املختصة مصدر /حيدد الصانع

 .املنطبقة
P220 
 .املواد القابلة لالحتراق/.../خيزن بعيداً عن املالبس/حيفظ
 .املورد أو السلطة املختصة املواد غري املتوافقة/حيدد الصانع... 

P234 
 .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي

P280 
 .للوجه/ووقاء للعيننيتوضع قفازات للحماية 

 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع
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 املواد واملخاليط األكالة للفلزات
 )١٦-٢الفصل (

 الرمز
 تآكل

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 

 1 حتذير  H290قد يكون أكّاالً للفلزات 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية بةاالستجا التخزين التصريف

 P406 
لـه بطانة  /خيـزن يف وعاء مقاوم للتآكل     

 .داخلية مقاومة للتآكل
املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 

 .املواد األخرى املتوافقة

P390 
متـتص املـادة املنسكبة ملنع تلف املواد        

 .احمليطة

P234 
 .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي
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  فموي-السمية احلادة 
 )١-٣ل الفص(

 الرمز
 مججمة وعظام متقاطعة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 خطر H300مميت إذا ابتلع 

 

 2 خطر H300مميت إذا ابتلع 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/يةاإلقليم/ للوائح احمللية  وفقـاً ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P301 + P310 
االتصال فوراً مبركز   : يف حالـة االبتالع   

 .مكافحة السموم أو بالطبيب

P321 
على بطاقة ... انظـر  (معاجلـة خاصـة     

 ).الوسم
إشـارة حتـيل إىل إرشادات تكميلية       ... 

 لإلسعاف األويل
 .اق فوراًإذا لزم إعطاء تري -

P330 
 .يشطف الفم

P264 
 .جيداً بعد املناولة... تغسل 

املستورد أو السلطة   /حيـدد الصـانع   ... 
املختصة أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد       

 .املناولة

P270 
ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني 

  .أثناء مناولة هذا املنتوج
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  فموي-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 مججمة وعظام متقاطعة

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 3 خطر H301مسي إذا ابتلع 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائـح احملليـة  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P301 + P310 
االتصال فوراً مبركز   : يف حالـة االبتالع   

 .مكافحة السموم أو بالطبيب

P321 
على بطاقة  ... انظـر   (معاجلـة خاصـة     

 ).الوسم
إشـارة حتـيل إىل إرشادات تكميلية       ... 

 .األويللإلسعاف 
 .إذا لزم إعطاء ترياق فوراً -

P330 
 .يشطف الفم

P264 
 .جيداً بعد املناولة. ..تغسل 

املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 
 .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P270 
ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني       

  .أثناء مناولة هذا املنتوج

 



 
 

 

 

ST/SG
/A

C
.10/34/A

dd.3 
P

age 82 

  فموي-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 عالمة تعجب

   

  فئة اخلطر بيهكلمة التن بيان األخطار
 4 حتذير H302ضار إذا ابتلع  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف / ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

 P301 + P312 
االتصال فوراً مبركز   : يف حالـة االبتالع   

 يف حالة   مكافحـة السـموم أو بالطبيب     
 .الشعور بتوعك

P330 
 .يشطف الفم

P264 
 .جيداً بعد املناولة... تغسل 

املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 
 .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P270 
ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني 

 .أثناء مناولة هذا املنتوج
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  فموي-ية احلادة السم
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 5 حتذير H303  قد يضر إذا ابتلع

 البيانات ا لتحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

  P312 
يف حالـة الشعور بتوعك االتصال مبركز       

 .مكافحة السموم أو الطبيب
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  جلدي-دة السمية احلا
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 مججمة وعظام متقاطعة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 خطر  H310مميت إذا تالمس مع اجللد

 

 2 خطر H310مميت إذا تالمس مع اجللد 
 البيانات التحذيرية

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف
P501 

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 

 ).جيب حتديدها(الدولية 

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P302 + P350 
يغسل بوفرة  : يف حالة السقوط على اجللد    

 .من الصابون واملاء
P310 

االتصال فوراً مبركز مكافحة السموم أو      
 .الطبيب

P322 
ة على بطاق ... انظر  (الـتدابري اخلاصـة     

 ).الوسم
إشـارة حتـيل إىل إرشادات تكميلية       ... 

 .لإلسعاف  األويل
إذا كــان ينصــح بــتدابري فوريــة  -

 .كاستخدام منظف خاص
P361 
  .                         ً ختلع مجيع املالبس امللوثة فوراً /   ترتع

P363 
 .تغسل املالبس امللوثة قبل إعادة استعماهلا

P262 
يلزم جتنب مالمسة املنتوج للعني أو اجللد       

 .أو املالبس
P264 

 .جيداً بعد املناولة... تغسل 

املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 
 .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P270 
ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني 

 .أثناء مناولة هذا املنتوج

P280 
 مالبس للحماية/توضع قفازات

وع املورد أو السلطة املختصة ن  /حيدد الصانع 
 .املعدات



 
 ST/SG

/A
C

.10/34/A
dd.3 

P
age 85 

  جلدي-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 مججمة وعظام متقاطعة

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 3 خطر H311مسي إذا تالمس مع اجللد 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/احمللية للوائـح    وفقـاً 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P302 + P352 
يغسل بوفرة من   : يف حالة السقوط على اجللد    

 .الصابون واملاء
P312 

االتصال مبركز مكافحة السموم أو الطبيب يف       
 .حالة الشعور بتوعك

P322 
 ).لوسمعلى بطاقة ا... انظر (التدابري اخلاصة 

إشـارة حتيل إىل إرشادات اإلسعاف األويل       ... 
 .اإلضافية

إذا لزم اختاذ تدابري فورية كاستخدام منظف           -
 .خاص
P361 
  .                         ً ختلع مجيع املالبس امللوثة فوراً /   ترتع

P363 
 .تطهر املالبس امللوثة قبل إعادة استعماهلا

P280 
 .مالبس للحماية/توضع قفازات
لسلطة املختصة  املورد أو ا  / حيدد الصانع 
 .نوع املعدات
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  جلدي-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 عالمة تعجب

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 4 حتذير H312يسبب ضرراً إذا تالمس مع اجللد 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

 P302 + P352 
يغسل : يف حالـة سقوط املادة على اجللد      

 .بوفرة من الصابون واملاء

P312 
االتصـال مبركـز مكافحـة السموم أو        

 .الطبيب يف حالة الشعور بتوعك
P322 

على بطاقة  ... انظر  (الـتدابري اخلاصـة     
 ).الوسم

إشـارة حتـيل إىل إرشادات تكميلية       ... 
 .لإلسعاف األويل

إذا لـزم اختاذ تدابري فورية كاستخدام         -
 .منظف خاص

P363 
 .تغسل املالبس امللوثة قبل إعادة استعماهلا

P280 
 مالبس للحماية/توضع قفازات

املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيدد الصانع 
 .املعدات
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  جلدي-السمية احلادة 
 )١-٣لفصل ا(

 الرمز
 بدون رمز

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 5 حتذير H313قد يسبب ضرراً إذا تالمس مع اجللد 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

  P312 
االتصـال مبركـز مكافحـة السموم أو      

 .الطبيب يف حالة الشعور بتوعك
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 استنشاق -السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 مججمة وعظام متقاطعة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 خطر H330مميت إذا استنشق 

 

 2 خطر H330مميت إذا استنشق 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/احملليةوفقـاً للوائح    ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P403 + P233 
وحيفظ . ختـزن يف مكـان جيد التهوية      

 .الوعاء حمكم اإلغالق
 إذا كان املنتوج يتطاير حبيث يولد جواً        -

 .خطراً

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

 

P304 + P340 
ينقل املصاب إىل   : يف حالـة االستنشاق   

يسترخي يف وضع مريح    اهلـواء الطلق و   
 .للتنفس

P310 
االتصال فوراً مبركز مكافحة السموم أو      

 .بالطبيب

P320 
على بطاقة  ... انظر(عالج خاص عاجل    

 ).الوسم
إشـارة حتـيل إىل إرشادات تكميلية       ... 

 .لإلسعاف األويل اإلضافية
 .إذا لزم إعطاء ترياق فوراً -

P260 
/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشـاق الغبار    

 .الرذاذ/ األخبرة/ابالضب
املورد أو السلطة املختصة    /حيـدد الصـانع   
 .الشروط املنطبقة

P271 
ال يستخدم إال يف مكان مكشوف أو جيد     

 .التهوية

P284 
 .يوضع وقاء للتنفس

املورد أو السلطة املختصة نوع    /حيدد الصانع 
 .املعدات
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  استنشاق-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 طعةمججمة وعظام متقا

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 3 خطر H331مسي إذا استنشق 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

جيب (الدولية /الوطنية/وفقاً للَّوائح احمللية... 
 ). حتديدها

P403 + P233 
بإحكام يف مكان جيد    ختزن العبوة مغلقة    

 .التهوية
 إذا كان املنتوج يتطاير حبيث يولد جواً        -

 .خطراً

P 405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

 

P304 + P340 
ينقل املصاب إىل   : يف حالـة االستنشاق   

اهلـواء الطلق ويسترخي يف وضع مريح       
 .للتنفس

P311 
االتصـال مبركـز مكافحة السموم أو       

 .الطبيب

P321 
على بطاقة  ... انظر(جل  عالج خاص عا  

 ).الوسم
إشـارة حتـيل إىل إرشادات تكميلية       ... 

 .لإلسعاف األويل
 .إذا لزمت تدابري فورية خاصة -

P261 
/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشـاق الغبار    

 .الرذاذ/األخبرة/الضباب
املورد أو السلطة املختصة    /حيـدد الصـانع   
 .الشروط املنطبقة

P271 
شوف أو جيد   ال يستخدم إال يف مكان مك     

 .التهوية
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  استنشاق-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 عالمة تعجب

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 4 حتذير H332يؤذي إذا استنشق  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

  P304 + P340 
ينقل املصاب إىل   : يف حالـة االستنشاق   

هلـواء الطلق ويسترخي يف وضع مريح       ا
 .للتنفس

P312 
االتصـال مبركـز مكافحـة السموم أو     

 .الطبيب يف حالة الشعور بتوعك

P261 
/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشـاق الغبار    

 .الرذاذ/األخبرة/الضباب
املورد أو السلطة املختصة    /حيـدد الصـانع   
 .الشروط املنطبقة

P271 
 جيد  ال يستخدم إال يف مكان مكشوف أو      

 .التهوية
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  استنشاق-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 5 حتذير H333قد يؤذي إذا استنشق 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

  P304 + P312 
االتصال مبركز  : يف حالـة االستنشـاق    

وم أو الطبيب يف حالة     مكافحـة السـم   
 .الشعور بتوعك
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 هتّيج اجللد/تأكّل
 )٢-٣الفصل (

 الرمز
 تأكّل

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
  جيم1 ألف إىل 1 خطر H314يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفا للعني 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /توياتختلص من احمل

/ اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P301 + P330 + P331 
 .ال حتاول حفز القيء. يغسل الفم: يف حالة االبتالع

P303 + P361 + P353 
يع املالبس ختلع مج/ترتع): أو الشعر(يف حالة السقوط على اجللد 

 .بالدش/امللوثة فوراً؛ يشطف اجللد باملاء
P363 

 .تغسل املالبس امللوثة قبل إعادة استعماهلا
P304 + P340 

ينقل املصاب إىل اهلواء الطلق ويستلقي يف       : يف حالة االستنشاق  
 .وضع مريح للتنفس

P310 
 .االتصال مبركز مكافحة السموم أو الطبيب فوراً

P321 
 ).على بطاقة الوسم... انظر  (املعاجلة اخلاصة

 .إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل... 
املورد أو السلطة املختصة استخدام منظف خاص،    /حيدد الصانع     

 .عند االقتضاء
P305 + P351 + P338 
ترتع . تشطف باحتراس لعدة دقائق باملاء    : يف حالة دخول العني   

يستمر . ان ذلك أمراً سهالً   العدسـات الالصقة، إن وجدت وك     
 .غسل العني

P260 
 جتنب تنفس غبار أو ضباب املنتوج 

ــود   - ــتمال وج ــند اح ع
 .جسيمات تستنشق أثناء االستخدام

P264 
 .جيداً بعد املناولة... تغسل 

املورد أو السلطة   /حيـدد الصـانع   ... 
املختصـة أجزاء اجلسم اليت جيب أن       

 .تغسل بعد املناولة

P280 
محاية /مالبس للحماية /تتوضع قفازا 

 .محاية الوجه/ العني
املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع 
 .نوع املعدات
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 هتّيج اجللد/تأكّل
 )٢-٣الفصل (

 الرمز
 عالمة تعجب

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 2 حتذير H315يسبب هتيج اجللد 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية جابةاالست التخزين التصريف

  P302 + P352 
يغسل بوفرة من   : يف حالة سقوط املادة على اجللد     

 .الصابون واملاء

P321 
 ).على بطاقة الوسم... انظر (املعاجلة اخلاصة 

إشـارة حتـيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف ... 
 .األويل

املورد أو السلطة املختصة استخدام     /    حيدد الصانع 
 .منظف خاص

P332 + P313 
رعاية /يف حالة هتيج اجللد، تطلب استشارة الطبيب      

 .طبية

P362 
 .وتغسل قبل إعادة استعماهلا                 ختلع املالبس امللوثة 

P264 
 .جيداً بعد املناولة... تغسل 

املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 
 .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P280 
 .توضع قفازات للحماية

املورد أو السلطة املختصة نوع  / الصانع حيدد
 .املعدات
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 هتّيج اجللد/تأكّل
 )٢-٣الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 3 حتذير  H316يسبب هتيجاً جلدياً خفيفاً 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

  P332 + P313 
تطلب استشارة : هتيج جلدي إذا حـدث    

 .رعاية طبية/الطبيب
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 هتيج العني/تلف
 )٣-٣الفصل (

 الرمز
 تأكّـل

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 
 1 خطر H318يسبب تلفاً شديداً للعني 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

  P305 + P351 + P338 
تشطف باحتراس  : لعنييف حالـة دخول ا    

ترتع العدسات  . لعـدة دقـائق باملـاء     
الالصـقة، إن وجدت وكان ذلك أمراً       

 .يستمر الشطف. سهالً

P310 
االتصـال مبركـز مكافحة السموم أو        

 .الطبيب فوراً

P280 
 .للوجه/يوضع وقاء للعينني

املورد أو السلطة املختصة نوع  /حيدد الصانع 
 .املعدات
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 هتيج العني/تلف
 )٣-٣ل الفص(

 الرمز
 عالمة تعجب

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
  ألف2 حتذير H319يسبب هتيجاً شديداً للعني 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

  P305 + P351 + P338 
تشطف باحتراس  : يف حالـة دخول العني    

ترتع العدسات  . لعـدة دقـائق باملـاء     
صـقة، إن وجدت وكان ذلك أمراً       الال
 .يستمر غسل العني. سهالً

P337 + P313 
يف حالـة اسـتمرار هتيج العني، تطلب        

 .طبيةرعاية /استشارة الطبيب

P264 
 .جيداً بعد املناولة... يغسل 

املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 
. أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P280 
 .للوجه/للعيننييوضع وقاء 
املورد أو السلطة املختصة نوع /حيدد الصانع

 .املعدات
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 هتيج العني/تلف
 )٣-٣الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
  باء 2 حتذير H320يسبب هتيج العني 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

  P305 + P351 + P338 
تشطف باحتراس  : يف حالـة دخول العني    

ترتع العدسات  . لعـدة دقـائق باملـاء     
الالصـقة، إن وجدت وكان ذلك أمراً       

 .يستمر غسل العني. سهالً

P337 + P313 
إذا اسـتمر هتيج العني، تطلب استشارة       

 .رعاية طبية/الطبيب

P264 
 .جيداً بعد املناولة... يغسل 

سلطة املختصة  املورد أو ال  /حيدد الصانع ... 
 .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة
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  التنفسي-التحسس 
 )٤-٣الفصل (

 الرمز
 خطر صحي

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
قـد يسـبب أعـراض حساسية أو ربو أو صعوبات يف التنفس يف حالة           

 H334استنشاقه 
 1 خطر

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

 P304 + P341 
إذا كانت هناك   : يف حالـة االستنشـاق    

صـعوبة يف التـنفس ينقل الشخص إىل        
اهلـواء الطلـق ويستلقي يف وضع مريح     

 .للتنفس

P342 + P311 
االتصال :  ظهـرت أعـراض تنفسية     إذا

 .مبركز مكافحة السموم أو الطبيب

P261 
/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشـاق الغبار    

 .الرذاذ/األخبرة/الضباب

املورد أو السلطة املختصة    /حيـدد الصـانع   
 .الشروط املنطبقة

P285 
يف حالـة عدم كفاية التهوية يوضع وقاء        

 .للتنفس
ختصة املورد أو السلطة امل   /حيـدد الصـانع   

 .املعدات
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  اجللدي-التحسس 
 )٤-٣الفصل (

 الرمز
 عالمة تعجب

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 حتذير H317قد يسبب تفاعالً للحساسية يف اجللد 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/لوائح احمللية وفقاً ل ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

 P302 + P352 
يغسل بوفرة من   : يف حالـة السقوط على اجللد     

 .الصابون واملاء

P333 + P313 
إذا حدث هتيج أو طفح جلدي، تطلب استشارة        

 .طبيةرعاية /الطبيب

P321 
 ).على بطاقة الوسم... انظر (املعاجلة اخلاصة 

يل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف     إشـارة حت  ... 
 .األويل

املورد أو السلطة املختصة    /  قـد حيـدد الصانع      -
 .استخدام منظف خاص

P363 
 .تغسل املالبس امللوثة قبل إعادة استعماهلا

P261 
/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشـاق الغبار    

 .الرذاذ/األخبرة/الضباب
املورد أو السلطة املختصة    /حيـدد الصـانع   

 .نطبقةالشروط امل

P272 
                                        ال يسـمح بارتداء مالبس العمل امللوثة       

  .               خارج مكان العمل

P280 
 .توضع قفازات للحماية

املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيدد الصانع 
 .املعدات
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 إطفار اخلاليا اجلنسية
 )٥-٣الفصل (

 الرمز
 خطر صحي

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 خطر H340 <...> قد يسبب عيوباً جينية 

 2 حتذير H341  <...>يشتبه بأنه يسبب عيوباً جينية

 

يذكـر سـبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أن السبل األخرى      (<...>
 ) ال تسبب اخلطر

  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف/ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/ح احمللية  للوائ وفقـاً ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P308 + P313 
تطلب : إذا حـدث تعرض أو قلق بشأنه      

 .رعاية طبية/استشارة الطبيب

P201 
يلـزم احلصول على تعليمات خاصة قبل       

 .االستخدام

P202 
ممـنوع املـناولة قـبل قراءة وفهم مجيع         

 .مةاحتياطات السال

P281 
تسـتخدم معدات الوقاية الشخصية على   

 .النحو الواجب
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 السرطنة
 )٦-٣الفصل (

 الرمز
 خطر صحي

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 خطر H350 <...>ب السرطان       قد يسب
 2 حتذير H351 <...>بأنه يسبب السرطان       يشتبه 

 

اطعة أن السبل األخرى يذكـر سـبيل التعرض إذا ثبت بصورة ق     (<...>
 )ال تسبب اخلطر

  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/ للوائح احمللية  وفقـاً ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P308 + P313 
تطلب : و قلق بشأنه  إذا حـدث تعرض أ    

 .رعاية طبية/استشارة الطبيب

P201 
يلـزم احلصول على تعليمات خاصة قبل       

 .االستخدام

P202 
ممـنوع املـناولة قـبل قراءة وفهم مجيع         

 .احتياطات السالمة

P281 
تسـتخدم معدات الوقاية الشخصية على   

 .النحو الواجب
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 السمية التناسلية
 )٧-٣الفصل (

 الرمز
 خطر صحي

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه يان األخطارب
 1 خطر H360 <<...>> <...>ة أو اجلنني              قد يتلف اخلصوب

 2 حتذير H361 <<...>> <...>ة أو اجلنني                      يشتبه بأنه يتلف اخلصوب
   )                               ً يذكر التأثري احملدد إذا كان معروفاً   (<...>

 

األخرى يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أن السبل           (<<...>>
 )ال تسبب اخلطر

  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/ للوائـح احملليةوفقاً... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P308 + P313 
طلب ت: إذا حـدث تعرض أو قلق بشأنه      

 .رعاية طبية/استشارة الطبيب

P201 
يلـزم احلصول على تعليمات خاصة قبل       

 .االستخدام

P202 
ممـنوع املـناولة قـبل قراءة وفهم مجيع         

 .احتياطات السالمة

P281 
تستخدم معدات الوقاية الشخصية على 

 .النحو الواجب
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 السمية التناسلية
 )٧-٣الفصل (

 )التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله(
 الرمز

 بدون رمز
   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 )إضافية( بدون كلمة تنبيه H362قد يؤذي أطفال الرضاعة الطبيعية  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

  P308 + P313 
تطلب : إذا حـدث تعرض أو قلق بشأنه      

 .رعاية طبية/استشارة الطبيب

P201 
 .م احلصول على تعليمات خاصة قبل االستخداميلز

P260 
 .يلزم جتنب استنشاق غبار أو ضباب املنتوج

عـند احـتمال وجـود جسيمات تستنشق أثناء          -
 .االستخدام

P263 
 .فترة اإلرضاع/يلزم جتنب ملس املادة أثناء احلمل

P264 
 .جيداً بعد املناولة... تغسل 

ختصة أجزاء اجلسم   املورد أو السلطة امل   /حيدد الصانع ... 
 .اليت جيب غسلها بعد املناولة

P270 
ممـنوع تـناول الطعام أو الشرب أو التدخني أثناء           

 .استخدام هذا املنتوج
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 )التعرض املفرد(السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
 )٨-٣الفصل (

 الرمز
 خطر صحي

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 خطر <<...>>  H370   <...>     عضاء          ً   يسبب تلفاً لأل

    )                                            أو تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة     (<...>

 

يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أن السبل األخرى           (<<...>>
 )ال تسبب اخلطر

  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...وعاء يف ال/ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P307 + P311 
االتصـال مبركز   : إذا حـدث تعـرض    

 .مكافحة السموم أو الطبيب

P321 
على بطاقة  ... انظر  (املعاجلـة اخلاصـة     

 ).الوسم
ية إشـارة حتـيل إىل إرشادات تكميل      ... 

 .لإلسعاف األويل
 .إذا لزمت تدابري فورية خاصة -

P260 
/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشـاق الغبار    

 .الرذاذ/األخبرة/الضباب
املورد أو السلطة املختصة    /حيـدد الصـانع   
 .الشروط املنطبقة

P264 
 . بعد املناولةجيداً... تغسل 

املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 
 . جيب غسلها بعد املناولةأجزاء اجلسم اليت

P270 
ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني  

 .أثناء استخدام هذا املنتوج
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 )التعرض املفرد(السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
 )٨-٣الفصل (

 الرمز
 خطر صحي

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 2 حتذير H371  <<...>>   <...>            ً        قد يسبب تلفاً لألعضاء 

    )                                            أو تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة     (<...>

 

يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أن السبل األخرى           (<<...>>
 )ال تسبب اخلطر

  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/قـاً للوائح احمللية   وف... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P309 + P311 
إذا حـدث تعـرض أو يف حالة الشعور         

االتصال مبركز مكافحة السموم    : بتوعك
 .أو الطبيب

P260 
/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشـاق الغبار    

 .الرذاذ/األخبرة/الضباب

ملورد أو السلطة املختصة    ا/حيـدد الصـانع   
 .الشروط املنطبقة

P264 
 .جيداً بعد املناولة... تغسل 

املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 
 .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P270 
ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني  

 .أثناء استخدام هذا املنتوج
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 )التعرض املفرد(دفة حمددة السمية الشاملة ألعضاء مسته
 )٨-٣الفصل (

 الرمز
 عالمة تعجب

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 3 حتذير H335قد يسبب هتيجاً تنفسياً؛  

 

ـّح     H336قد يسبب النعاس أو الترن

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...اء يف الوع/ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P403 + P233 
حيفظ الوعاء  . خيزن يف مكان جيد التهوية    

 .حمكم اإلغالق
    إذا كـان املنتوج يتطاير حبيث يولد           -

 .جواً خطراً

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

 

P304 + P340 
قل املصاب إىل   ين: يف حالـة االستنشاق   

اهلـواء الطلـق ويستلقي يف وضع مريح      
 .للتنفس

P312 
االتصال مبركز  : يف حالة الشعور بتوعك   

 .مكافحة السموم أو الطبيب

 

P261 
/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشـاق الغبار    

 .الرذاذ/األخبرة/الضباب
املورد أو السلطة املختصة    /حيـدد الصـانع   
 .الشروط املنطبقة

P271 
 يف مكان مكشوف أو جيد    ال يستخدم إال  

 .التهوية
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 )التعرض املتكرر(السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
 )٩-٣الفصل (

 الرمز
 خطر صحي

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 خطر H372 <<...>>من خالل التعرض املمتد أو املتكرر  <...>         ً        يسبب تلفاً لألعضاء 

    )                              عضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة           تذكر مجيع األ     (<...>

 

يذكـر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أن السبل األخرى            (<<...>>
 )ال تسبب اخلطر

  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(دولية ال

 P314 
تطلب استشارة  : يف حالة الشعور بتوعك   

 .رعاية طبية/الطبيب

P260 
/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشـاق الغبار    

 .الرذاذ/األخبرة/الضباب
املورد أو السلطة املختصة    /حيـدد الصـانع   
 .الشروط املنطبقة

P264 
 .جيداً بعد املناولة... تغسل 

 السلطة املختصة   املورد أو /حيدد الصانع ... 
 .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها

P270 
ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني 

 .أثناء استخدام هذا املنتوج
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 )التعرض املتكرر(السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
 )٩-٣الفصل (

 الرمز
 خطر صحي

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
من خالل التعرض املمتد أو املتكرر       <...>      عضاء              ً      قد يسبب تلفاً لأل   

<<...>>  H373 
 2 حتذير

    )                                         تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة     (<...>

 

يذكـر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أن السبل           (<<...>>
 )األخرى ال تسبب اخلطر

  

 البيانات التحذيرية
 يةالوقا االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

 P314 
تطلب استشارة  : يف حالة الشعور بتوعك   

 .رعاية طبية/الطبيب

P260 
/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشـاق الغبار    

 .الرذاذ/األخبرة/الضباب
طة املختصة  املورد أو السل  /حيـدد الصـانع   
 .الشروط املنطبقة
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 السمية بالشفط
 )١٠-٣الفصل (

 الرمز
 خطر صحي

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 خطر H304قد يكون مميتاً إذا ابُتلع ودخل املسالك اهلوائية 

 

 2 حتذير H305قد يسبب ضرراً إذا ابُتلع ودخل املسالك اهلوائية 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P301 + P310 
االتصال مبركز مكافحة   : يف حالة االبتالع  

 .السموم أو الطبيب فوراً

P331 
 .تحث القيءال يس
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  السمية احلادة�األخطار على البيئة املائية 
 )١-٤الفصل (

 الرمز
 البيئة

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 حتذير H400مسي جداً للحياة املائية 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

 P391 
 .جتمع املواد املنسكبة

P273 
 .جتنب انطالق املادة يف البيئة

إذا مل يكن ذلك هو االستخدام       -
 .املتوخى
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  السمية احلادة�األخطار على البيئة املائية 
 )١-٤الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه اربيان األخط
  2 بدون كلمة تنبيه H401مسي للحياة املائية 
 3 بدون كلمة تنبيه H402ضار للحياة املائية 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(ية الدول

  P273 
 جتنب انطالق املادة يف البيئة

إذا مل يكـن ذلـك هو االستخدام         -
 .املتوخى
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  السمية املزمنة�األخطار على البيئة املائية 
 )١-٤الفصل (

 الرمز
 البيئة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 1 حتذير  H410د شديد السمية للحياة املائية مع تأثريات طويلة األم

 

 2 بدون كلمة تنبيه H411مسي للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

 P391 
 .ادة املنسكبةجتمع امل

P273 
 جتنب انطالق املادة يف البيئة

إذا مل يكن ذلك هو االستخدام       -
 .املتوخى
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  السمية املزمنة�األخطار على البيئة املائية 
 )١-٤الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
  3 كلمة تنبيهبدون  H412ضار للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد 

 4 بدون كلمة تنبيه H413قد يسبب للحياة املائية تأثريات ضارة طويلة األمد 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

  P273 
 .ب انطالق املادة يف البيئةجتن
إذا مل يكن ذلك هو االستخدام       -

 .املتوخى
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 ٣املرفق 

 ٤الفرع 
 أمثلة للرسوم التخطيطية التحذيرية

 ية التحذيرةيالتخطيط سومالر ١-٤-٣ألف 

 ) ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٤ املؤرخ EEC/92/58توجيه اجمللس  (يبومن االحتاد األور 

 (SABS 0265:1999)معايري  مكتب جنوب أفريقيا للمن
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 ٤املرفق 
النوع املناسب من أجهزة اإلطفاء أو مواد اإلطفاء        "عن  ) يف اجلملة األوىل  (يسـتعاض     ١-٥-٣-٤ألف 

 ".وسائط اإلطفاء"، على التوايل بعبارة "أي أجهزة إطفاء) "يف اجلملة الثانية(و" املناسبة
بعبارة "  احلماية الشخصية واالحتياطات   معدات"يف العـنوان، يسـتعاض عـن عبارة          ٣-٥-٣-٤ألف 

 ".إجراءات احلماية الشخصية"
 ".أي إجراءات احتياطية تتخذ"بعبارة " أي احتياط يتخذ"يف اجلملة األوىل يستعاض عن عبارة   ١-٣-٥-٣-٤ألف 
 .حتذف هذه الفقرة  ٢-٣-٥-٣-٤ألف 
 :عنوان حتت الرقم احلايل كما يلي و١-٦-٣-٤يدرج رقم وعنوان لفقرة فرعية جديدة ألف   ١-٦-٣-٤ألف 

 ".فيما يتعلق باألفراد يف غري حالة الطوارئ ١-١-٦-٣-٤ألف " 
، "أو استشارة خبري ... يقدم النصح بشأن     "١-٦-٣-٤النص احلايل الوارد حتت ألف      ( 

 )تبقى بدون تغيري
 : تضاف الفقرة الفرعية اجلديدة التالية 
جيبني حلالة الطوارئ يقدم النصح بشأن  فـيما يـتعلق باملست      ٢-١-٦-٣-٤ألف " 

البوتيلني؛ : املناسب: على سبيل املثال(النسيج املنسب املناسب ملالبس احلماية الشخصية 
 ". )PVC: غري املناسب

 : يكون نصه كما يلي٧-١٤-٣-٤يدرج قسم فرعي جديد ألف  ١٤-٣-٤ألف 
 )٩(73/78 (MARPOL) من ماربول    الـنقل يف قطـاع السوائب وفقاً للمرفق الثاين         ٧-١٤-٣-٤ألف "

IBCومدونة 
)١٠(. 

ال ينطـبق هذا القسم الفرعي إال على احلاالت اليت يعتزم فيها نقل احلموالت يف صورة                
املرفق الثاين من   : IMOسائبة وفقاً للصكوك التالية اليت وضعتها املنظمة البحرية الدولية          

73/78 MARPOL ومدونة IBC. 
 حسبما يتطلب   ١-١-٣-٤ كان االسم خمتلفاً عن الوارد يف ألف       إذا(يوفر اسم املنتوج    

 ١٧مستند الشحن ووفقاً لالسم املستخدم يف قوائم أمساء املنتوجات الواردة يف الفصلني             
يشار إىل نوع . IMO's MEPC.2/Circular أو آخر طبعة من IBC مـن مدونة  ١٨أو 

 .".السفينة الالزمة وفئة التلوث
  .على التوايل" ١٣"و " ١٢"و " ١١"تصبح " ١١"و " ١٠"و " ٩" أرقام احلواشي احلايل : ذلكالتعديل املترتب على

- - - - - 

                                                      

)٩( MARPOL 73/78         ،ل  بالصيغة املعدلة بربوتوكو   ١٩٧٣تعين االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن
 . املتصل هبا، بصيغته املعدلة١٩٧٨عام 

)١٠( IBC Code  تعين املدونة الدولية لبناء وإعـداد السفن الناقلة للمواد الكيميائية اخلطرة يف صورة سائبة
 ).املدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة(


