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الفصل 1-1
تدرج ،بعد اجلملة األوىل ،اجلملتان اجلديداتن التاليتان" :غري أنه ،تُ َوفَُّر
1 -6 -2 -1 - 1
من حني آلخر املعلومات املتعلقة إبدارة األخطار يف النظام املنس عاملياً على أس ا كل حالة
على حدة وذلك ألغراض التوجيه .والس لطات املختص ة يف وض أفض ل يتيح هلا أن حتدد يف
األنظمة أو املعايري ما هو مناسب من إجراءات تقييم اخلطر وتدابري إدارهتا".

الفصل 2-1
يُس تعاض يف املظحظة الواردة حتت تعريف "غاز مؤكس د" ،عن الرمز ":10156 ISO
 "2010ابلرمز "."2017 :10156 ISO

الفصل 3-1
(1-3-2-3-1ب) تض ا اجلملة الثانية اجلديدة التالية" :ميكن أيض اً تطبي االس تكمال عندما
تثبت بياانت االختبار بشكل قاط أنه ال يوجد ما يربر التصنيف؛".

الفصل 1-2
يعدل الشكل  4-1-2على النحو التايل:
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جمموعة االختبارات 8

يصنف كمتفجر غري مستقر

االختبار (8أ)
اختبار االستقرار احلراري
هل املادة/املخلوط
مستقر حراريً

ال

نعم
ينظر يف تصنيف املادة/املخلوط كمتفجر
خبظ املتفجر غري املستقر؛ وإذا كانت
اإلجابة على السؤال الوارد يف
الشكل " 3-1-2هل هي مادة/خملوط
متفجر غري حسا جداً مقرتن خبطر
انفجار شامل؟" هي "ال" ،تصنف
املادة/املخلوط يف الشعبة 1-1

االختبار (8ب)
اختبار الفجوة الكبرية ANE
هل املادة/املخلوط مفرط احلساسية للصدم
حبيث يقبل كسائل مؤكسد
أو مادة صلبة مؤكسدة؟

نعم

ال
هل جتاوز وقت تفاعل اختبار
كونن  60اثنية ،وهل حتتوي
املادة/املخلوط على ما يزيد

ال

نعم

على >  ٪14من املاء؟
ينظر يف تص نيف املادة/املخلوط كمتفجر
يندرج يف الش عبة  5-1ويتم االنتقال إىل
جمموع ات االختب ارات  .5وإذا ك ان ت
اإلج اب ة ع ل ى الس ؤال ال وارد يف
الش ك ل "" 3-1-2ه ل ه ي
مادة/خملوط متفجر غري حس ا للغاية
ومقرتن خبطر انفجار شامل؟" هي "نعم"،
تص نف املادة/املخلوط يف الش عبة -1
5؛ وإذا ك ان اجلواب "ال" ،تص نف
املادة /املخلوط يف الشعبة 1-1

االحتبا ؟

نعم

نعم

االختبار (8ه )
اختبار ضغط االحرتاق األدىن هل يقل
ضغط االحرتاق األدىن للمادة/املخلوط
عن < 5.6ميجا ابسكال؟

ال

GE.19-03664

االختبار (8ج).
اختبار كونن
هل املادة/املخلوط مفرط احلساسية إزاء
أتثري احلرارة الشديدة حتت ظرو

ال

تصنف املادة/املخلوط من مستحلب أو معل أو هظم
نرتات األمونيوم كسائل مؤكسد من الفئة  2أو كمادة
صلبة مؤكسدة من الفئة ( 2الفصظن  13-2و)14-2
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الفصل 2-2
 1 -2 -4 -2 - 2و  4 -2 -4 -2 -2و 5 -2 -2
ابلرمز "."ISO 10156: 2017

يس تعاض عن الرمز ""ISO 10156: 2010

الفصل 3-2
يف هناية عنوان الفصل ،تُدرج عبارة "واملواد الكيميائية حتت الضغط".
تضا فقرة جديدة  0-3-2على النحو التايل:
" 0-3-2مقدمة
حيتوي هذا الفص ل على التعاريف ومعايري التص نيف وعناص ر تبليغ
معلومات اخلطورة ومنط القرار واإلرش ادات املتعلقة ابأليروس والت واملواد الكيميائية حتت
الض غط .وعلى الرغم من أن األيروس والت واملواد الكيميائية حتت الض غط تش كل خطورة
متش ا ة ،فإهنا تندرج يف رتب خطورة منفص لة وترد يف أقس ام منفص لة .ولئن كانت اخلطورة
متش ا ة وكان تص نيف ا مس تنداً إىل اخلواص الل وبة وحرارة االحرتاق ،فإهنا ترد يف قس مني خمتلفني
بسبب الضغط املسموح به والسعة وتركيب النوعني من األوعية .وتصنف املادة أو املخلوط يف صنف
األيروسول وفقاً للقسم  1-3-2أو كمادة كيميائية حتت الضغط وفقاً للقسم ."2-3-2
يض ا عنوان القس م اجلديد التايل " 1-3-2األيروس والت" ويدرج يف
هذا القسم نص الفقرات  1-3-2إىل  1-4-3-2احلالية بصيغت ا املعدلة أدانه:
1 -3 - 2

يعاد ترقيم ا لتصبح .1-1-3-2

2 -3 - 2

يعاد ترقيم ا لتصبح .2-1-3-2

1 -2 -3 - 2

يعاد ترقيم ا لتصبح  1-2-1-3-2وتعدل على النحو التايل:
تعدل اجلملة األوىل على النحو التايل:
"تُص نف األيروس والت يف فئة من الفئات الثظث لرتبة اخلطورة هذه،
وفقاً للجدول  ،1-3-2تبعاً
-

خلواص ا الل وبة؛

-

وحرارة احرتاق ا؛

وعند االنطباق ،نتائج اختبار مس افة االش تعال واختبار
االش تعال يف احليز املغل واختبار قابلية اش تعال رغوة األيروس ول ال
جترى وفق اً لألقس ام الفرعي ة  4-31و 5-31و 6-31من دلي ل
االختبارات واملعايري".
يدرج اجلدول التايل قبل املظحظة :1
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"اجلدول  :1-3-2معايري األيروسوالت
الفئة

املعايري

1

( )1كل أيروسول حيتوي على مكوانت هلوبة بنسبة ≥ ( ٪85حسب الكتلة) وله حرارة احرتاق ≥ 30
كيلوجول/غرام ؛
( )2كل أيروسول خيرج رذاذاً تكون مسافة اشتعاله ،يف اختبار مسافة االشتعال 75 ≥ ،سم؛ أو
( )3كل أيروسول خيرج رغوة يكون هلا ،يف اختبار قابلية اشتعال الرغوة ،ما يلي:
(أ) هلب ارتفاعه ≥  20سم ومدته ≥ اثنيتني؛ أو
(ب) هلب ارتفاعه ≥  4سم ومدته ≥  7ثوان؛

2

( )1كل أيروسول خيرج رذاذاً ال يستويف ،بناءً على نتائج اختبار مسافة االشتعال ،معايري الفئة  ،1وله:
(أ) حرارة احرتاق ≥  20كيلو جول/غرام؛
(ب) حرارة احرتاق <  20كيلو جول/غرام ومسافة اشتعال ≥  15سم؛ أو
(ج) حرارة احرتاق < 20كيلو جول/غرام ومس افة اش تعال <  15س م ،ويتس م كذلك ،يف
اختبار االشتعال يف احليز املغل :
 بزمن اشتعال ≤  300اثنية/م .3أو كثافة احرتاق ≤  300غرام/م .3أو( )2كل أيروس ول خيرج رغوة ال تس تويف ،بناءً على نتائج اختبار قابلية اش تعال رغوة األيروس ول ،معايري
الفئة  ،1وله هلب ابرتفاع ≥  4سم ومدته ≥اثنيتني.

3

( )1كل أيروسول حيتوي على مكوانت هلوبة بنسبة ≥ ( ٪1حسب الكتلة) وله حرارة احرتاق < 20
كيلوجول/غرام؛ أو
( )2كل أيروس ول حيتوي على مكوانت هلوبة بنس بة ≥ ( ٪1حس ب الكتلة) أو له حرارة احرتاق <
 20كيلوجول/غرام ولكنه ال يس تويف ،بناءً على نتائج اختبار مس افة االش تعال أو اختبار االش تعال
يف احليز املغل أو اختبار قابلية اشتعال رغوة األيروسول ،معايري الفئة  1أو الفئة .2

".

بع د املظحظ ة  ،1تنق ل املظحظ ة احل الي ة الواردة حت ت الفقرة
احل الي ة  2-2-3-2لتص بح املظحظ ة اجل دي دة  .2ويع اد ترقيم املظحظ ة  2احل الي ة لتص بح
املظحظة  ،3ويف هذه املظحظة ،يس تعاض عن عبارة "الفص ول ( 2-2الغازات الل وبة)" بعبارة
"الفصل ( 2-2الغازات الل وبة) ،القسم ( 2-3-2املواد الكيميائية حتت الضغط) ،والفصول".
2 -2 -3 - 2

حتذ .

يعاد ترقيم ا لتص بح  3-1-3-2ويعاد ترقيم اجلدول احلايل 1-3-2
3 -3 - 2
ليصبح اجلدول .2-3-2
يع اد ترقيم ا لتص بح  .4-1-3-2ويف العنوان ،حت ذ كلم ة
4 -3 - 2
"والتوجيه" .وتع ّدل اجلملة األوىل على النحو التايل" :يرد فيما يلي منط القرار ابعتباره توجي اً
إضافياً".
يعاد ترقيم ا لتص بح  .1-4-1-3-2ويف اجلملة األوىلُ ،حتذ عبارة
1 -4 -3 - 2
"اختبار الرغوة (أليروس والت الرغوة) و" الواردة بعد "نتائج" ،وتُض ا عبارة "اختبار الرغوة
(أليروس والت الرغوة)" يف هناية اجلملة األوىل .ويف هناية الفقرة األوىل ،يس تعاض عن عبارة"(3-أ)
إىل (3-2ج)" بعب ارة "(1-3-2أ) إىل (1-3-2ج)" .ويع اد ترقيم منط القرارات (3-2أ)
GE.19-03664
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إىل (3-2ج) لتص بح (1-3-2أ) إىل (1-3-2ج) على التوايل وتعدل اإلحاالت املرجعية
بني منط القرارات هذه وفقاً لذلك.
يضا القسم اجلديد التايل:
" 2 -3 -2

املواد الكيميائية حتت الضغط

1 -2 -3 - 2

التعريف
املواد الكيميائية حتت الض غط هي س وائل أو مواد ص لبة (مثل املعاجني

أو املس احي ) مض غوطة ابلغاز حتت ض غط يبلغ  200كيلو ابس كال أو أكثر (مقيا مانومرتي)
عند  o20يف أوعية ض غط غري موزعات األيروس ول وال تص نف يف عداد الغازات حتت
الضغط.
مالحظة :حتتوي املواد الكيمي ائي ة حت ت الض غط ع ادة على ٪50

أو أكثر من الس وائل أو املواد الص لبة حس ب الكتلة ،يف حني أن املخاليط احملتوية على أكثر من
 ٪50من الغازات تعترب عادةً غازات حتت الضغط.
معايري التصنيف

2 -2 -3 - 2
تص نف املواد الكيميائية حتت الض غط يف فئة من الفئات الثظث لرتبة
1 -2 -2 -3 - 2
اخلطورة ه ذه ،وفق اً للج دول  ،2-3-2تبع اً حملتواه ا من املكوانت الل وب ة وحرارة احرتاق ا
(انظر .)1-4-2-3-2
املكوانت الل وبة هي مكوانت تص نف على أهنا هلوبة وفقاً ملعايري النظام
2 -2 -2 -3 - 2
املنس عاملياً ،أي:
 الغازات الل وبة (انظر الفصل )2-2؛ السوائل الل وبة (انظر الفصل )6-2؛ املواد الصلبة الل وبة (انظر الفصل .)7-2اجلدول  :2-3-2معايري للمواد الكيميائية حتت الضغط
الفئة

املعايري

1

كل مادة كيميائية حتت الضغط:
(أ) حتتوي على مكوانت هلوبة بنسبة ≥ ( ٪85حبسب الكتلة)؛
(ب) وحرارة احرتاق ≥  20كيلوجول/غرام؛
كل مادة كيميائية حتت الضغط:
(أ) حتتوي على مكوانت هلوبة بنسبة ≥ ( ٪1حسب الكتلة)؛
(ب) وهلا حرارة احرتاق <  20كيلوجول/غرام؛
أو:
(أ) حتتوي على مكوانت هلوبة بنسبة < (٪85حسب الكتلة)؛
(ب) وهلا حرارة احرتاق ≥  20كيلوجول/غرام؛
كل مادة كيميائية حتت الضغط:
(أ) حتتوي على مكوانت هلوبة مبعدل يفوق أو يس اوي ≥ (٪1حس ب
الكتلة)؛
(ب) وهلا حرارة احرتاق <  20كيلوجول/غرام؛

2

3
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ال تشمل املكوانت الل وبة املوجودة يف مادة كيميائية حتت الضغط املواد
مالحظة :1
واملخاليط التلقائية االش تعال أو الذاتية التس خني أو املتفاعلة م املاء ،ألن هذه املكوانت غري
مس موح ا يف املواد الكيميائية حتت الض غط وفقاً للتوص يات املتعلقة بنقل البض ائ اخلطرة:
النظام النموذجي.
ال تندرج كذلك املواد الكيميائية حتت الض غط يف نطاق القس م -3-2
مالحظة :2
( 1األيروس والت) ،والفص ول ( 2-2الغازات الل وبة) ،و( 5-2الغازات حتت الض غط) ،و6-2
(الس وائل الل وبة) ،و( 7-2املواد الص لبة الل وبة) .غري أنه زوز أن تندرج املواد الكيميائية حتت
الضغط يف نطاق رتب خطورة أخرى ،تبعاً حملتويهتا ،ويشمل ذلك عناصر ومس ا.
3 -2 -3 - 2

تبليغ معلومات اخلطورة

ترد االعتبارات العامة واالعتبارات احملددة املتعلقة بشروط الوسم يف تبليغ
معلومات اخلطورة :الوسم (الفصل  .)4-1ويتضمن املرف  1جداول موجزة عن التصنيف والوسم.

ويتض من املرف  3أمثلة للبياانت التحذيرية والرس وم التخطيطية ال ميكن اس تخدام ا حيثما
تسمح ا السلطة املختصة.
اجلدول  :1-2-3-2عناصر وسم املواد الكيميائية حتت الضغط
الفئة 1

الفئة 2

الفئة 3

هلب

هلب

أسطوانة غاز

أسطوانة غاز

أسطوانة غاز

كلمة التنبيه

خطر

حتذير

حتذير

بيان اخلطورة

مادة كيميائية حتت
الضغط هلوبة بدرجة
فائقة :قد تنفجر إذا
سخنت

مادة كيميائية حتت
الضغط هلوبة :قد تنفجر
إذا سخنت

مادة كيميائية حتت
الضغط :قد تنفجر إذا
سخنت

الرمز

4 -2 -3 - 2

منطق القرار

يرد فيما يلي منط القرار  2-3-2ابعتباره توجي اً إض افياً .ويُوص ى
بش دة ن يدر الش خص املس ؤول عن التص نيف املعايري قبل اس تخدام منط القرار وأثناء
استخدامه.
1 -4 -2 -3 - 2

منط القرار

لتصنيف خملوط يف عداد املواد الكيميائية حتت الضغط ،يلزم توفر بياانت
عن ض غطه ومكوانته الل وبة وعن حرارة احرتاقه احملددة .وينبغي أن يُنجز التص نيف وفقاً ملنط
القرار .2-3-2

GE.19-03664
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منطق القرار 2-3-2
املخلوط الذي حيتوي على سوائل أو مواد صلبة (أي معاجني أو مساحي ) وغازات ،يف
أوعية ضغط غري موزعات األيروسول ،والذي ال يصنف يف صنف الغاز حتت الضغط

ال يصنف على أنه مادة كيميائية
حتت الضغط1

ال

هل حيتوي املخلوط على سوائل و/أو مواد صلبة ،وهل الضغط يف الوعاء أعلى من 200
كيلو ابسكال عند  o 20؟

نعم

الفئة 3
نعم

حتذير

هل املخلوط حيتوي على مكوانت هلوبة بنسبة ≤ ( ٪1حسب الكتلة) وله حرارة احرتاق
<  20كيلوجول/غ؟
ال

الفئة 1
نعم

هل املخلوط حيتوي على مكوانت هلوبة مبعدل ≥ ( ٪85حسب الكتلة) وله حرارة احرتاق ≥
 20كيلوجول/غ؟

خطر
الفئة 2

ال

حتذير

( )1

ينبغي النظر يف إمكانية تصنيفه يف رتب خطورة مادية أخرى حسب االقتضاء".

يعاد ترقيم ا لتص بح  3-3-2ويعدل العنوان ليص بح "توجي ات بش ن
2 -4 -3 - 2
حرارة االحرتاق النوعية".
1 -2 -4 -3 - 2

يعاد ترقيم ا لتصبح  1-3-3-2وتعدل على النحو التايل:

ابلنسبة ملستحضر مركب ،متثل حرارة االحرتاق النوعية للمنتج جمموع قيم
" 1 -3 -3 -2
املرجحة للمكوانت املنفردة ،وف ما يلي:
حرارة االحرتاق النوعية ّ
حيث:
)AHc(product

= )i( Hc
8

= حرارة االحرتاق (كيلوجول/غرام) للمنتج؛
حرارة االحرتاق النوعية (كيلوجول/غرام) للمكون  iيف املنتج؛
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)w (i

=

النسبة الوزنية للمكون ( )iيف املنتج؛

n

=

العدد الكلي للمكوانت يف املنتج.

وميكن احلص ول على قيم حرارة االحرتاق النوعي ة ،املعرب عن ا
ابلكيلوجول/غرام ،ابلرجوع إىل املص نفات العلمية ،أو حس ا ا أو تقديرها ابالختبارات (انظر
 ASTM D 240و .)NFPA 30Bوزدر ابملظحظة أن درجات حرارة االحرتاق ال تُقا جتريبياً
ختتلف ع ادة عن درج ات حرارة االحرتاق النظري ة املق ابل ة ،ألن كف اءة االحرتاق ع ادةً م ا تكون
أقل من ( ٪100كفاءة االحرتاق النموذجية هي .")٪95
2 -2 -4 -3 - 2

حتذ .

الفصل 4-2
 1-4-2واملظحظة ،و 1-4-4-2و 2-4-4-2يس تعاض عن الرمز ""ISO 10156: 2010
ابلرمز "."ISO 10156: 2017

الفصل 5-2
1-2-5-2
"االيروسوالت".

تض ا يف املظحظ ة عب ارة "واملواد الكيمي ائي ة حت ت الض غط" بع د كلم ة

الفصل 2-3
2 -1 -2 - 3
:4

يس تعاض عن ا ابلفقرات اجلديدة التالية  2-1-2-3إىل -1-2-3

ألغراض التصنيف ،تُ جم مجي املعلومات املتاحة وذات الصلة بش ن
" 2 -1 -2 -3
ُّ
أتكل /هتيج اجللد وتقيم جودهتا من حيث الكفاية واملوثوقية .وكلما أمكن ،ينبغي أن يس تند
التص نيف إىل بي اانت انجت ة عن اس تخ دام طرائ حمقق ة ومقبول ة دولي اً ،من قبي ل توجي ات
االختبارات ال وض عت ا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص ادي أو أس اليب اثلة .وتقدم
الفقرات من  1-2-2-3إىل  6-2-2-3معايري تص نيف لش ى أنواع املعلومات ال قد تكون
متاحة.
ي ن ظ م ال ن ج امل رح ل ي (ان ظ ر  )7-2-2-3امل ع ل وم ات امل ت اح ة
3 -1 -2 - 3
يف مس تويت /مراحل ويس ّ ل اختاذ القرارات بطريقة م ي َكلة ومتس لس لة .ويُس تخلص
التص نيف مباش رًة عندما تس تويف املعلومات املعايري اس تيفاء متس قاً .غري أنه ،عندما تعطي املعلومات
املتوفرة نتائج غري متس قة و/أو متعارض ة داخل مرحلة ،يوض تص نيف املادة أو املخلوط على
أس ا وزن األدلة يف إطار تلك املرحلة .ويف بعض احلاالت ،عندما تعطي املعلومات املس تمدة
من خمتلف املراح ل نت ائج غري متس ق ة و/أو متع ارض ة (انظر  )3-7-2-2-3أو عن دم ا
تخدم هنج ش امل يراعي وزن األدلة
تكون البياانت املفردة غري كافية للحس م يف التص نيف ،يُس َ
(انظر  9-4-2-3-1و.)1-3-5-2-3
GE.19-03664
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وترد توجي ات بش ن تفس ري املعايري وإحاالت إىل واثئ التوجي ية ذات
4 -1 -2 - 3
الصلة يف الفقرة ."3-5-2-3
يف هناية الفقرة احلالية ،حتذ عبارة "(انظر اجلدول  ")1-2-3وتضا
(2-2-3أ)
نقطة .وتضا الفقراتن الفرعيتان اجلديداتن التاليتان:
"تص نف املواد املس ببة للت ُّكل يف الفئة  1إذا مل تش رتط الس لطة املختص ة
التصنيف يف فئات فرعية أو إذا مل تكن البياانت كافية للتصنيف يف فئات فرعية.
وعندما تكون البياانت كافية ،زوز تص نيف املواد يف فئة من الفئات
الفرعية 1ألف ،أو 1ابء ،أو 1جيم ،مى اشرتطت سلطة خمتصة ذلك".
(2-2-3ب)

يف الن اية ،حتذ عبارة "(انظر اجلدول .")2-2-3

حتذ عبارة "(كما يف حالة مبيدات اآلفات)" ،ويف الن اية ،يس تعاض
(2-2-3ج)
عن عبارة "(انظر اجلدول  ")2-2-3بعبارة "(مثظً ،لتصنيف مبيدات اآلفات)".
تدرج الفقرة اجلديدة  1-2-2-3التالية:

" 1 -2 -2 -3

التصنيف القائم على أساس البياانت البشرية

ينبغي أن يوىل للبياانت البش رية املوثوق ا وذات النوعية اجليدة بش ن
ُّ
أتكل/هتيج اجللد وزن كبري كلما كانت هلا ص لة ابلتص نيف (انظر  )2-3-5-2-3وينبغي أن
تكون اخلط األول للتقييم ،نظراً ألن هذه املص ادر تعطي معلومات ذات ص لة مباش رة ابلت ثريات
على اجللد .وميكن أن تس تمد البياانت البش رية املتاحة من عملية تعرض واحدة أو حاالت
متكررة من ا ،وذلك مثظً يف س يناريوهات االس تجابة الوظيفية أو االس ت ظكية أو املتعلقة ابلنقل
أو حاالت الطوارئ ،والدراس ات الوابئية والس ريرية يف تقارير احلاالت واملظحظات املوثقة جيداً
(انظر ( 5-2-1-1ج) و 7-4-2-3-1و .)9-4-2-3-1وعلى الرغم من أن البي اانت
املتعلقة ابإلنس ان واملس تمدة من قواعد البياانت املتعلقة ابحلوادث أو اخلاص ة مبراكز الس ميات
ميكن ا أن توفر أدلة ألغراض التص نيف ،فإن عدم وجود حاالت ليس يف حد ذاته دليظً على
عدم التصنيف ،حيث إن حاالت التعرض تكون عامةً غري معروفة أو غري أكيدة".
النحو التايل:

يع اد ترقيم وتع دي ل الفقرة  1-2-2-3احل الي ة والفقرات الظحق ة على

يعاد ترقيم ا لتص بح  2-2-2-3وتدرج الفقرة اجلديدة
1 -2 -2 -3
التالية حتت هذا العنوان:
"ُميثّ ل توجي هُ االختب ار  404ملنظم ة التع اون والتنمي ة يف املي دان
اختبار احليواانت احملق واملقبول دولياً ألغراض التص نيف يف فئة أ ّكال
االقتص ادي
َ
للجل د أو م يّج للجل د (انظر اجل دولني  1-2-3و ،2-2-3على التوايل) وهو
االختبار املعياري على احليواانت .وتس تخدم الص يغة احلالية من توجيه االختبار 404
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص ادي  3حيواانت كحد أقص ى .وتعترب
أيض اً نتائج الدراس ات ال أجريت على احليواانت يف الص يغ الس ابقة من توجيه
االختبار  404ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص ادي وال اس تخدمت
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أكثر من  3حيواانت اختب ارات معي اري ة على احليواانت عن د تفس ريه ا وفق اً
للفقرة ."3-3-5-2-3
يعاد ترقيم الفقرة  1-1-2-2-3لتصبح الفقرة .1-2-2-2-3
يعاد ترقيم الفقرة  1-1-1-2-2-3لتصبح الفقرة .1-1-2-2-2-3
حتذ الفقراتن  2-1-1-2-2-3و.3-1-1-2-2-3
يعاد ترقيم الفقرة  4-1-1-2-2-3لتصبح الفقرة .2-1-2-2-2-3
اجلدول 1-2-3
هلا يف اجلدول.

حتذ اإلش ارة إىل مظحظة اجلدول (أ) واملظحظة املقابلة

يعاد ترقيم الفقرة  2-1-2-2-3لتصبح الفقرة .2-2-2-2-3
يعاد ترقيم الفقرات  1-2-1-2-2-3إىل  5-2-1-2-2-3لتص بح الفقرات
 1-2-2-2-2-3إىل  5-2-2-2-2-3ويف الفقرة ( 5-2-1-2-2-3ال
أعيد ترقيم ا ف صبحت الفقرة  ،)5-2-2-2-2-3يستعاض ،يف اجلملة الثانية،
عن عب ارة "(كم ا يف ح ال ة مبي دات اآلف ات)" بعب ارة "(مثظً ،لتص نيف مبي دات
اآلفات)".
اجلدول  2-2-3حتذ اإلشارة إىل مظحظة اجلدول (أ) واملظحظة املقابلة هلا يف اجلدول.
ويعاد ترقيم مظحظة اجلدول (ب) لتص بح مظحظة اجلدول (أ) .ويعاد ترقيم مظحظة اجلدول
(ج) لتص بح مظحظة اجلدول (ب) ،ويف الن اية ،يس تعاض عن األرقام " "3-5-2-3ابألرقام "-3
 ."3-3-5-2ويف الصف األخري من اجلدول ،يستعاض عن عبارة "أثناء املظحظات ال جترى
يف األيم الثظثة املتتالية بعد ظ ور أول أتثريات جلدية" بعبارة "خظل األيم الثظثة املتتالية بعد
ظ ور أول أتثريات جلدية".
حتذ الفقرة الفرعية احلالية  2-2-2-3والشكل .1-2-3
تضا الفقرات الفرعية اجلديدة التالية  3-2-2-3إىل :7-2-2-3
" 3 -2 -2 -3

التصنيف على أساس البياانت املعملية/خارج اجلسم

تتناول فرادى طرائ االختبار املعملي/خارج اجلس م املتاحة حالياً إما هتيج
1-3-2-2-3
اجللد أو أتكل اجللد ،ولكن ا ال تتناول نقط االنت اء يف اختبار واحد .لذلك ،فإن التص نيف الذي
يس تند فقط إىل نتائج االختبار املعملي/خارج اجلس م قد تتطلب بياانت من أكثر من طريقة واحدة.
وابلنس بة للس لطات املنفذة للفئة  ،3من امل م اإلش ارة إىل أن أس اليب االختبار املعملي /خارج
اجلسم ،احملققة واملقبولة دولياً واملتاحة حالياً ال تسمح بتحديد املواد املصنفة يف الفئة .3
وكلما أمكن ،ينبغي أن يس تند التص نيف إىل بياانت انجتة عن اس تخدام
2 -3 -2 -2 - 3
طرائ اختبار معملي/خارج اجلس م حمققة ومقبولة دولياً ،ويلزم تطبي معايري التص نيف املنص وص
علي ا يف طرائ االختبار هذه .وال ميكن اس تخدام بياانت االختبار املعملي/خارج اجلس م يف
التص نيف إال عندما تكون املادة اخلاض عة لظختبار تندرج ض من جمال تطبي طرائ االختبار
املستخدمة .وينبغي أيضاً مراعاة القيود اإلضافية الوارد بياهنا يف األدبيات املنشورة.
GE.19-03664
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3 -3 -2 -2 - 3

أتكل اجللد

 1-3-3-2-2-3عندما جترى االختبارات وفقاً لتوجي ات االختبار ملنظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتص ادي  430أو  431أو  ،435تص نف املادة األكالة للجلد يف الفئة 1
(وحيثما كان ذلك كناً ومطلوابً تص نف يف الفئات الفرعية 1ألف أو 1ابء أو 1جيم) بناءً
على املعايري الواردة يف اجلدول .6-2-3
 2-3-3-2-2-3وال تسمح بعض أساليب االختبار املعملية/خارج اجلسم ابلتمييز بني الفئتني
الفرعيتني 1ابء و 1جيم (انظر اجلدول  .)6-2-3وعندما ال تش رتط الس لطات املختص ة فئات
فرعي ة وتكون بي اانت االختب ار املعملي/خ ارج اجلس م ال متيز بني الفئتني الفرعيتني ،يتعني أخ ذ
معلومات إض افية يف االعتبار للتمييز بني هاتني الفئتني الفرعيتني .وعندما ال تتوفر معلومات إض افية
أو تكون املعلومات غري كافية ،تطب الفئة .1
 3-3-3-2-2-3ينبغي النظر يف تص نيف املادة ال مت حتديدها على أهنا مادة غري أكالة
يف صنف املواد امل يجة للجلد.
4 -3 -2 -2 - 3

هتيج اجللد

 1-4-3-2-2-3حيثما يت تى اس تبعاد التص نيف بش ن الت كل وجترى االختبارات وفقاً
لتوجيه االختبار  439ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص ادي ،ينبغي النظر يف تص نيف
املادة على أهنا م يجة للجلد يف الفئة  2بناءً على املعايري الواردة يف اجلدول .7-2-3
 2-4-3-2-2-3وعندما تتبىن الس لطات املختص ة الفئة  ،3فإن من امل م اإلش ارة إىل أن
أس اليب االختبار املعملية/خارج اجلس م املتاحة حالياً (من قبيل ،توجيه االختبار  439ملنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتص ادي) ال تس مح بتص نيف املواد يف الفئة  .3ويف هذه احلالة،
إذا مل يتم استيفاء معايري التصنيف يف الفئة  1أو الفئة  ،2فإنه تلزم معلومات إضافية للتمييز بني
الفئة  3وعدم التصنيف.
 3-4-3-2-2-3وعندما ال تعتمد الس لطات املختص ة الفئة  ،3فإنه ميكن اس تخدام نتيجة
س لبي ة يف اختب ار معملي/خ ارج اجلس م لت يج اجلل د مقبول دولي اً وحمق  ،من قبي ل توجي ه
االختبار  439ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص ادي ،الس تنتاج أنه غري مص نف يف إطار
هتيج اجللد.
4 -2 -2 - 3

التصنيف على أساس بياانت اجللد األخرى املوجودة يف احليواانت

ميكن اس تخ دام بي اانت اجلل د األخرى املوجودة يف احليواانت ألغراض
التص نيف ،ولكن قد تكون هناك قيود فيما يتعل ابالس تنتاجات ال ميكن اس تخظص ا (انظر -3
 .)5-3-5-2فعندما تكون مادة ما عالية الس مية عن طري اجللد ،حيتمل أال تكون دراس ة
أتكل/هتيج اجللد داخل اجلس م قد أجريت نظراً ألن مقدار مادة االختبار ال تُعطَى س تفوق كثرياً
اجلرعة الس مية ويرتتب علي ا ابلتايل نفوق حيواانت االختبار .وعندما يظحظ ُّ
أتكل/هتيُّج اجللد يف
دراس ات الس مية احلادة ،ميكن اس تخدام هذه البياانت ألغراض التص نيف ما دام مثة تكافؤ بني
ختفيف اجلرعات وأنواع الكائنات املس تخدمة .وقد تص بح املواد الص لبة (املس احي ) أكالة أو م يجة
عندما تكون رطبة أو تتظمس م جلد مرطب أو أغش ية خماطية .ويش ار إىل ذلك عموماً يف طرائ
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االختبار املوحدة .وترد يف الفقرة  5-3-5-2-3توجي ات بش ن اس تخدام بياانت اجللد األخرى
املوجودة يف احليواانت مب ا يف ذل ك اختب ارات مسي ة اجلرع ة احل ادة واملتكررة ابإلض اف ة إىل اختب ارات
أخرى.
" 5 -2 -2 -3

التصنيف القائم على أساس اخلصائص الكيميائية

قد تشري اآلسا اهليدروجينية القصوى من قبيل ≤  2و≥  11.5إىل وجود
أتثريات جل دي ة ،ال س يم ا عن دم ا ترتاف م ق در كبري من احتي اطي احلمض أو القلوي (ق درة
حجز) .وبص فة عامة ،يتوق أن حتدث هذه املواد أتثريات واض حة يف اجللد .ويف حالة عدم وجود
أي معلومات أخرى ،تعترب املادة أكالة (الفئة اجللدية  )1إذا كان أس ا اهليدروجيين يساوي أو يقل
عن ≤  2أو يفوق أو يس اوي ≥ .11.5غري أنه إذا كان تقدير احتياطي احلمض أو القلوي يش ري
إىل أن املادة قد ال تكون أكالة بص ر النظر عن ا فاض قيمة األ اهليدروجيين أو ارتفاع ا،
فيلزم أتكيد ذلك بواس طة بياانت أخرى ،ومن األفض ل أن تكون بياانت مس تمدة من اختبار
معملي/خارج اجلس م حمق ومناس ب .وميكن حتديد قدرة احلجز وقيمة األ اهليدروجني عن طري
أساليب االختبار مبا يف ذلك توجيه االختبار  122ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
6 -2 -2 - 3

التصنيف على أساس طرائق غري اختبارية

ميكن أن يس تند التص نيف ،مبا يف ذلك اس تنتاج عدم التص نيف ،إىل
1 -6 -2 -2 - 3
طرائ غري اختبارية ،م إيظء االعتبار الواجب للموثوقية وقابلية التطبي  ،على أس ا كل حالة
على حدة .وتش مل هذه األس اليب النماذج احلاس وبية ال تتنب ابلعظقات النوعية بني الرتكيب
والنش اط (التنبي ات اهليكلية ،العظقة بني الرتكيب والنش اط)؛ والعظقات الكمية للرتكيب -
النشاط؛ ونظم خرباء احلاسوب؛ والتقييم القائم على القيا ابستخدام هنج التشابه وهنج الفئة.
وتتطلب عملية التقييم القائم على القيا ابس تخدام هنج التش ابه وهنج
2 -6 -2 -2 - 3
الفئة بياانت اختبار موثوقاً ا مبا فيه الكفاية بش ن مادة (مواد) اثلة وتربير تشابه املادة (املواد)
ال مت اختبارها م املادة (املواد) ال س يتم تص نيف ا .وعندما يُقدَّم تربير كا لن ج التقييم
ابلقيا  ،فإنه يكون له وزن أرجح بوجه عام من العظقات الكمية للرتكيب  -النشاط.
ويتطلب التص نيف القائم على العظقات الكمية للرتكيب  -النش اط بياانت
3-6-2-2-3
كافية والتحق من ص حة النموذج .وينبغي تقييم ص حة النماذج احلاس وبية والتنبؤ ابس تخدام مبادئ
معرت ا دولياً للتحق من ص حة العظقات الكمية للرتكيب  -النش اط .وفيما يتعل ابملوثوقية ،فإن
عدم وجود تنبي ات يف العظقة بني الرتكيب والنشاط أو نظام اخلرباء ليس دليظً كافياً لعدم التصنيف.
7 -2 -2 - 3

التصنيف ابتباع هنج مرحلي

ينبغي النظر يف اتباع هنج مرحلي لتقييم املعلومات األولية ،عند االنطباق
1 -7 -2 -2 - 3
(الش كل  ،)1-2-3م إدراك أن عناص ر املعلومات قد ال تكون مجيع ا ذات ص لة .غري أنه
يلزم فحص مجي املعلومات املتاحة وذات الص لة وال تتس م جبودة كافية للت كد من اتس اق ا م
التصنيف الناتج.
ويف الن ج املرحلي (الش كل  ،)1-2-3تش كل املعلومات املتوفرة املتعلقة
2-7-2-2-3
ابإلنس ان واحليوان ،أعلى مرحلة ،تعقب ا بياانت معملية/خارج اجلس م ،وبياانت اجللد األخرى املوجودة
GE.19-03664
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يف احليواانت ،مث مص ادر املعلومات األخرى .وعندما تكون املعلومات املس تمدة من البياانت داخل
املرحلة نفس ا غري متسقة و/أو متعارضة ،يتم حتديد االستنتاج من تلك املرحلة ابتباع هنج وزن األدلة.
 3-7-2-2-3وعندما تكون املعلومات املس تمدة من عدة مراحل غري متس قة و/أو متعارض ة
فيما يتعل ابلتص نيف الناتج ،فإنه يعطى عموماً للمعلومات ذات اجلودة الكافية من مرحلة عليا
وزن أرجح من املعلومات املس تمدة من املرحلة األدىن .غري أنه ،عندما تؤدي املعلومات املس تمدة
من مرحلة أدىن إىل تص نيف أدق من املعلومات املس تمدة من مرحلة عليا ويكون هناك قل من
س وء التص نيف ،فإن التص نيف يتحدد من خظل هنج الوزن الكلي لألدلة .وعلى س بيل املثال،
بعد االطظع على التوجيه يف  3-5-2-3حس ب االقتض اء ،فإن املص نفني الذين تش غل م
نتيجة س لبية بش ن أتكل اجللد يف دراس ة معملية/خارج اجلس م يف الوقت الذي توجد فيه نتيجة
إزابية بش ن أتكل اجللد يف بياانت اجللد األخرى املوجودة يف احليواانت س يس تعملون هنج الوزن
الكلي لألدلة .وينطب الشيء نفسه يف حالة وجود بياانت بشرية تشري إىل الت يج يف حني هناك
نتائج إزابية مستمدة من اختبار معملي/خارج اجلسم بش ن الت ّكل.
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الشكل  :1-2-3تطبيق النهج املرحلي يف ُّ
أتكل/هتيّج اجللد
حامسة

تقييم االتساق مع
املراحل الدنيا
(انظر :)3-7-2-2-3

املرحلة 1
التصنيف على أسا البياانت البحرية (انظر )1-2-2-3
أو البياانت احليوانية القياسية (انظر )2-2-2-3

ال توجد بياانت أو البياانت غري حامسة

(ب)

إذا كانت بياانت املرحلة
(أ)
األدىن تشري إىل تصنيف أكثر صرامة
وكان مثة قل من س وء التص نيف
لتنُقل إىل املرحلة .6

حامسة

املرحلة 2
التصنيف على أسا البياانت املعملية/خارج اجلسم
(انظر )3-2-2-3

ال توجد بياانت أو البياانت غري حامسة

(ب)

(ب) وإال ُخي ل ص إىل
اس تنتاج بناء على التص نيف
املستند إىل أعلى مرحلة حامسة

حامسة

املرحلة 3
التصنيف على أسا اجللد األخرى املوجودة يف احليواانت
(انظر )4-2-2-3

ال توجد بياانت ،أو البياانت حامسة لعدم التصنيف ،أو غري حامسة

(ب)

حامسة

املرحلة 4
التصنيف على أسا األس اهليدروجيين األقصى
( pH ≤ 2أو ≤ )11.5
واحتياطي احلمض/القلوي (انظر )5-2-2-3

ال توجد بياانت ،أو ال يوجد أ هيدروجيين أقصى ،أو أ هيدروجيين أقصى م بياانت
(ب)
تشري إىل احتياطي منخفض أو منعدم أو غري حاسم من احلمض القلوي
حامسة

املرحلة 5
التصنيف على أسا طرائق غري اختبارية
(انظر )2-2-2-3

ال توجد بياانت ،أو البياانت غري حامسة

(ب)

احلصيلة (ب)

احلصيلة

(أ)

املرحلة 6
التصنيف على أسا تقييم الوزن الكلي لألدلة
(انظر )3-7-2-2-3

حامسة
استنتاج بشأن التصنيف
التصنيف يف فئة املواد األكالة أو امل يج (الفئة أو الفئة الفرعية املناسبة ،حسب االقتضاء)
أو عدم التنصيف

GE.19-03664

ال توجد بياانت أو البياانت غري حامسة

(ب)

التصنيف
غري ممكن
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(أ) قبل تطبي الن ج ،ينبغي الرجوع إىل النص التوض يحي الوارد يف الفقرة -2-3
 7-2وك ذل ك التوجي ه الوارد يف الفقرة  .3-5-2-3وينبغي أال ت درج يف تطبي الن ج
املرحلي إال البياانت الكافية واملوثوق ا وذات اجلودة الكافية.
(ب) قد تكون املعلومات غري حامسة ألسباب شى من ا مثظً:

ق د تكون البي اانت املت اح ة ذات جودة غري ك افي ة ،أو غري ك افي ة/غري مظئم ة ألغراض
التصنيف ،لسبب من قبيل مسائل اجلودة يف التصميم التجرييب و/أو اإلبظغ؛
قد تكون البياانت املتاحة غري كافية للخلوص إىل اس تنتاج بش ن التص نيف ،إذ قد تكون
مثظًكافية إلثبات الت يج ،ولكن ا غري كافية إلثبات عدم وجود ُّ
أتكل؛
عندما تس تخدم الس لطات املختص ة الفئة  3من الت يج اجللدي اخلفيف ،قد ال تكون
البياانت املتاحة قادرة على التمييز بني الفئة  3والفئة  ،2أو بني الفئة  3وعدم التصنيف؛
قد ال تكون الطريقة املس تخدمة للحص ول على البياانت املتاحة مناس بة للخلوص إىل اس تنتاج
بش ن عدم التص نيف (انظر  2-2-3و 3-5-2-3لظطظع على التفاص يل) .وعلى وجه التحديد،
يلزم هلذا الغرض التحق صراحة من الطرائ املعملية/خارج اجلسم والطرائ غري االختبارية".

 1-1-3-2-3و 2-1-3-2-3يس تعاض عن ما ابلفقرات اجلديدة التالية -1-3-2-3
 1إىل :3-1-3-2-3
" 1-1-3-2-3ينبغي تصنيف املخلوط ابستخدام معايري تصنيف املواد ،م مراعاة الن ج
املرحلي لتقييم البياانت ألغراض تعيني رتبة اخلطورة هذه (كما هو مبني يف الش كل )1-2-3
ومراعاة الفقرتني  2-1-3-2-3و 3-1-3-2-3أدانه .وإذا تعذر التصنيف ابستخدام الن ج
املرحلي ،فينبغي اتباع الطريقة املبينة يف الفقرة ( 2-3-2-3مبادئ االس تكمال) ،أو إذا كان
ذلك غري منطب فينبغي اتباع الفقرة ( 3-3-2-3طريقة احلساب).
وبياانت االختبار املعملي/خارج اجلسم املستمدة من طرائ اختبار حمققة
2 -1 -3 -2 - 3
قد ال تكون قد مت التحق من ا ابستخدام املخاليط؛ وعلى الرغم من أن هذه الطرائ تعترب قابلة
للتطبي على املخاليط على نطاق واس  ،إال أنه ال ميكن اس تخدام ا يف تص نيف املخاليط
إال عندما تدخل مجي مكوانت املخلوط يف جمال قابلية تطبي طرائ االختبار املس تخدمة .ويرد
وص ف القيود احمل ددة املتعلق ة مبج االت التطبي يف طرائ االختب ار املعني ة ،وينبغي أخ ذه ا يف
االعتبار إىل جانب أي معلومات أخرى بش ن هذه القيود تس تمد من األدبيات املنش ورة .وعندما
يكون هناك س بب الفرتاض أن جمال انطباق طريقة اختبار معينة حمدود أو يكون مثة دليل يش ري
إىل ذلك ،فينبغي التزام احليطة يف تفسري البياانت ،وإال فإن النتائج ينبغي اعتبارها غري منطبقة.
ويف ح ال ة ع دم وجود أي معلوم ات أخرى ،يعترب املخلوط أك اال (الفئ ة
3-1-3-2-3
اجللدية  )1إذا كان أس ه اهليدروجيين يس اوي أو يقل عن ≤  2أو يس اوي أو يفوق≥  .11.5غري
أنه إذا كان تقدير احتياطي احلمض أو القلوي يش ري إىل أن املخلوط قد ال يكون أكاال بص ر
النظر عن ا فاض قيمة األ اهليدروجيين أو ارتفاع ا ،فيلزم أتكيد ذلك بواسطة بياانت أخرى،
من األفضل أن تكون بياانت مستمدة من اختبار معملي/خارج اجلسم حمق ومناسب".
1 -5 -2 - 3

يعدل منط القرار  1-2-3على النحو التايل:

"
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ال

املادة :هل تتوفر بياانت/معلومات لتقييم ُّ
أتكل/هتيُّج اجللد؟

نعم
نعم
نعم

؟

نعم

الفئة 1

خطر

الفئة 2
هل املادة أكالة أو املخلوط أكال( :انظر  2-2-3و ،)1-3-2-3أو مهيج (انظر 2-2-3

نعم ،م يج

حتذير

و ،)1-3-2-3أو مهيج خفيف (انظر  2-2-3و )1-3-2-3وفقاً للن ج املرحلي
(انظر  7-2-2-3والشكل )1-2-3؟

ال

غري حاسم
الفئة 3

بدون رمز

املادة :التصنيف غري كن

حتذير

".

2 -5 -2 - 3

ال يصنف

املخلوط :يطب منط القرار  2-2-3يف التصنيف
على أس ا املخ اليط و/أو املكوانت املش ا ة
املختربة

يعاد ترقيم احلواشي  3و 4و 5لتصبح احلواشي  1و 2و 3على التوايل.

تدرج الفقرات الفرعية اجلديدة التالية  1-3-5-2-3إىل -3-5-2-3
3-5-2-3
 5-2حتت الفقرة :3-5-2-3
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" 1 -3 -5 -2 -3

الواثئ التوجي ية ذات الصلة

ترد يف الوثيق ة التوجي ي ة  203ملنظم ة التع اون والتنمي ة يف املي دان
االقتص ادي املتعلقة ابلن ج املتكامل يف اختبار وتقييم أت ّكل اجللد وهتيجه معلومات مفيدة بش ن
مكامن القوة والض عف يف طرائ االختبار والطرائ غري االختبارية املختلفة ،ابإلض افة إىل
توجي ات مفيدة عن كيفية تطبي هنج وزن األدلة.
2 -3 -5 -2 - 3

أتكل اجللد أو هتيجه

توجي ات بش ن اس تخدام البياانت البش رية ألغراض التص نيف يف فئات

 1-2-3-5-2-3تش ري البياانت البش رية عموماً إىل نوعني من البياانت :التجربة البش رية
الس ابقة (من قبيل دراس ات احلاالت اإلفرادية املنش ورة من س يناريوهات االس تجابة يف حاالت
الطوارئ امل نية أو االس ت ظكية أو املتعلقة ابلنقل أو الدراس ات الوابئية) أو من االختبارات البش رية
(من قبيل التجارب الس ريرية واختبار احلس اس ية اجللدية) .ويعطى عموماً للبياانت البش رية ذات
الص لة واملوثوق ا وذات النوعية اجليدة وزن أرجح يف التص نيف .غري أن البياانت البش رية قد
تكون هلا حدود .وميكن االطظع على مزيد من التفاص يل بش ن مكامن قوة البياانت البش رية
وحدودها فيما يتعل بت يج/أتكل اجللد يف الوثيقة التوجي ية رقم  203ملنظمة التعاون االقتص ادي
والتنمية (الفرع الثالث) .ألف ،اجلزء  ،1الوحدة .)1
 2-2-3-5-2-3وبش كل عام ،يتم إجراء اختبارات حس اس ية بش رية للتمييز بني املواد
امل يجة وغري امل يجة .وعموماً يُتفادى وض مادة أكالة على اجللد البش ري .ولذلك ،زرى
اختبار آخر مقدماً الس تبعاد الت ّكل .وال مييز اختبار احلس اس ية البش رية وحده عادة بني املواد
امل يجة واملواد األكالة .ويف حاالت اندرة ،قد تكون هناك بياانت مستمدة من اختبار احلساسية
البشرية ميكن استخدام ا يف تصنيف تلك املواد يف عداد املواد األكالة (على سبيل املثال ،تطبي
اختبار حس اس ية بش رية بعد اختبار معملي س ليب زائف) .وم ذلك ،ميكن اس تخدام مزيج من
اختبار احلس اس ية البش رية ومعلومات أخرى كافية بش ن أت ّكل اجللد ألغراض التص نيف يف إطار
تقييم وزن األدلة.
 3-2-3-5-2-3وال تس مح بعض الس لطات املختص ة إبجراء اختبار احلس اس ية البش رية
جملرد حتديد اخلطورة (انظر  )7-4-2-3-1بينما تعرت بعض الس لطات املختص ة ابس تخدام
اختبار احلساسية البشرية للتصنيف كم يج للجلد.
 4-2-3-5-2-3ومل يتم على املس توى الدويل إقرار معايري حمددة لنتائج اختبار احلس اس ية
البش رية املؤدية إىل التص نيف يف الفئة ( 2هتيج اجللد) ،أو الفئة ( 3الت يج اخلفيف) أو عدم
التص نيف .لذلك ،تس تخدم نتائج اختبار احلس اس ية البش رية بش كل عام يف إطار تقييم وزن
عدم
األدلة .غري أن بعض الس لطات املختص ة قد تقدم توجي ات حمددة .وميكن أن تربر َ
التص نيف النتيجةُ الس لبيةُ بش كل واض ح يف اختبار للحس اس ية البش رية لعدد كا من املتطوعني
بعد التعرض للمادة غري املخففة ملدة  4ساعات.
 5-2-3-5-2-3وميكن اس تخدام تقارير احلاالت البش رية ألغراض التص نيف يف فئة املواد
األكالة إذا لوحظ تلف ال يزول للجلد .وال توجد معايري تص نيف مقبولة دولياً فيما يتعل ابلت يج.
لذلك ،إذا مل تقدم السلطات املختصة توجي ات حمددة بش ن هذه املس لة ،فإنه قد تكون مثة حاجة
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إىل حكم خبري لتقييم م ا إذا ك ان ت م دة التعرض وأي معلوم ات مت ابع ة طويل ة األج ل مت اح ة ك افي ة
للس ماح ابس تنتاج بش ن التص نيف .وقد ال تكون احلاالت ال تؤدي إىل هتيج أو ال تنتج أي آاثر
حاالت حامسة يف حد ذاهتا ولكن ميكن استخدام ا يف تقييم وزن األدلة".

يض ا العنوان اجلديد التايل "’ 3-3-5-2-3التص نيف القائم على أس ا اختبارات حيوانية
قياس ية مبا يزيد على  3حيواانت" .وتنقل حتت هذا العنوان الفقرات احلالية 1-3-5-2-3
إىل  3-3-5-2-3على النحو التايل:
1 -3 -5 -2 - 3

يعاد ترقيم ا لتصبح .1-3-3-5-2-3

يعاد ترقيم ا لتصبح  .2-3-3-5-2-3ويف اجلملة األوىل ،يستعاض
2 -3 -5 -2 - 3
عن األرقام " "1-2-2-3ابألرقام "."2-2-2-3
إىل  5-3-5-2-3يع اد ترقيم ا لتص بح 3-3-3-5-2-3
3 -3 -5 -2 - 3
إىل .5-3-3-5-2-3
:6
" 4 -3 -5 -2 -3

تدرج الفقرات اجلديدة التالية  4-3-5-2-3إىل -2-5-3-5-2-3

معايري التصنيف على أسا البياانت املعملية/خارج اجلسم

عن دم ا جترى االختب ارات املعملي ة/خ ارج اجلس م وفق اً لتوجي ات
االختبارات  430أو  431أو  435أو  439ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص ادي،
فإنه يرد يف اجلدولني  6-2-3و 7-2-3بيان معايري التص نيف يف الفئة ( 1وحيثما كان ذلك
كناً ومطلوابً يف الفئات الفرعية 1ألف أو 1ابء أو 1جيم) ابلنسبة للت كل اجللدي ويف الفئة 2
ابلنسبة لت يج اجللد.
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1ألف

ابس تخدام أقراص جلد الفئران ُحتدد املواد الكيميائية األكالة بقدرهتا على التس بب يف
فقدان الس ظمة الطبيعية للطَّبقة القرنيّة البَ ِش َرويَّة .وتُقيّم وظيفة احلاجز ال يؤدي ا اجللد
عن طري قيا مرور أيوانت عرب اجللد .وتقا املعاوقة الك رابئية للجلد ابس تخدام
املقاومة الك رابئية .وزرى اختبار أتكيدي للنتائج اإلزابية ابس تخدام خطوة الربط
الص بغي  -ال تقيّم ما إذا كانت الزيدة يف النفاذية األيونية انجتة عن اإلتظ املادي
للطّبقة القرنية البَ ِش َرويَّة  -يف حالة ا فاض املقاومة الك رابئية عرب اجللد (أقل من أو
حوايل  5كيلو أوهم ( ))kΩوعند عدم وجود تلف واضح.
وتس تند املعايري إىل متوس ط قيمة املقاومة الك رابئية عرب اجللد بوحدات كيلوأوهم
( )kΩوأحياانً إىل حمتوى الصبغة.

أرب طرائ متماثلة توض في ا املادة الكيميائية املختربة موض عياً على بش رة إنس ان مس تبناة ثظثية األبعاد حتاكي عن كثب
خص ائص األجزاء العليا من اجللد البش ري .وتس تند طريقة االختبار إىل فرض ية أن املواد الكيميائية األكالة قادرة على اخرتاق
الطبقة القرنية البش روية عن طري االنتش ار أو الت كل ،وتكون س امة للخظي يف الطبقات األس اس ية .وتُقيَّم الس ظمة احليوية
لألنسجة عن طري التحول األنزميي لصبغة  MTTإىل ملح فورمازان أزرق يُقا كمياً بعد استخراجه من األنسجة .وحتدَّد املواد
الكيميائية األكالة بقدرهتا على ختفيض السظمة احليوية لألنسجة إىل ما دون قيم احلد األدىن احملددة.
وتستند املعايري إىل السظمة احليوية لألنسجة حمسوبة ابلنسبة املئوية بعد فرتة حمددة من التعرض.

طريقة اختبار الغش اء احملكم تش تمل على اس تخدام
حاجز حيوي اص طناعي كبري اجلزيئيات ونظام للكش ف
الكيميائي .ويُقا تلف احلاجز بعد وض مادة االختبار
الكيميائية على سطح حاجز الغشاء االصطناعي.
وتس تند املعايري إىل متوس ط زمن تغلغل/اخرتاق املادة
الكيميائية عرب حاجز الغشاء.

الطرائ 4 ،3 ،2
(أ) متوس ط قيمة املقاومة الك رابئية عرب اجللد ≤  kΩ 5وأقراص اجللد اتلفة الطريقة 1
بشكل واضح (مثقوبة مثظً) ،أو
< ٪ 35بعد التعرض ملدة  3أو  60أو  ٪50< 240بعد التعرض ملدة  3دقائ ؛ أو
دقيقة
(ب) متوسط قيمة املقاومة الك رابئية عرب اجللد ≤  kΩ 5و
≥  ٪50بعد التعرض ملدة  3دقائ و< ٪15بعد التعرض ملدة  60دقيقة
’ ‘1ال يظ ر على أقراص اجللد أي ضرر واضح (من قبيل ثقب) ،ولكن
’ ‘2االختبار الت كيدي الظح للنتائج اإلزابية ابس تخدام خطوة الربط
الصبغي اختبار إزايب.
ال تنطب

1ابء
1جيم
ST/SG/AC.10/46/Add.3

املواد الكيميائية من النوع  1املواد الكيمي ائي ة من النوع 2
(اح ت ي اط ي م رت ف م ن (اح ت ي اط ي م ن خ ف ض م ن
احلمض/القلوي)
احلمض/القلوي)

ال تصنف (أ) متوسط قيمة املقاومة الك رابئية عرب اجللد>  kΩ 5أو
على أهنا (ب) متوسط قيمة املقاومة الك رابئية عرب اجللد ≤  kΩ 5و
أكالة للجلد
’ ‘1ال تظ ر أقراص اجللد أي ضرر واضح (من قبيل ثقب) ،و
’ ‘2االختبار الت كيدي الظح للنتائج اإلزابية ابستخدام خطوة الربط الصبغي
اختبار سليب.

الطريقة 1
< ٪35بعد التعرض ملدة  3دقائ

الطريقة 4
الطريقة 3
الطريقة 2
< ٪25بع د التعرض مل دة < ٪18بع د التعرض < ٪15بع د التعرض
ملدة  3دقائ
ملدة  3دقائ
 3دقائ

≤  240دقيقة

 3-0دقائ

≤  60دقيقة

 3-0دقائ

≥  ٪35بع د التعرض مل دة  3دق ائ و< ٪ 25 ≥ ٪35بعد التعرض ملدة ≥  ٪ 18بع د التعرض ≥  ٪ 15بعد التعرض >  3إىل  60دقيقة.
 3دقائ واس تيفاء معايري ملدة  3دقائ واس تيفاء ملدة  3دقائ واستيفاء
بعد التعرض ملدة  60دقيقة
>  60إىل  240دقيقة 30 > .إىل  60دقيقة
معايري الفئة 1
معايري الفئة 1
الفئة 1
أو
≥  ٪35بعد التعرض ملدة  60دقائ
و< ٪35بعد التعرض ملدة  240دقيقة
>  3إىل  30دقيقة

< ٪35بعد التعرض ملدة  240دقيقة

≥  ٪50بعد التعرض ملدة  3دقائ و≥ ٪15بعد التعرض ملدة  60دقيقة >  240دقيقة.

>  60دقيقة
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توجيه االختبار  430ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
(طريقة اختبار املقاومة الكهرابئية عرب اجللد)

توجيه االختبار  431ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
طرائق اختبار بشرة اإلنسان املستبناة :الطرائق  1و 2و 3و 4كما هو مرقمة
يف مرفق توجيه االختبار  431ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

توجيه االختبار  435ملنظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي
طريقة اختبار الغشاء احملكم

GE.19-03664

اجلدول  :6-2-3معايري أتكل اجللد للطرائق املعملية/خارج اجلسم

توجيه االختبار 439
طرائق اختبار بشرة اإلنسان املستبناة:
أرب طرائ اثلة ( )4-1حيث يتم وض املادة الكيميائية املختربية موضعياً على بشرة اإلنسان املستبناة الثظثية األبعاد وال حتاكي عن كثب خصائص األجزاء العليا من اجللد البشري .ويتم تقييم
صظحية األنسجة ابلتحويل األنزميي لصبغة  MTTإىل ملح فورمازان أزرق يتم قياسه كمياً بعد استخراجه من األنسجة .وتعر املواد الكيميائية األكالة بقدرهتا على ختفيض صظحية األنسجة إىل
ما دون مستويت احلد األدىن احملددة.
وتستند املعايري إىل متوسط نسبة صظحية األنسجة بعد التعرض وحضانة ما بعد العظج.

 1أو 2

متوسط نسبة صظحية األنسجة (≤) .٪ 50
مظحظة :ال ميكن لطرائ اختبار بشرة اإلنسان املستبناة املشمولة بتوجيه االختبار هذا التمييز بني الفئتني  1و 2من النظام املنس عاملياً .وسيلزم املزيد من املعلومات بش ن أتكل اجللد الختاذ قرار
بش ن التصنيف الن ائي هلا [انظر أيضاً الوثيقة التوجي ية  203ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي].

2

متوسط نسبة صظحية األنسجة ≤  ٪50وتبني أن املادة الكيميائية ال مت اختبارها غري أكالة (على سبيل املثال ،على أسا توجيه االختبار  430أو  431أو )435

ال تصا ا ا اانف على أهنا مهيجة للجلد أو متوسط نسبة صظحية األنسجة > .٪ 50
يف الفئة 3
مظحظة :ال ميكن لطرائ اختبار بشرة اإلنسان املستبناة املشمولة بتوجيه االختبار هذا التمييز بني الفئة االختيارية  3من النظام املنس عاملياً وعدم التصنيف يف فئة م يجات اجللد .ويلزم
املزيد من املعلومات بش ن هتيج اجللد لتلك السلطات ال ترغب يف احلصول على أكثر من فئة واحدة من فئات هتيج اجللد.
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اجلدول  7-2-3معايري هتيج اجللد يف الطرائق املعملية

ST/SG/AC.10/46/Add.3

 5-3-5-2-3توجي ات بش ن اس تخدام بياانت اجللد األخرى املوجودة يف احليواانت
ألغراض التصنيف يف فئات أتكل اجللد أو هتيجه
 1-5-3-5-2-3الن ج العام
ينبغي إجراء اس تعراض دقي جلمي البياانت األخرى املتوفرة فعلياً بش ن
احليواانت وعدم اس تخدام ا إال إذا كانت حامسة ألغراض التص نيف .غري أنه عند تقييم بياانت
اجلل د األخرى املوجودة يف احليواانت ،ينبغي اإلقرار ن اإلبظغ عن اآلف ات اجلل دي ة ق د ال يكون
ك امظً ،وأن االختب ار واملظحظ ة ميكن إجراؤمه ا يف نوع حيواين غري األران ب ،وأن األنواع ق د
ختتلف يف اس تجاابهتا للحس اس ية .وعموماً ،يتناقص ُمسك اجللد بتناقص وزن اجلس م .غري أن مثة
عوامل أخرى تؤثر أيض اً على تباين األنواع .وابإلض افة إىل ذلك ،يلزم جتنب اآلاثر امل يجة
واألكالة ،ابلنس بة ملعظم هذه االختبارات .لذلك ،ال ميكن مظحظة هذه اآلاثر إال يف دراس ات
حتديد املدى ال تس تخدم عدداً ص غرياً من احليواانت وهلا نطاق حمدودة من حيث املظحظة
واإلبظغ.
 2-5-3-5-2-3قيود البياانت األخرى ونتائج التصنيف
1-2-5-3-5-2-3قد ختتلف اختبارات الس مية اجللدية احلادة ،ودراس ات اجلرعات املتكررة
يف احليواانت ،ودراس ات التحس س اجللدي ودراس ات االمتص اص اجللدي عن االختبار املعملي
املعياري لت يج/أتكل اجللد احلاد (على س بيل املثال ،توجيه اختبار  404ملنظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتص ادي) فيما يتعل مبدة التعرض ،وجرعة املوض  ،واس تخدام املواد املذابة ،ومس توى
االنسداد ،ونوع الرقعة ،وتسجيل ومتابعة آفات اجللد وأنواع االختبار.
 2-2-5-3-5-2-3وينبغي النظر يف تصنيف تلف اجللد يف أي اختبار للسمية اجللدية احلادة
(من قبيل توجيه اختبار  402ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان) كعامل أتكل (الفئة  1أو الفئة
الفرعية 1ألف أو 1ابء أو 1جيم حيثما كان ذلك كناً ومطلوابً) .وينبغي النظر يف تص نيف
هتيج اجللد يف دراس ة للس مة اجللدية احلادة على األرانب تس تويف املعايري الواردة يف اجلدول -3
 ،2-2على أنه عامل م يج إذا كانت ظرو التعرض متلي اس تبعاد آاثر الت كل .وينبغي اعتبار
هتيج اجللد يف دراس ة للس مة اجللدية احلادة يف أنواع أخرى هتيجاً غري حاس م ،ألن هذه األنواع
قد تكون أقل أو أكثر حس اس ية من األرانب .وينبغي أن تؤخذ هذه البياانت يف االعتبار عند
تقييم وزن األدلة .كما ينبغي اعتبار عدم وجود هتيج يف اجللد أمراً غري حاس م ومراعاة ذلك يف
تقييم وزن األدلة.
 3-2-5-3-5-2-3وميكن اس تخدام دراس ات االختبارات اجللدية املتكررة اجلرعة (من قبيل
توجي ي االختبار  410و 412ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص ادي) يف التص نيف يف فئة
عوام ل الت ك ل عن دم ا يظحظ تلف للجل د بع د عملي ات التعرض األولي ة .غري أن عملي ات التعرض
ظحظ الت ثريات املس ببة الت كل إال يف دراس ات حتديد املدى.
هذه يتم جتنب ا عادة وقد ال تُ َ
وعظوة على ذلك ،اندراً ما يكون التص نيف الفرعي للت كل كناً بس بب طول الفرتة الزمنية بني
ب داي ة التعرض واملظحظ ة األوىل .وينبغي اعتب ار مظحظ ة هتيج اجلل د أو ع دم وجود آاثر هتيج
اجللد أمراً غري حاس م .أما اآلاثر اجللدية ال ال تظحظ إال بعد عمليات تعرض متعددة فقد
ال تدل على هتيج اجللد بقدر ما تدل على حتسس اجللد.
22
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 4-2-5-3-5-2-3ويف دراس ات التحس س اجلل دي يف خن ازير امل اء (من قبي ل توجي ه
االختب ار  406ملنظم ة التع اون والتنمي ة يف املي دان االقتص ادي) ،ز ب جتن ب التعرض امل يج
ظحظ هذه اآلاثر إال يف دراس ات حتديد املدى.
واملس بب للت كل الش ديد .لذلك ،عادة ما ال تُ َ
وميكن اس تخدام نتائج حتديد املدى ،ابس تثناء التعرض داخل األدمة يف اختبار تعظيم الت ثري،
للتص نيف يف فئة عوامل الت كل عند مظحظة تلف اجللد .وينبغي اعتبار وجود أو عدم وجود
هتيج اجللد يف دراس ة التحس س اجللدي أمراً غري حاس م يف حد ذاته ألن األنواع ال مت اختبارها
قد تكون أكثر أو أقل حساسية من األرانب ،ولكن ينبغي أن تؤخذ عظمات الت يج يف االعتبار
عند تقييم وزن األدلة.
 5-2-5-3-5-2-3وال ينبغي استخدام بياانت الت يج املستمدة من االختبار املوضعي للغدد
اللمف اوي ة (من قبي ل توجي ه االختب ار  429و442ألف و442ابء ملنظم ة التع اون والتنمي ة يف
امليدان االقتص ادي) يف أغراض التص نيف عاد ًة ألن مادة االختبار توض على ظ ر األذن
ابلتطبي املوض عي املفتوح ،ويف بعض احلاالت يتم اس تخدام أدوات حمددة لتعزيز التغلغل داخل
اجللد .وعظوة على ذلك ،فإنه نظراً للزيدة النسبية يف مسك اجللد املقرتنة بزيدة وزن اجلسم ،فإن
مسك جلد الفئران ينحر بشكل كبري عن مسك جلد األرانب والبشر.
 6-2-5-3-5-2-3ويف دراسات االمتصاص اجللدي (من قبيل توجه االختبار  427ملنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتص ادي) ،يتم عموماً جتنب ظرو التعرض املس بب للت كل ألن
ذلك يؤثر على االمتص اص .ولذلك ،ال تس مح املعلومات املتعلقة ابلت ثريات اجللدية الناجتة عن
هذه الدراسات ابلتصنيف بشكل مباشر ،ولكن ميكن مراعاهتا يف هنج تقييم وزن األدلة .غري أنه
ميكن أخ ذ املعلوم ات املتعلق ة ابالمتص اص اجلل دي يف االعتب ار عن د تقييم وزن األدل ة ،ألن
االمتص اص اجللدي املرتف إىل جانب األدلة اإلض افية املتعلقة ابلس مية اخللوية العالية قد يدل
على هتيج أو أتكل".

الفصل 8-3
6 -1 -8 - 3

تعدل على النحو التايل:

يتناول النظام املنس عاملياً السمية الشاملة ألعضاء مست دفة حمددة بعد
" 6 -1 -8 -3
تعرض متكرر ،على النحو الوارد وص فه يف الفص ل  9-3وتس تبعد ابلتايل من هذا الفص ل.
وينبغي تص نيف املواد واملخاليط بص ورة منفص لة فيما يتعل ابلس مية جبرعة مفردة والس مية
جبرعات متكررة.
كما أن الت ثريات الس مية احملددة األخرى ،من قبيل الس مية احلادة،
وأتكل/هتيج اجللد ،والتلف الش ديد للعني/هتيج العني ،والتحس س التنفس ي أو اجللدي ،وإطفار
اخلظي اجلنسية ،والسرطنة ،والسمية التناسلية ،والسمية ابالستنشاق ،يرد تقييم ا بصورة منفصلة يف
النظام املنس عاملياً ،وابلتايل ال تدرج هنا".
تعدل اجلملة الثانية على النحو التايل" :وعلى غرار املواد ،ينبغي تص نيف
1-3-8-3
املخاليط للسمية الشاملة ألعضاء مست دفة حمددة يف حالة التعرض املفرد أو املتكرر (الفصل )9-3
تصنيفاً مستقل".
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يف اجلملة الثانية ،يستعاض عن عبارة "بعد تعرض مفرد أو تعرض متكرر
1 -4 -3 -8 - 3
أو كلي ما" بعبارة "بعد تعرض مفرد" وتدرج عبارة " -تعرض مفرد" بعد عبارة "الفئة  2للسموم
املست دفة ألعضاء حمددة".
حت ذف ان .ويع اد ترقيم الفقرات احل الي ة -3-8-3
 2 -4 -3 -8 - 3و 3 -4 -3 -8 -3
 4-4إىل  6-4-3-8-3لتصبح  2-4-3-8-3إىل .4-4-3-8-3
يف منط القرار  ،2-8-3يف املرب األخري على اليمني ،يس تعاض عن
2 -5 -8 - 3
األرقام " "5-4-3-8-3ابألرقام "."3-4-3-8-3

الفصل 9-3
يف هن اي ة اجلمل ة الث اني ة ،تض ا عب ارة "وال مل يتم تن اوهل ا على وج ه
1 -1 -9 - 3
التحديد يف الفصول  1-3إىل  7-3و( 10-3انظر أيضاً .")6-1-9-3
تض ا اجلملة الثانية اجلديدة التالية" :وينبغي تص نيف املواد واملخاليط
6 -1 -9 - 3
بص ورة منفص لة فيما يتعل ابلس مية جبرعة مفردة والس مية جبرعات متكررة" .ويف اجلملة التالية
(اجلملة الثانية احلالية) ،يس تعاض عن عبارة "والتلف الش ديد للعني/هتيج العني ،وأتكل/هتيج
اجللد" بعبارة "وأت ّكل/هتيج اجللد ،والتلف الش ديد للعني/هتيج العني" ويس تعاض عن عبارة
"والسرطنة ،وإطفار اخلظي اجلنسية "،ب عبارة "وإطفار اخلظي اجلنسية ،والسرطنة".
تعدل اجلملة الثانية على النحو التايل" :وعلى غرار املواد ،ينبغي تص نيف
1-3-9-3
املخاليط للسمية الشاملة ألعضاء مست دفة حمددة يف حالة التعرض املفرد (الفصل  )8-3أو املتكرر
بشكل مستقل".
يف اجلملة الثانية ،يستعاض عن عبارة "بعد تعرض مفرد أو تعرض متكرر
1 -4 -3 -9 - 3
أو كلي ما" بعبارة "بعد تعرض متكرر" وتدرج عبارة " -تعرض متكرر" بعد عبارة "الفئة  2للس موم
املست دفة ألعضاء حمددة".
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املرفق 1
يف العنوان ،بع د كلم ة "األيروس والت" ،ت درج عب ارة "واملواد الكيمي ائي ة
م3-1
حتت الض غط" .ويف اجلدول ،يف عمود "رتبة اخلطورة" ،تض ا بعد لفظ "األيروس والت" ،عبارة
"(القسم  .")1-3-2وتضا الصفو اجلديدة التالية يف هناية اجلدول:
خطر

1

مادة كيميائية حتت الضغط هلوبة بدرجة فائقة:
سخنت
قد تنفجر إذا ّ

H282

املواد الكيميائية
حتت الضغط:

(القسم )2-3-2

2

حتذير

3

حتذير

مادة كيميائية حتت الض غط هلوبة :قد تنفجر
سخنت
إذا ّ
مادة كيميائية حتت الض غط :قد تنفجر إذا
سخنت
ّ

H283

H284

يف حاش ية اجلدول (أ) ،تعدل اجلملة األخرية على النحو التايل" :ويكون لون األرض ية أمحراً يف الفئتني  1و،2
وأخضراً يف الفئة ."3

يف اجلدول ،يف عمود "رتبة اخلطورة" ،الس طر األول ،بعد رقم " ،"1يض ا
م19-1
(أ)
"1ألف1 ،ابء1 ،جيم " .ويكون نص حاش ية اجلدول (أ) كالتايل "ميكن أن تنطب الفئات
الفرعية عندما تكون البياانت كافية وتطلب الس لطة املختص ة ذلك" .ويعاد ترقيم حاش ية اجلدول
احلالية (أ) لتصبح حاشية اجلدول (ب).
م 23-1وم 24-1وم 25-1يف اجلدول ،يف عمود "رتبة اخلطورة" ،يف الس طر األول ،يس تعاض
عن عبارة "1( 1ألف و 1ابء معاً)" بعبارة "1 ،1ألف1 ،ابء".

املرفق 3
القسم  ،1اجلدول ألف1-1-3
تدرج الصفو التالية بعد الصف :H281
()1

()2

()3

()4

H282

مادة كيميائية حتت الضغط هلوبة بدرجة فائقة :قد تنفجر إذا سخنت

املواد الكيميائية حتت الضغط (الفصل )3-2

1

H283

مادة كيميائية حتت الضغط هلوبة :قد تنفجر إذا سخنت

املواد الكيميائية حتت الضغط (الفصل )3-2

2

H284

مادة كيميائية حتت الضغط :قد تنفجر إذا سخنت

املواد الكيميائية حتت الضغط (الفصل )3-2

3
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القسم  ،1اجلدول م2-1-3
ابلنسبة للرمز  ،H314يف العمود ( ،)4يدرج قبل "1ألف1 ،ابء1 ،جيم" ،رقم "."1
ابلنسبة للرمز  ،H319يف العمود ( ،)4يستعاض عن "2ألف" بعبارة "2/2ألف".
ابلنس بة للرموز  H340و H350و ،H360يف العمود ( ،)4يس تعاض عن "1ألف1 ،ابء"
بعبارة "1 ،1ألف1 ،ابء".
القسم 2
يف عنوان القسم ،تدرج كلمة "واستخدام ا" بعد "التحذيرية".
م 1 -1 -2 -3

يستعاض عن "أو التخزين" ،بعبارة "أو ختزينه".

م 2 -1 -2 -3

حتذ اجلملة الثانية.

م 3 -1 -2 -3

حتذ .

تنقل الفقرة احلالية م 1-1-3-3من القس م  3إىل القس م  2لتص بح الفقرة اجلديدة م-3
 3-1-2وتعدل اجلملة األوىل ليصبح نص ا كالتايل "يوفر هذا القسم توجي اًت بش ن استخدام
البياانت التحذيرية لكل رتبة وفئة خطورة من النظام املنس عاملياً".
تنق ل الفقرة احل الي ة م 2-1-3-3من القس م  3إىل القس م  2لتص بح الفقرة
اجل دي دة م 4-1-2-3ويف اجلمل ة الث اني ة ،يس تع اض عن عب ارة "الفص ل ،4-1
الفقرة  "3-6-4-1ابألرقام "."3-6-4-1
تنقل الفقرة احلالية م 3-1-3-3من القس م  3إىل القس م  2لتص بح الفقرة اجلديدة
م.5-1-2-3
تنقل الفقرة احلالية م 4-1-3-3من القس م  3إىل القس م  2لتص بح الفقرة اجلديدة
م 6-1-2-3ويعدل النص ليص بح كالتايل "ويس ت د وض التوجيه املتعل بتخص يص
البياانت الواردة يف هذا القس م توفري احلد األدىن األس اس ي من البياانت التحذيرية املرتبطة مبعايري
تصنيف اخلطورة وأنواع ا يف النظام املنس عاملياً".
تنقل الفقرة احلالية م 5-1-3-3من القس م  3إىل القس م  2لتص بح الفقرة اجلديدة م-3
 ،7-1-2ويف اجلملة األوىل ،حتذ كلمة "القائمة" ويس تعاض عن عبارة "وقد اس تخدمت
البياانت التحذيرية" بعبارة "وقد اس تخدمت البياانت التحذيرية املس تمدة من نظم التص نيف
القائمة" .ويف النص اإلنكليزي يستعاض عن كلمة " "sectionبكلمة "."Section
تنقل الفقرة احلالية م 6-1-3-3من القس م  3إىل القس م  2لتص بح الفقرة اجلديدة م-3
 8-1-2ويف اجلملة األوىل ،يستعاض عن كلمة "منتج" بعبارة "مادة أو خملوط".
تنقل الفقرة احلالية م 7-1-3-3من القس م  3إىل القس م  2لتص بح الفقرة اجلديدة
م 9-1-2-3ويستعاض عن لفظ "املنتجات" بكلمة "املادة أو املخلوط".
تنقل الفقرة احلالية م 8-1-3-3من القس م  3إىل القس م  2لتص بح الفقرة اجلديدة
م.10-1-2-3
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م 3 -2 -3

يف العنوان ،حيذ لفظ "تدوين".

م1-3-2-3

يف البداية ،يستعاض عن عبارة "كل جدول" بعبارة "كل جدول بيان حتذيري".

بعد الفقرة م ،1-3-2-3يدرج العنوان اجلديد التايل" :م 4-2-3اس ا ا ا ااتخدام البياانت
التحذيرية".
توض
التعديظت التالية:

الفقرات احل الي ة م 2-3-2-3إىل م 7-3-2-3حت ت ه ذا العنوان م

م 2-3-2-3يعاد ترقيم ا لتص بح م .1-4-2-3ويف اجلملة األوىل ،يس تعاض عن
عب ارة "تبني اجل داول" بعب ارة "تبني اجل داول م 1-2-3إىل م ،"5-2-3ويف
الن اية ،حتذ عبارة "يف العمود ( .")2ويض ا يف هناية اجلملة األخرية عبارة "(انظر
م .")5 -2 -3
م 3-3-2-3يعاد ترقيم ا لتص بح م .2-4-2-3ويف اجلملة األوىل ،يس تعاض عن
العظم ة "[ "]/ابلعظم ة"" ""/وحت ذ عب ارة "يف العمود ( .")2وحي ذ حر "يف" قب ل
الرمز "."P280
م 4-3-2-3يعاد ترقيم ا لتصبح م .3-4-2-3ويف اجلملة األوىل ،يستعاض عن العظمة
"[ "]...ابلعظمة" "...وحتذ عبارة "يف العمود ( .")2ويف هناية اجلملة الثانية ،تض ا
عبارة "من اجلداول" بعد عبارة "العمود (.")5
م 7-3-2-3يعاد ترقيم ا لتص بح م .4-4-2-3ويف هناية اجلملة الثانية ،تض ا
عبارة "من اجلداول" بعد عبارة "العمود (.")5
م 5-3-2-3يعاد ترقيم ا لتص بح م .5-4-2-3وتدرج فاص لة بعد كلمة "إض افية".
ويستعاض عن عبارة "زب حتديدها" بعبارة "يتعني أو ميكن حتديدها".
م 6-3-2-3يعاد ترقيم ا لتصبح م .6-4-2-3ويف اجلملة األوىل ،يستعاض عن عبارة
"يف العمود ( ")5بعبارة "يف اجلداول" .ويف اجلملة الثالثة من النص اإلنكليزي ،يس تعاض
عن عبارة " "for P241بكلمة " ."P241وتض ا اجلملة اجلديدة التالية يف الن اية:
"والقصد من النص الوارد حبرو مائلة الذي يبدأ بعبارة " -يف حالة" أو " -حيدد" هو
أن يكون مظحظة ش رطية تفس ريية لتطبي البياانت التحذيرية وليس القص د منه أن يرد
على بطاقة الوسم".
تضا فقرة جديد ة م 7-4-2-3على النحو التايل:
"م 7-4-2-3عندما تص بح البياانت التحذيرية متقادمة ،يدرج لفظ "حذفت" حتت الرمز
املوجود يف العمود  1من اجل داول يف ه ذا القس م لتف ادي اخللط احملتم ل بني الرموز
املستخدمة يف خمتلف إصدارات النظام املنس عاملياً".
تنقل الفقرة احلالية م 2-3-3من القس م  3إىل القس م  2لتص بح الفقرة اجلديدة
م 5-2-3بعد الفقرة اجلديدة م .7-4-2-3ويعاد ترقيم الفقرات الظحقة يف هذا القسم على
النحو الوارد بيانه أدانه وم التعديظت التالية:
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م 1-2-3-3يعاد ترقيم ا لتص بح م 1-5-2-3وترقم الفقرة حتت العنوان لتص بح
م .1-1-5-2-3ويف اجلملة األخرية من هذه الفقرة ،قبل " ُمورد املادة" ،تض ا
عبارة " ُمصن أو".

م 2-2-3-3يع اد ترقيم ا لتص بح م .2-5-2-3تنق ل حت ت ه ذا العنوان الفقرة
احل الي ة م 8-3-2-3بع د إع ادة ترقيم ا لتص بح م ،1-2-5-2-3وإدخ ال
التعديظت التالية علي ا :تضا يف هناية اجلملة األخرية عبارة "(انظر اجلداول م1-2-3
إىل م .")5-2-3ويف اجلملتني األخريتني ،يس تع اض عن لفظ "اإلض افي ة" بلفظ
"املدجمة".
م 1-2-2-3-3يع اد ترقيم ا لتص بح م .2-2-5-2-3وتع دل اجلمل ة األوىل على
النحو التايل" :لتوفري حيز يف بطاقة الوس م وحتس ني مقروئية النص ،تش ج املرونة يف
تطبي البي اانت التح ذيري ة الفردي ة أو اجملمع ة أو امل دجم ة" .ويف ب داي ة اجلمل ة الث اني ة،
يس تعاض عن عبارة "املص فوفة واجلداول الواردة يف القس م  2من املرف  "3بعبارة "اجلداول
يف هذا القسم واملصفوفة يف القسم  3من املرف ."3
م 2-2-2-3-3يعاد ترقيم ا لتص بح م .3-2-5-2-3وتع ّدل اجلملة الثانية على
النحو التايل "ومن تلك األمثلة " P370 + P372 + P380 + P373يف حالة احلريق :مثة
خطر انفجار .ختلى املنطقة .وال تكافح النريان عندما تصا ا ا ا اال النريان إىل املتفجرات"
و" P210 + P403حيفظ بعيداً عن احلرارة ،والسا ا ا ا ااطو السا ا ا ا اااخنة ،والشا ا ا ا اارر ،واللهب
املكش ا ا ااو  ،وغري ذلك من مص ا ا ااادر اإلش ا ا ااعال .مينع التدخني .خيزن يف مكان جيد
التهوية".".
م 3-2-3-3وم 1-3-2-3-3وم 2-3-2-3-3يعاد ترقيم ا لتص بح م3-5-2-3
وم 1-3-5-2-3وم 2-3-5-2-3على التوايل.
م 4 -2 -3 -3

يعاد ترقيم ا لتصبح م.4-5-2-3

م 1-4-2-3-3وم2-4-2-3-3
 2-4-5وتعدل على النحو التايل:

يعاد ترقيم ا لتص بح م 1-4-5-2-3وم-2-3

"م 1-4-5-2-3عندما تص نف مادة أو خملوط بس بب مجلة من أوجه اخلطورة الص حية،
فقد ترتتب على ذلك بياانت حتذيرية متعددة تتعل ابالس تجابة الطبية .وبص فة عامة ،ينبغي
تطبي املبادئ التالية:
ُزم دائماً بني بياانت االس تجابة الطبية وبيان س بيل واحد على األقل من
(أ)
س بل التعرض أو ظ ور عرض من األعراض (بيان يف ش كل مجلة ش رطية تبدأ ب "إذا") .غري أن
هذا ال ينطب على " P319تطلب مسا ا اااعدة طبية يف حالة الشا ا ااعور بتوعك" يف حالة التعرض
املتكرر للس مية الش املة ألعض اء مس ت دفة حمددة ،كما ال ينطب على " P317تطلب املساااعدة
الطبية" يف حالة الغازات حتت الضغط (الغاز املسال املربد) ال جتم م بيان منفصل يف شكل
مجلة ش رطية تبدأ ب "إذا" .وتدرج ابلكامل البياانت ذات الص لة ال ترد يف ش كل مجلة ش رطية
تبدأ ب "إذا" وال تصف األعراض (من قبيل  P332و P333و P337و)P342؛
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(ب) وعندما يلزم نفس بيان االس تجابة الطبية ملختلف س بل التعرض ،فإنه ينبغي
اجلم بني س بل التعرض .وإذا لزم نفس بيان االس تجابة بثظثة س بل أو أكثر من س بل التعرض،
فإنه يس تخدم بدالً من ذلك " ،P308إذا حدث تعرض أو قلق ،":وإذا ما لزم س بيل تعرض
مرات متكررة ،ينبغي أال يذكر إال مرة واحدة فقط؛
(ج) وعن دم ا تلزم بي اانت اس تج اب ة طبي ة خمتلف ة لنفس س بي ل التعرض ،ف إن
البيان " P316تطلب املسا ا ا ا اااعدة الطبية الطارئة على الفور" توىل له األولوية على البيان P317
"تطلب املس ا ا ا ا اااعدة الطبية"؛ كما أن البيان  P317ينبغي أن توىل له األولوية على البيان P319
"تطلب املسا ا ا ا اااعدة الطبية يف حالة الشا ا ا ا ااعور بتوعك" .أما البيان " ،P318إذا حدث تعرض
أو قلق تطلب املش ا ااورة الطبية" ،فينبغي أن يظ ر دائماً إذا لزم .ولتحس ني الوض وح ومقروئية
النص عند ظ ور أكثر من بيان طيب ،ينبغي إدراج نص تكميلي من قبيل "إضافة إىل ذلك" أو "أيضاً"؛
(د) وعندما تلزم بياانت اس تجابة طبية ملختلف س بل التعرض ،فينبغي أن ترد مجي
البياانت التحذيرية ذات الصلة غراض االستجابة الطبية.
وعلى سبيل املثال:
 -1إذا لزم البيان  P301والبيان " P304إذا ابتلع"،":إذا استنشق" :والبيان
"يف حالة السااقوط على اجللد( ":للس مية احلادة فموي  ،2واالس تنش اق  1وآتكل اجللد على
التوايل) م البيان " P316أطلب املسا ا اااعدة الطبية الطارئة على الفور" ،فإن البياانت P301 +
"،P304 + P302 + P316إذا ابتلع ،أو اس ا ا ااتنش ا ا ااق أو يف حالة الس ا ا ااقوط على اجللد :تطلب
املساعدة الطبية الطارئة على الفور" ينبغي أن ترد .وبدالً من ذلك ،ميكن االستعاضة عن "إذا
ابتلع ،أو اسا ا ااتنشا ا ااق أو يف حالة السا ا ااقوط على اجللد ":ابلبيان "،P308إذا حدث تعرض أو
قلق.":
"P302

 -2وإذا لزم البيان " P301إذا ابتلع( ":لكل من خطر الشفط والسمية احلادة فموي
 )4م البي ان " P316تطلااب املسا ا ا ا ا اااعاادة الطبيااة الطااارئااة على الفور" والبي ان " P317تطلااب
املسا ا اااعدة الطبية" على التوايل ،فإن البيان "" P301 + P316إذا ابتلع :تطلب املسا ا اااعدة الطبية
الطارئة على الفور" ينبغي أن يرد .وعندما يش تمل التص نيف أيض اً على إطفار اخلظي اجلنس ية
أو الس رطنة أو الس مية التناس لية ا يس تلزم " P318إذا حدث تعرض أو قلق ،تطلب املشا ااورة
الطبية" ،فإن البيان "إذا ابتلع :تطلب املسا ا ا ا اااعدة الطبية الطارئة على الفور .وابإلضا ا ا ا ااافة إىل
ذلك ،إذا حدث تعرض أو قلق تطلب املشورة الطبية" ،ينبغي أن يرد.
 -3وإذا لزم ت البي اانت  P304و P301و P302و" P333إذا اسا ا ا ا ااتنشا ا ا ا ااق،":
و"إذا ابتلع ،":و"يف حالة السا ا ا ا ااقوط على اجللد" و"إذا حدث هتيج أو طفح جلدي( ":يف
مسية االس تنش اق احلادة من الفئة  ،1والس مية احلادة فموي  4والتحس س اجللدية على التوايل)
م البيان " P316تطلب املساعدة الطبية الطارئة على الفور" ،والبيان " P317تطلب املساعدة
الطبية" ،فإنه ينبغي أن يرد البياانن "إذا استنشق :تطلب املساعدة الطبية الطارئة على الفور"
و"إذا ابتلع أو إذا حدث هتيج أو طفح جلدي :تطلب املساعدة الطبية".
 -4وعن دم ا يلزم البي اانن  P302و" P305يف ح ااال ااة السا ا ا ا ااقوط على اجلل ااد":
و"يف حالة دخول العني( ":للس مية احلادة جلدي  2وهتيج العني على التوايل) م البيان P316
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"تطلب فوراً مساعدة طبية طارئة" والبيان " P317تطلب مساعدة طبية" والبيان " P319تطلب
مس اااعدة طبية يف حالة الش ااعور بتوعك" (يف حالة التعرض املتكرر للس مية الش املة ألعض اء
مس ت دفة حمددة) ،فإنه ينبغي أن ترد البياانت " P302 + P316يف حالة السا ا ااقوط على اجللد:
تطلب فوراً مسا اااعدة طبية طارئة" و" P337 + P317إذا اسا ااتمر هتيج العني :تطلب مسا اااعدة
طبية" و" P319تطلب مساعدة طبية يف حالة الشعور بتوعك".
م 2-4-5-2-3والبياانت التحذيرية ال حتدد االستجاابت األخرى ذات الصلة من قبيل
 P330إىل  P336و P338و P340و P351إىل  P354و P360إىل  P364ينبغي أن ترد ابلكامل على
بطاقة الوسم على النحو املناسب".
تنقل الفقرة احلالية م 3-3-3من القس م  3إىل القس م  2لتص بح الفقرة
اجلديدة م .6-2-3ويعاد ترقيم الفقرات الظحقة يف هذا القسم تبعاً لذلك.
القسم  ،2اجلدول م1-2-3

يف عنوان اجلدول ،حتذ كلمة "تدوين".
ابلنسبة للرمز  ،P103يف العمود ( ،)5يستعاض عن الرمز " "P202ابلرمز "."P203
القسم  ،2اجلدول م2-2-3
يف عنوان اجلدول ،حتذ كلمة "تدوين".
وحتذ

ابلنس بة للرمز  ،P201يف العمود ( ،)1يض ا
مجي املعلومات يف األعمدة ( )2إىل (.)5

بعد الرمز " "P201لفظ "حمذو ".

حتذ

ابلنس بة للرمز  ،P202يف العمود ( ،)1تض ا
مجي املعلومات يف األعمدة ( )2إىل (.)5

بعد الرمز " "P202عبارة "حمذو ".

تضا بعد صفو الرمز  ،P202الصفو اجلديدة التالية:
()1
P203

()3
()2
يلزم احلصول على تعليمات السالمة املتفجرات (الفصل )1-2
وقراءهتا واتباعها قبل االستخدام.
الغازات الل وبة (انظر
الفصل )2-2؛
إطفار اخلظي اجلنسية
(الفصل )5-3
السرطنة (الفصل )6-3
السمية التناسلية (الفصل )7-3
السمية التناسلية ،الت ثريات يف
اإلرضاع أو من خظله
(الفصل )7-3

()4
متفجر غري مستقر
ألف ،ابء
(غازات غري مستقرة
كيميائياً)
1 ،1ألف1 ،ابء2 ،

()5

1 ،1ألف1 ،ابء2 ،
1 ،1ألف1 ،ابء2 ،
فئة إضافية

ابلنسبة للرمز  ،P210يضا الصف اجلديد التايل:
()1

30

()2

()3

()4

()5
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P210

حيفظ بعيداً عن احلرارة ،والس ااطو الس اااخنة ،املواد الكيميائية حتت الضغط
(الفصل )3-2
والشا اارر ،واللهب املكشا ااو  ،وغري ذلك من

321

مصادر اإلشعال .ممنوع التدخني.

ابلنسبة للرمز  ،P211يضا الصف اجلديد التايل:
()1
P211

()3
()2
ال يرش على هلااب مكشا ا ا ا ااو أو مصا ا ا ا ا اادر املواد الكيميائية حتت الضغط
(الفصل )3-2
اشتعال آخر.

()5

()4
2 ،1

ابلنس بة للرموز  ،P280 ،P264 ،P260رتبة اخلطورة "آتكل اجللد (الفص ل ،")2-3
يف العمود ( ،)4قبل "1ألف1 ،ابء1 ،جيم" ،يدرج رقم "."1
ابلنس ب ة للرمزين  ،P280 ،P264رتب ة اخلطورة "هتيج العني (الفص ل  ،")3-3يف
العمود ( ،)4يستعاض عن "2ألف" بعبارة "2/2ألف".
ابلنس بة للرمز  ،P280رتب اخلطورة "إطفار اخلظي التناس لية (الفص ل ،" )5-3
"الس رطنة (الفص ل " ،")6-3الس مية التناس لية (الفص ل  ")7-3يف العمود ( ،)4يدرج قبل
الرمز "1ألف1 ،ابء ،"2 ،رقم "."1
القسم  ،2اجلدول م3-2-3
يف عنوان اجلدول ،حتذ كلمة "تدوين".
ابلنس بة للرمز  ،P302يدرج الص ف اجلديد التايل ،بعد ص ف رتبة اخلطورة "الس مية
احلادة ،جلدي (الفصل .")1-3
()1
P302

()2
يف حالة السقوط على اجللد:

ابلنسبة للرمز  ،P303حيذ

()3

()4

()5

آتكل اجللد (الفصل 1 ،1 )2-3ألف1 ،ابء،
1جيم

صف رتبة اخلطورة "آتكل اجللد (الفصل .")2-3

ابلنس ب ة للرمز  ،P308حت ذ ص فو رت ب اخلطورة "إطف ار اخلظي اجلنس ي ة
(الفص ل  ،")5-3و"الس رطنة (الفص ل  ،")6-3و"الس مية التناس لية (الفص ل ")7-3
و"السمية التناسلية ،الت ثريات يف اإلرضاع أو من خظله (الفصل .")7-3
ابلنس بة للرمز  ،P310يف العمود ( ،)1تض ا بعد الرمز " "P310عبارة "حمذو ".
وحتذ مجي املعلومات يف األعمدة ( )2إىل (.)5
ابلنس بة للرمز  ،P311يف العمود ( ،)1تض ا بعد الرمز " "P311عبارة "حمذو ".
وحتذ مجي املعلومات يف األعمدة ( )2إىل (.)5
ابلنس بة للرمز  ،P312يف العمود ( ،)1تض ا بعد الرمز " "P312عبارة "حمذو ".
وحتذ مجي املعلومات يف األعمدة ( )2إىل (.)5
ابلنس بة للرمز  ،P313يف العمود ( ،)1تض ا بعد الرمز " "P313عبارة "حمذو ".
وحتذ مجي املعلومات يف األعمدة ( )2إىل (.)5
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وحتذ
وحتذ
()1

بعد الرمز " "P314عبارة "حمذو ".

ابلنس بة للرمز  ،P314يف العمود ( ،)1تض ا
مجي املعلومات يف األعمدة ( )2إىل (.)5
ابلنس بة للرمز  ،P315يف العمود ( ،)1تض ا بعد الرمز " "P315عبارة "حمذو ".
مجي املعلومات يف األعمدة ( )2إىل (.)5
تضا بعد صف الرمز  ،P315الصفو اجلديدة التالية:
()2

P316

تطلب فوراً املساعدة الطبية الطارئة.

P317

تطلب مساعدة طبية

P318

إذا حدث تعرض أو قلق ،تطلب املشورة
الطبية.

()3
السمية احلادة ،فموي (الفصل )1-3
السمية احلادة ،جلدي (الفصل )1-3
السمية احلادة ،استنشاق (الفصل )1-3
آتكل اجللد (الفصل )2-3
التحسس التنفسي (الفصل )4-3
الس مية الش املة ألعض اء مس ت دفة حمددة،
التعرض املفرد؛ (الفصل )8-3
خطر الشفط (الفصل )10-3
الغازات حتت الضغط (الفصل )5-2
السمية احلادة ،فموي (الفصل )1-3
السمية احلادة ،جلدي (الفصل )1-3
السمية احلادة ،استنشاق (الفصل )1-3
آتكل اجللد (الفصل )2-3
تلف العني الشديد (الفصل )3-3
هتيج العني (الفصل )3-3
التحسس اجللدي (الفصل )4-3
إطفار اخلظي اجلنسية (الفصل )5-3
السرطنة (الفصل )6-3
السمية التناسلية (الفصل )7-3

P319

تطلب مساعدة طبية إذا شعرت بتوعك.

الس مية التناس لية ،الت ثريات يف اإلرض اع أو من
خظله (الفصل )7-3
الس مية الش املة ألعض اء مس ت دفة حمددة،
التعرض املفرد؛ هتيج اجل از التنفس ي (الفص ل
)8-3
الس مية الش املة ألعض اء مس ت دفة حمددة،
التعرض املفرد؛ الت ثريات املخدرة (الفص ل -3
)8
الس مية الش املة ألعض اء مس ت دفة حمددة،
التعرض املتكرر (الفصل )9-3

()4

()5

3 ،2 ،1
3 ،2 ،1
3 ،2 ،1
1 ،1ألف1 ،ابء،
1جيم
1 ،1ألف1 ،ابء
2 ,1

زوز للس لط ة املختص ة أو اجل ة
املص نعة/املوردة إض افة عبارة "االتص ال
ب" م ت ب وع ة ب رق م ه ات ف ال ط وارئ
املناس ب ،أو مقدم املس اعدة الطبية

2 ،1
الغاز املسال املربد
5 ،4
5 ،4
5 ،4
3 ،2
1
2/2ألف2 ،ابء
1 ،1ألف1 ،ابء
1 ،1ألف1 ،ابء،
2
1 ،1ألف1 ،ابء،
2
1 ،1ألف1 ،ابء،
2
فئة إضافية

الط ارئ ة املن اس ب ،من قبي ل ،مركز
مك افح ة الس موم أو مركز الطوارئ
أو الطبيب.

3

3

2 ،1

ابلنسبة للرمز  ،P336يف العمود ( ،)2تدرج "فوراً" بعد "تص ر".

ابلنس بة للرمز  ،P351حيذ ص فاً رتب اخلطورة "آتكل اجللد (الفص ل ")2-3
و"تلف العني الشديد (الفصل .")3-3
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ابلنس بة للرمز  ،P353حيذ ص ف رتبة اخلطورة "آتكل اجللد (الفص ل  ")2-3ويف
العمود ( ،)2يستعاض عن كلمة "اجللد" بعبارة "املواض املت ثرة".
تضا
()1
P354

بعد صف الرمز  ،P353الصفو اجلديدة التالية:

()2
يشطف فوراً ابملاء لعدة دقائق.

()3
آتكل اجللد (الفصل )2-3
تلف العني الشديد (الفصل )3-3

ابلنسبة للرمز  ،P370يضا الصف اجلديد
()1
P370

يف حالة احلريق:

()2

()1
P376

()2
يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموانً.

()1
P378

()2
يستخدم ...لإلطفاء.

()1
P381

1جيم
1

()4
2 ،1

()5

()4
3 ،2 ،1

()5

التايل:

()3
املواد الكيميائية حتت
الضغط (الفصل )3-2

ابلنسبة للرمز  ،P381يضا الصف اجلديد

1 ،1ألف1 ،ابء،

التايل:

()3
املواد الكيميائية حتت
الضغط (الفصل )3-2

ابلنسبة للرمز  ،P378يضا الصف اجلديد

()4

التايل:

()3
املواد الكيميائية حتت
الضغط (الفصل )3-2

ابلنسبة للرمز  ،P376يضا الصف اجلديد

()5

()4
2 ،1

()5

التايل:

()3
()2
يف حالة التسا ا ا اارب ،تسا ا ا ااتبعد مجيع مصا ا ا ااادر املواد الكيميائية حتت
الضغط (الفصل )3-2
اإلشعال.

()4
2 ،1

()5

ابلنس بة للرمز  ،P301 + P310يف العمود ( ،)1يس تعاض عن الرمز " "P310ابلرمز
" ."P316ويف العمود ( ،)2يستعاض عن " :االتصال فوراً مبركز مكافحة السموم/الطبيب".../
بعبارة "تطلب فوراً املس اعدة الطبية الطارئة" .ويعدل النص يف العمود ( )5على النحو التايل:
"زوز للسلطة املختصة أو اجل ة املصنعة/املوردة إضافة عبارة "االتصال ب " متبوعة برقم هاتف
الطوارئ املناس ب ،أو مقدم املس اعدة الطبية الطارئة املناس ب ،من قبيل ،مركز مكافحة
السموم أو مركز الطوارئ أو الطبيب".
ابلنس بة للرمز  ،P301 + P312يف العمود ( ،)1يس تعاض عن الرمز " "P312ابلرمز
" ."P317ويف العمود ( ،)2يس تع اض عن عب ارة "االتص ال فوراً مبركز مك افح ة
الس موم/الطبيب .../إذا ش عرت بتوعك ".بعبارة "تطلب مس اعدة طبية" .وحيذ النص يف
العمود (.)5
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ابلنس ب ة للرمز  ،P304 + P312يف العمود ( ،)1يس تع اض عن الرمز""P312
ابلرمز" ."P317ويف العمود ( ،)2يس تع اض عن عب ارة "االتص ال فوراً مبركز مك افح ة
الس موم/الطبيب .../إذا ش عرت بتوعك ".بعبارة "تطلب مس اعدة طبية" .وحيذ النص يف
العمود (.)5
ابلنس بة للرمز  ،P308 + P311يف العمود ( ،)1يس تعاض عن الرمز " "P311ابلرمز
" ."P316ويف العمود ( ،)2يس تعاض عن " :االتص ال مبركز مكافحة الس موم/الطبيب".../
بعب ارة "تطل ب فوراً املس اع دة الطبي ة الط ارئ ة " .ويع دل النص يف العمود ( )5على النحو
التايل" :زوز للسلطة املختصة أو اجل ة املصنعة/املوردة إضافة عبارة "االتصال ب " متبوعة برقم
هاتف الطوارئ املناسب ،أو مقدم املساعدة الطبية الطارئة املناسب ،من قبيل ،مركز مكافحة
السموم أو مركز الطوارئ أو الطبيب".
حتذ

صفو الرمز .P308 + P313

ابلنس بة للرمز  ،P332 + P313يف العمود ( ،)1يس تعاض عن الرمز " "P313ابلرمز
" ."P317ويف العمود ( ،)2يستعاض عن عبارة "تطلب استشارة طبية/رعاية طبية" بعبارة "تطلب
مس اعدة طبية" .ويف العمود ( ،)5يس تعاض عن الرمز " "P313ابلرمز" "P317وحتذ اجلملة
الثانية.
ابلنس بة للرمز  ،P333 + P313يف العمود ( ،)1يس تعاض عن الرمز " "P313ابلرمز
" ."P317ويف العمود ( ،)2يس تعاض عن عبارة "تطلب اس تش ارة طبية/رعاية طبية" بعبارة
"تطلب مساعدة طبية" .وحيذ النص يف العمود (.)5
ابلنس بة للرمز  ،P336 + P315يف العمود ( ،)1يس تعاض عن الرمز " "P315ابلرمز
" ."P317ويف العمود ( ،)2يف البداية ،يستعاض عن عبارة "تُص ر" بعبارة "تص ر فوراً" ،ويف
الن اية ،يس تعاض عن عبارة "تطلب اس تش ارة/رعاية طبية فوراً ".بعبارة "تطلب مس اعدة
طبية" .وحيذ النص يف العمود (.)5
ابلنس بة للرمز  ،P337 + P313يف العمود ( ،)1يس تعاض عن الرمز " "P313ابلرمز
" ."P317ويف العمود ( ،)2يس تعاض عن عبارة "تطلب اس تش ارة طبية/رعاية طبية" بعبارة
"تطلب مس اعدة طبية" .ويف العمود ( ،)4يس تعاض عن الرمز "2ألف" ابلرمز "2/2ألف".
وحيذ النص يف العمود (.)5
ابلنس بة للرمز  ،P342 + P311يف العمود ( ،)1يس تعاض عن الرمز " "P311ابلرمز
" ."P316ويف العمود ( ،)2يس تع اض عن عب ارة " :االتصاا ا ا ا ا ا ااال مبركز مك ا ااافح ا ااة
الس ا ا ا ا ااموم/الطبيب "..../بعبارة "تطلب فوراً املس اعدة الطبية الطارئة " .ويعدل النص يف
العمود ( )5على النحو التايل" :زوز للس لطة املختص ة أو اجل ة املص نعة/املوردة إض افة عبارة
"االتص ال ب " متبوعة برقم هاتف الطوارئ املناس ب ،أو مقدم املس اعدة الطبية الطارئة
املناسب ،من قبيل ،مركز مكافحة السموم أو مركز الطوارئ أو الطبيب".
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ابلنسبة للرمز  ،P370 + P378يضا
()1
P370
+

الصف اجلديد التايل:

()3
()2
يف حالة احلريق ،استخدم ....إلطفاء .املواد الكيميائية حتت
الضغط (الفصل )3-2

()5

()4
2 ،1

P378

ابلنس بة للرمز  ،P303 + P361 + P353يف العمود ( ،)2يس تعاض عن "يش طف
اجللد ابملاء" بعبارة "تشطف املواض املت ثرة ابملاء" .وحيذ صف رتبة اخلطورة "آتكل اجللد (الفصل
.")2-3
ابلنس ب ة للرمز  ،P305 + P351 + P338حي ذ
(الفصل  ")2-3و"تلف العني الشديد (الفصل .")3-3
تضا
()1
P305
+
P354
+

ص ف اً رت ب اخلطورة "آتك ل اجلل د

بعد صفو الرمز  ،P305 + P351 + P338الصفو اجلديدة التالية:
()3

()2

()5

()4

يف حالة دخول العينني :تشا ا ا ا ااطفان فوراً ابملاء آتكل اجللد (الفصل 1 ،1 )2-3ألف1 ،ابء،
1جيم
لعدة دقائق .وتنزع العدس ا ااات الالص ا ااقة ،إذا
كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهالً .يستمر
1
تلف العني الشديد (الفصل
الشطف.
)3-3

P338

 P301و P304و P305و P321و P330و P331و P338و P340وP361

ابلنس بة للرموز
و P363و P304 + P340و ،P301 + P330 + P331رتبة اخلطورة "آتكل اجللد (الفص ل ،")2-3
يدرج يف العمود ( )4قبل عبارة "1ألف1 ،ابء1 ،جيم" ،رقم "."1
ابلنس بة للرموز P305, P337, P338, P351و ،P305 + P351 + P338رتبة اخلطورة "هتيج
العني (الفصل  ،")3-3يف العمود ( ،)4يستعاض عن لفظ "2ألف" بلفظ "2/2ألف".
القسم  ،2اجلدول م4-2-3
يف عنوان اجلدول ،حتذ كلمة "تدوين".
ابلنسبة للرمز  ،P403يضا الصف اجلديد التايل:
()1
P403

()2
خيزن يف مكان جيد التهوية.

()3

()4

()5

املواد الكيمي ائي ة حت ت 3 ،2 ،1
الضغط (الفصل )3-2

ابلنس بة للرمز  ،P405رتبة اخلطورة "آتكل اجللد (الفص ل  ،")2-3يف العمود (،)4
يدرج رقم " "1قبل الرموز "1ألف1 ،ابء1 ،جيم".
ابلنس بة للرمز  ،P405رتب اخلطورة "إطفار اخلظي التناس لية (الفص ل " ،" )5-3الس رطنة
(الفصل " ،")6-3السمية التناسلية (الفصل  ،")7-3يدرج رقم " " 1يف العمود ( ،)4قبل الرموز
"1ألف1 ،ابء."2 ،
GE.19-03664
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ابلنسبة للرمز  ،P410يضا
()1
P410

()2
حيمي من أشعة الشمس.

()3

P410
+
P403

()4

()5

املواد الكيمي ائي ة حت ت - 3 2 1زوز إغفاله يف حالة املواد الكيميائية حتت الض غط املعب ة
يف اس طواانت ق ابل ة للنق ل وفق اً لتوجي ه التعبئ ة P200
الضغط (الفصل )3-2
أو P206لتوص يات األمم املتحدة بش ن نقل البض ائ
اخلطرة ،الظئحة التنظيمية النموذجية ،ما مل تكن تلك املواد
الكيمي ائي ة حت ت الض غط معرض ة لظحنظل أو البلمرة
(البطيئة) ،أو ما مل تتحسب السلطة املختصة خلظ ذلك.

ابلنسبة للرمز  ،P410 + P403يضا
()1

الصف اجلديد التايل:

()2

الصف اجلديد

التايل:

()3

()4

()5

حيمي من أش ا ااعة الش ا اامس .خيزن يف املواد الكيمي ائي ة حت ت  P410- 3 2 1زوز إغف ال ه يف ح ال ة املواد الكيمي ائي ة حت ت
الض غط املعب ة يف اس طواانت قابلة للنقل وفقاً لتوجيه
الضغط (الفصل )3-2
مكان جيد التهوية.
التعبئة  P200أو P206لتوصيات األمم املتحدة بش ن نقل
البض ائ اخلطرة ،الظئحة التنظيمية النموذجية ،ما مل تكن
تلك املواد الكيميائية حتت الض غط معرض ة لظحنظل أو
البلمرة (البطيئة) ،أو ما مل تتحس ب الس لطة املختص ة
خلظ ذلك.

القسم  ،2اجلدول م5-2-3
يف عنوان اجلدول ،حتذ كلمة "تدوين".
ابلنس بة للرمز  ،P501رتبة اخلطورة "آتكل اجللد (الفص ل  ،")2-3يدرج رقم " "1يف
العمود ( ،)4قبل الرموز "1ألف1 ،ابء1 ،جيم".
ابلنس بة للرمز  ،P501رتب اخلطورة "إطفار اخلظي التناس لية (الفص ل ،" )5-3
"الس رطنة (الفص ل " ،")6-3الس مية التناس لية (الفص ل  ")7-3يف العمود ( ،)4يدرج رقم "1
" قبل الرموز "1ألف1 ،ابء."2 ،
القسم 3
يعدل عنوان القسم ليصبح "مصفوفة البياانت التحذيرية حسب رتبة/فئة اخلطورة".

مظحظة :م 1-1-3-3إىل م ،8-1-3-3والقس م م 2-3-3والقس م م 3-3-3تنقل إىل
القسم  .2انظر أعظه.
حيذ عنوان القسم م.4-3-3
التالية:

تنق ل الفقراتن م 1-4-3-3وم 2-4-3-3-حت ت م 1-3-3-م التع ديظت
م 1-4-3-3يعاد ترقيم ا لتص بح م .1-1-3-3ويف هناية اجلملة األوىل ،يس تعاض
عن عب ارة "(انظر م ")1-2-2-3بعب ارة "(انظر م 2-1-2-3وم)1-2-2-3
ابس تثناء العبارات التحذيرية العامة ال ال حتتوي على رتب أو فئات خطورة حمددة".
ويف هناية اجلملة األخرية ،يستعاض عن الفقرة "م "3-3-3ابلفقرة "م."6-2-3
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م 2-4-3-3يعاد ترقيم ا لتصبح م.2-1-3-3
م 3-4-3-3إىل م 5-4-3-3حتذ .
تنق ل الفقرة م 6-4-3-3إىل القس م م 1-3-3-ويع اد ترقيم ا لتص بح
م .3 -1 -3 -3
القسم  ،3جداول املصفوفات
ابلنس بة للجدول املنطب على "املتفجرات (الفص ل  ،")1-2فيما يتعل ب "فئة
اخلطورة متفجر غري مس تقر" ،يف عمود "الوقاية" ،يس تعاض عن " P201يلزم احلص ااول على
تعليمات خاص ا ااة قبل االس ا ااتخدام" بعبارة " P203يلزم احلص ا ااول على تعليمات الس ا ااالمة
وقراءهتا واتباعها قبل االستخدام".
ابلنس بة للجدول املنطب على "الغازات الل وبة (الفص ل ( )2-2الغازات غري
املس تقرة كيميائياً)" ،يف عمود "الوقاية" ،يس تعاض عن عبارة " P202ممنوع املناولة إال بعد
قراءة وفهم مجيع احتياطات األمان" .بعبارة "  P203يلزم احلصول على تعليمات السالمة
وقراءهتا واتباعها قبل االستخدام".
ابلنس بة للجداول ال تنطب على "األيروس والت (الفص ل  ،)3-2تض ا
العنوان ،بعد" الفصل  ،" 3-2عبارة" ،القسم ."1-3-2
تض ا
(الفصل :")3-2

GE.19-03664
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املواد الكيميائية حتت الضغط

(الفصل  ،3-2القسم )2-3-2
فئة اخلطورة
1

الرمز
أسطوانة الل ب والغاز

كلمة التنبيه
خطر

2

أسطوانة الل ب والغاز

حتذير

االستجابة

الوقاية
P210

حي افااظ ب اع اي ا ااداً عاان احل ارارة،
والسطو الساخنة ،والشرر،
والله ااب املكشا ا ا ا ااو  ،وغري
ذلك من مص ا ااادر اإلش ا ااعال.
ممنوع التدخني.
P211

ال يرش على هلب مكشا ا ااو
أو مصدر اشتعال آخر.

البياانت التحذيرية

P381

يف حالة التس ا ا ا اارب ،تس ا ا ا ااتبعد مجيع
مصادر اإلشعال.

بيان اخلطورة
 H282مادة كيميائية حتت الضغط هلوبة بدرجة فائقة:
قد تنفجر إذا سخنت
 H283مادة كيميائية حتت الض غط هلوبة :قد تنفجر
إذا سخنت

التخزين

التخلص

P410 + P403

حيمي من أش عة الش مس .خيزن يف مكان جيد
الت وية.

P376

يوقف التس ا ا ا اارب إذا كان فعل ذلك
مأموانً.
P370 + P378

يف حالة احلريق ،استخدم ....إلطفاء.

 P410زوز إغف ال ه يف ح ال ة املواد الكيمي ائي ة حت ت
الض غط املعب ة يف اس طواانت قابلة للنقل وفقاً لتوجيه
التعبئة  P200أو P206لتوصيات األمم املتحدة بش ن
نقل البض ائ اخلطرة ،الظئحة التنظيمية النموذجية،
ما مل تكن تلك املواد الكيميائية حتت الضغط معرضة
لظحنظل أو البلمرة (البطيئ ة) ،أو م ا مل تتحس ب
السلطة املختصة خلظ ذلك.

املواد الكيميائية حتت الضغط:

(الفصل  ،3-2القسم )2-3-2
فئة اخلطورة
3

كلمة التنبيه
حتذير

الرمز
اسطوانة غاز

بيان اخلطورة
 H284مادة كيميائية حتت الضغط :قد تنفجر إذا سخنت

البياانت التحذيرية

الوقاية

االستجابة

التخزين

P210

P376

P410 + P403

التخلص

حيفظ بعيداً عن احلرارة ،والسطوح يوقف التس رب إذا كان حيمي من أشعة الشمس .خيزن يف مكان جيد الت وية.
الس اخن ة ،والش رر ،والل ب فعل ذلك م موانً.
امل كش و  ،وغ ري ذل ك م ن
 P410زوز إغفاله يف حالة املواد الكيميائية حتت الض غط املعب ة
مصادر اإلشعال .نوع التدخني.
يف اس طواانت ق ابل ة للنق ل وفق ا لتوجي ه التعبئ ة  P200أوP206

ً
لتوص يات األمم املتحدة بش ن نقل البض ائ اخلطرة ،الظئحة
التنظيمي ة النموذجي ة ،م ا مل تكن تل ك املواد الكيمي ائي ة حت ت
الض غط معرض ة لظحنظل أو البلمرة (البطيئة) ،أو ما مل تتحس ب
السلطة املختصة خلظ ذلك.

”

ابلنس ب ة للج دول املنطب على "الغ ازات حت ت الض غط (الفص ل  ،")5-2يف
"فئة اخلطورة ،غاز مض غوط غاز مس يّل غاز مذاب" ،يعدل النص يف عمود "االس تجابة" ليص بح
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" "P336 + P317تُصا ا ا ا ااهر فوراً األجزاء املتجمادة مبااء فااتر .ال حتاك املنطقاة املتاأررة .تُطلاب
مساعدة طبية.
ابلنس ب ة للج دول املنطب على "الس وائ ل الل وب ة (الفص ل  ،")6-2يف "فئ ة
اخلطورة  ،"3 2 1يف عمود "االستجابة" ،يستعاض يف "" ،P303 + P361 + P353عن "يشطف
اجللد ابملاء" بعبارة "تشطف املناط املتضررة ابملاء".
ابلنس بة للجدول املنطب على "الس مية احلادة  -فموي (الفص ل  ،")1-3يف "فئة
اخلطورة  ،"3 2 1يف عمود "االس تجابة" ،ابلنس بة للرمز "" ،P301 + P310يس تعاض عن الرمز
" "P310ابلرمز " "P316ويع ّدل النص املقابل على النحو التايل "إذا ابتلع :تطلب فوراً املساااعدة
الطبية الطارئة .زوز للسلطة املختصة أو اجل ة املصنعة/املوردة إضافة عبارة "االتصال ب " متبوعة
برقم هاتف الطوارئ املناس ب ،أو مقدم املس اعدة الطبية الطارئة املناس ب ،من قبيل ،مركز
مكافحة السموم أو مركز الطوارئ أو الطبيب".
ابلنس بة للجدول املنطب على "الس مية احلادة  -فموي (الفص ل  ،")1-3يف "فئة
اخلطورة  "4و"فئة اخلطورة  ،"5يف عمود "االس تجابة" ،يف " ،P301 + P310يس تعاض عن رمز
" "P312برمز " "P317ويع دل النص املق اب ل على النحو الت ايل" :إذا ابتلع :تطلب مس ا ا ا ا اااعدة
طبية".
ابلنس بة للجدول املنطب على "الس مية احلادة  -جلدي (الفص ل " ،")1-3فئة
اخلطورة  ،"2 1يف عمود "االستجابة" ،يستعاض عن " "P310والنص املقابل ب عبارة " P316تطلب
فوراً املسا اااعدة الطبية الطارئة .وزوز للس لطة املختص ة أو اجل ة املص نعة/املوردة إض افة عبارة
"االتصال ب " متبوعة برقم هاتف الطوارئ املناسب ،أو مقدم املساعدة الطبية الطارئة املناسب،
من قبيل ،مركز مكافحة السموم أو مركز الطوارئ أو الطبيب".
ابلنس بة للجدول املنطب على "الس مية احلادة  -جلدي (الفص ل " ،")1-3فئة
اخلطورة  ،"3يف عمود "االس تجابة" ،يس تعاض عن الرمز " "P312والنص املقابل له بعبارة "P316
تطلب فوراً املساااعدة الطبية الطارئة .زوز للس لطة املختص ة أو اجل ة املص نعة/املوردة إض افة عبارة
"االتصال ب " متبوعة برقم هاتف الطوارئ املناسب ،أو مقدم املساعدة الطبية الطارئة املناسب،
من قبيل ،مركز مكافحة السموم أو مركز الطوارئ أو الطبيب".
ابلنسبة للجدول املنطب على "السمية احلادة  -جلدي (الفصل " ،")1-3فئة اخلطورة ،"4
يف عمود "االستجابة" ،يستعاض عن الرمز " "P312والنص املقابل بعبارة " P317تطلب مساعدة
طبية".
ابلنس بة للجدول املنطب على "الس مية احلادة  -جلدي (الفص ل " ،")1-3فئة
اخلطورة  ،"5يف عمود "االس تجابة" ،يف " ،P301 + P310يس تعاض عن " "P312برمز ""P317
ويعدل النص املقابل على النحو التايل "يف حالة السقوط على اجللد :تطلب مساعدة طبية.".
ابلنس بة للجدول املنطب على "الس مية احلادة  -االس تنش اق (الفص ل " ،")1-3فئة
اخلطورة  ،"2 1يف عمود "االستجابة" ،يستعاض عن الرمز " "P310والنص املقابل ب عبارة "P316
تطلب فوراً املساااعدة الطبية الطارئة .وزوز للس لطة املختص ة أو اجل ة املص نعة/املوردة إض افة
عبارة "االتص ال ب " متبوعة برقم هاتف الطوارئ املناس ب ،أو مقدم املس اعدة الطبية الطارئة
املناسب ،من قبيل ،مركز مكافحة السموم أو مركز الطوارئ أو الطبيب".
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ابلنس بة للجدول املنطب على "الس مية احلادة  -االس تنش اق (الفص ل " ،")1-3فئة
اخلطورة  ،"3يف عمود "االس تجابة" ،يس تعاض عن الرمز " "P311والنص املقابل له بعبارة "P316
تطلب فوراً املس اااعدة الطبية الطارئة .وزوز للس لطة املختص ة أو اجل ة املص نعة/املوردة إض افة عبارة
"االتصال ب " متبوعة برقم هاتف الطوارئ املناسب ،أو مقدم املساعدة الطبية الطارئة املناسب،
من قبيل ،مركز مكافحة السموم أو مركز الطوارئ أو الطبيب".
ابلنس بة للجدول املنطب على "الس مية احلادة  -االس تنش اق (الفص ل " ،")1-3فئة
اخلطورة  ،"4يف عمود "االس تجابة" ،يس تعاض عن الرمز " "P312والنص املقابل بعبارة " P317تطلب
مساعدة طبية".
ابلنس بة للجدول املنطب على "الس مية احلادة  -جلدي (الفص ل " ،")1-3فئة
اخلطورة  ،"5يف عمود "االستجابة" ،يف " ،P304 + P312يستعاض عن الرمز " "P312ابلرمز ""P317
ويعدل النص املقابل على النحو التايل "إذا استنشق :تطلب مساعدة طبية".
ابلنس ب ة للج دول املنطب على "آتك ل/هتيج اجلل د (الفص ل  ،")2-3يف "فئ ة
اخلطورة 1ألف إىل 1جيم" ،يس تع اض عن عب ارة "1ألف إىل 1جيم" بعب ارة "1 ،1ألف
إىل 1جيم" .ويف عمود "االس تجابة" :يس تعاض عن الرمز " "P303 + P361 + P353ابلرمز
" "P302 + P361 + P354ويع ّدل النص املقابل له على النحو التايل "يف حالة السا ا ا ا ااقوط على
اجللد :ختلع مجيع املالبس امللورة فوراً .ويشااطف فوراً ابملاء لعدة دقائق .ويس تعاض عن الرمز
" "P310والنص املقابل له بعبارة  P316" -تطلب فوراً املساعدة الطبية الطارئة .وزوز للس لطة
املختصة أو اجل ة املصنعة/املوردة إضافة عبارة "االتصال ب " متبوعة برقم هاتف الطوارئ املناسب،
أو مقدم املس اعدة الطبية الطارئة املناس ب ،من قبيل ،مركز مكافحة الس موم أو مركز الطوارئ
أو الطبيب" .وابلنس بة للرمز "" ،P305 + P351 + P338يس تعاض عن الرمز " "P351ابلرمز ""P354
ويف النص املقابل له ،يستعاض عن "يشطف ابحرتا ابملاء " بكلمة "يشطف ابملاء فوراً".
ابلنس بة للجدول املنطب على "آتكل/هتيج اجللد (الفص ل  ،")2-3وابلنس بة يف "فئة
اخلطورة ’ "2و"فئة اخلطورة  ،"3يف عمود "االستجابة" ،يستعاض ابلنسبة للرمز "" ،P332 + P313عن
" "P313برمز " "P317ويع دل النص املق اب ل على النحو الت ايل "يف حااالااة هتيج اجللااد :تطلااب
مساعدة طبية  -ميكن حذف ا عند ورود البيان  P333 + P317على بطاقة الوسم".
ابلنس بة للجدول املنطب على "تلف/هتيج العني (الفص ل " ،")3-3فئة اخلطورة  "1يف
عمود "االس تجابة" :ابلنس بة للرمز "" ،P305 + P351 + P338يس تعاض عن الرمز " "P351ابلرمز
" "P354ويف النص املقابل ،يس تعاض عن عبارة "يش طف ابحرتا ابملاء " بعبارة "يش طف فوراً ابملاء"؛
ويستعاض عن الرمز " "P310والنص املقابل له بعبارة " P317تطلب املساعدة الطبية".
ابلنس بة للجدول املنطب على "تلف/هتيج العني (الفص ل " ،")3-3فئة اخلطورة 2ألف"،
يس تعاض عن لفظ "2ألف " بلفظ "2/2ألف" .ويف عمود "االس تجابة" ،ابلنس بة للرمز " P337 +
" ،P313يستعاض عن الرمز " "P313ب الرمز " "P317ويع ّدل النص املقابل ليصبح "إذا استمر هتيج
العني :تطلب مساعدة طبية".
ابلنسبة للجدول املنطب على "تلف/هتيج العني (الفصل " ،")3-3فئة اخلطورة  2ابء"
’و"فئة اخلطورة  ،"3يف عمود "االس تجابة" ،وابلنس بة للرمز " ،"P337 + P313يس تعاض عن الرمز
" "P313ابلرمز " "P317ويعدل النص املقابل على النحو التايل" :إذا اس ااتمر هتيج العني :تطلب
مساعدة طبية".
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ابلنس بة للجدول املنطب على "التحس س  -التنفس ي (الفص ل  ،")4-3يف عمود
"االستجابة" ،ابلنسبة للرمز "" ،P342 + P311يستعاض عن الرمز " "P311ابلرمز " "P316ويعدل
النص املقابل على النحو التايل "إذا ظهرت أعراض تنفس ا ا ا ااية :تطلب فوراً املس ا ا ا اااعدة الطبية
الطارئة .وزوز للسلطة املختصة أو اجل ة املصنعة/املوردة إضافة عبارة "االتصال ب " متبوعة برقم
هاتف الطوارئ املناس ب ،أو مقدم املس اعدة الطبية الطارئة املناس ب ،من قبيل ،مركز مكافحة
السموم أو مركز الطوارئ أو الطبيب".
ابلنس بة للجدول املنطب على "التحس س  -اجللدي (الفص ل  ،")4-3يف عمود
"االستجابة" ،ابلنسبة للرمز "" ،P333 + P313يستعاض عن الرمز " "P313ابلرمز " "P317ويعدل
النص املقابل على النحو التايل" :إذا حدث هتيج أو طفح جلدي :تطلب مساعدة طبية".
ابلنس بة للجدول املنطب على "إطفار اخلظي اجلنس ية (الفص ل " ،")5-3فئة اخلطورة ،"1
يس تعاض عن رقم " " 1بعبارة "1 ،1ألف1 ،ابء" .ويع ّدل النص الوارد يف عمود "االس تجابة"
ليصبح " P318إذا حدث تعرض أو قلق :تطلب استشارة طبية".
ابلنسبة للجدول املنطب على "السرطنة (الفصل " ،")6-3فئة اخلطورة  ،"1يستعاض عن
رقم " "1بعبارة "1 ،1ألف1 ،ابء" .ويع ّدل النص الوارد يف عمود "االس تجابة" ليص بح "P318
إذا حدث تعرض أو قلق :تطلب استشارة طبية".
ابلنس بة للجدول املنطب على "الس مية التناس لية (الفص ل " ،")7-3فئة اخلطورة ،"1
يس تعاض عن رقم " " 1بعبارة "1 ،1ألف1 ،ابء" .ويع ّدل النص الوارد يف عمود "االس تجابة"
ليصبح " P318إذا حدث تعرض أو قلق :تطلب استشارة طبية".
ابلنس بة للجدول املنطب على "الس مية التناس لية (الفص ل ( )7-3الت ثريات يف اإلرض اع
أو من خظله)" ،يع ّدل النص يف عمود "االس تجابة" ليص بح " "P318إذا حدث تعرض أو قلق:
تطلب استشارة طبية.".
ابلنس بة للجدول املنطب على "الس مية الش املة ألعض اء مس ت دفة حمددة (التعرض
املفرد) (الفص ل " ،")8-3فئة اخلطورة  ،"3يف عمود "االس تجابة" ،يس تعاض عن الرمز " P308 +
 "P311والنص املقابل بعبارة " P308 + P316إذا حدث تعرض أو قلق :تطلب فوراً املسا ا اااعدة
الطبية الطارئة .وزوز للس لطة املختص ة أو اجل ة املص نعة/املوردة إض افة عبارة "االتص ال ب "
متبوعة برقم هاتف الطوارئ املناسب ،أو مقدم املساعدة الطبية الطارئة املناسب ،من قبيل ،مركز
مكافحة السموم أو مركز الطوارئ أو الطبيب".
ابلنس بة للجدول املنطب على "الس مية الش املة ألعض اء مس ت دفة حمددة (التعرض املفرد)
(الفصل " ،")8-3فئة اخلطورة  ،"2يعدل النص يف عمود "االستجابة" على النحو التايل " P308 +
 P316إذا حدث تعرض أو قلق :تطلب فوراً املس ا اااعدة الطبية الطارئة .وزوز للس لطة املختص ة
أو اجل ة املص نعة/املوردة إض افة عبارة "االتص ال ب " متبوعة برقم هاتف الطوارئ املناس ب ،أو مقدم
املساعدة الطبية الطارئة املناسب ،من قبيل ،مركز مكافحة السموم أو مركز الطوارئ أو الطبيب".
ابلنس بة للجدول املنطب على "الس مية الش املة ألعض اء مس ت دفة حمددة (التعرض
املفرد) (الفصل " ،")8-3فئة اخلطورة  ،"3يف عمود "االستجابة" ،يستعاض عن الرمز ""P312
والنص املقابل بعبارة " P319تطلب مساعدة طبية يف حالة الشعور بتوعك".
ابلنس بة للجدول املنطب على "الس مية الش املة ألعض اء مس ت دفة حمددة (التعرض
املتكرر) (الفص ل " ،" )9-3فئة اخلطورة  "1و"فئة اخلطورة  ،"2يف عمود "االس تجابة"،
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يس تعاض عن الرمز " "P314والنص املقابل بعبارة " P319تطلب مس ا ا اااعدة طبية إذا ش ا ا ااعرت
بتوعك".
ابلنس بة للجدول املنطب على "خطر الس مية ابلش فط (الفص ل " ،" )10-3فئة
اخلطورة  ،"3يف عمود "االس تجابة" ،يس تعاض عن الرمز " "P301 + P310والنص املقابل بعبارة
" P301 + P316إذا ابتلع :تطلب فوراً املسا ا ا اااعدة الطبية الطارئة .وزوز للس لطة املختص ة
أو اجل ة املصنعة/املوردة إضافة عبارة "االتصال ب " متبوعة برقم هاتف الطوارئ املناسب ،أو مقدم
املساعدة الطبية الطارئة املناسب ،من قبيل ،مركز مكافحة السموم أو مركز الطوارئ أو الطبيب".
ابلنس بة للجداول املنطبقة على "إطفار اخلظي اجلنس ية (الفص ل " ،")5-3الس رطنة
(الفص ل " ،")6-3الس مية التناس لية (الفص ل " ،")7-3الس مية التناس لية (الفص ل )7-3
(الت ثريات يف اإلرض اع أو من خظله)" يف عمود "الوقاية" ،يس تعاض عن"  P201يلزم احلص ااول
على تعليمات خاص ا ا ااة قبل االس ا ا ااتخدام - .يغفل ابلنس بة للمنتجات االس ت ظكية حيث
يس تخدم  P202. P202ممنوع املناولة إال بعد قراءة وفهم مجيع احتياطات األمان ".يس تعاض
عن ا بعبارة " P203يلزم احلصول على تعليمات السالمة وقراءهتا واتباعها قبل االستخدام".
القسم 4
يف عنوان القسم ،تدرج كلمة "للخطورة" بعد "الرسوم التخطيطية".
القسم 5
يضا القسم اجلديد التايل م:2-5-3
"م 2 - 5 - 3

الرسوم التخطيطية التحذيرية "حيفظ بعيداً عن متناول األطفال"

توض ح األمثلة التالية معىن البيان التحذيري " P102حيفظ بعيداً عن متناول األطفال"
وميكن اس تخ دام ا لتبليغ املعلوم ات كثر من طريق ة وفق اً لألقس ام (1-4-4-1أ)
وم.10-1-2-3

الرسا ا ا ا اام التخطيطي التحااذيري "حيفظ بعيااداً عن متناااول األطفااال"
م 1 -2 -5 -3
للرابطة الدولية لصناعة الصابون واملنظفات ومواد الصيانة
وض عت الرابطة الدولية لص ناعة الص ابون واملنظفات ومواد الص يانة الرس م التخطيطي
التح ذيري وهو قي د االس تخ دام من ذ ع ام  2004يف أورواب وغريه ا من الواليت الوطني ة
فيما يتعل مبنتجات العناية املنزلية.
وأجريت اختبارات إمكانية ف م معلومات اخلطورة على الرس م التخطيطي التحذيري
"حيفظ بعيداً عن متناول األطفال" الذي وض عته الرابطة الدولية لص ناعة الص ابون واملنظفات
ومواد الص يانة .واثبتت الدراس ات ال أجريت يف العديد من البلدان وفقاً للمرف  6من
النظام املنس عاملياً أن  ٪88.6من اجمليبني ف موا هذه األيقونة بش كل كا  ،وأن اللبس
اجلسيم بش ن األيقونة كان متقطعاً إذ كان أقل من (<.)٪1
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الرسا ا ا ا اام التخطيطي التحااذيري "حيفظ بعيااداً عن متناااول األطفااال"
م 2 -2 -5 -3
للرابطة الياابنية للصابون واملنظفات"
وض عت الرابطة الياابنية للص ابون واملنظفات الرس م التخطيطي التحذيري لظس تخدام
الطوعي على بطاقة وسم/عبوة منتجات املنظفات االست ظكية يف الياابن.
ومت اختبار أيقونة االس تخدام امل مون للرابطة الياابنية للص ابون واملنظفات وفقاً
للمعيار الياابين " :JIS S 0102إجراء اختبار لرموز التحذير البيانية للمس ت لكني" .واجتازت
األيقونة معايري النجاح ( JIS S 0102ف م اخلطورة >  )٪85بف م ص حيح بنس بة ٪96
و ٪1.7فقط من اللبس اجلسيم.

”.

املرفق 4
القسم  ،2م3-2-3-4
يس تعاض عن اجلملة األخرية مبا يلي" :لإلبظغ عن أخطار الغبار القابل لظحرتاق،
وابلت ايل عن وجود خطر حمتم ل لظنفج ارات الغب اري ة يف إط ار الن ج الوارد بي ان ه يف املرف 11
بطريقة موحدة ،زوز للسلطات املختصة أن تسمح ابستخدام العبارات احملددة يف الفقرة م-11
 3-7-2بش ن بطاقات الوس م و/أو ص حائف بياانت الس ظمة و/أو يف تعليمات التش غيل
للمصن أو ال ُمورد".
أو زوز أن ترتك اخليار ُ
القسم  ،9اجلدول م1-9-3-4

يف ُمدخل "الضغط البخاري" ،يعدل العنصر األخري من القائمة على النحو التايل:

" -ميكن ابإلض افة إىل ذلك ذكر تركيز البخار املش ب ( )SVCيف مل/م 3أو يف غرام/م
(= ملغم/لرت) .وميكن تقدير تركيز البخار املشب على النحو التايل:
𝑆𝑉𝐶 = 𝑉𝑃 ∙ c1

حيث:
•

GE.19-03664

𝑆𝑉𝐶 = 𝑉𝑃 ∙ 𝑀𝑊 ∙ c2

3

SVC in ml/m3:
3

SVC in g/m :

 VPالضغط البخاري مبقيا هيكتوابسكال (= ميليبار)

•

 MWالوزن اجلزيئي ابلغرام/كتلة مولية

•

ml
"c2 = 0.0412 mmol
 c1 = 987.2و”
 1cو 2cمها معامظ حتويل
∙hPa
m ∙hPa
3

3
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التايل:

يف ُمدخل "كثافة البخار النس بية" ،يعدل العنص ر األخري من القائمة على النحو

" -ابلنس بة للس وائل ،ميكن ابإلض افة إىل ذلك ذكر الكثافة النس بية ( )Dmملخلوط
البخار/اهلواء عند ( o 20اهلواء =  .)1وميكن حسا ا على النحو التايل:
) 𝐷𝑚 = 1 + (𝑉𝑃20 ∙ (𝑀𝑊 − 𝑀𝑊𝑎𝑖𝑟 ) ∙ c3

حيث:
•
•
•
•

 VP20الضغط البخاري عند 20
 MWالوزن اجلزيئي ابلغرام/كتلة مولية
 MWairهو الوزن اجلزيئي لل واءg/mol 29MWair = ،
mol
"c3 = 34 ∙ 10−6 g∙hPa
 c3هو معامل التحويل،
o

مبقيا هيكتوابسكال (= ميليبار)

القسم  ،9اجلدول م2-9-3-4
يف مدخل " 3-2أيروس والت" ،يف العمود األول ،تض ا عبارة " ،القس م "1-3-2
بعد لفظ " ."3-2ويف العمود الثالث ،يف الن اية ،يستعاض عن عبارة "املظحظة يف الفصل -2
 ،3الفقرة  "2-2-3-2بعبارة "املظحظة  2يف الفصل  ،3-2الفقرة ."1-2-1-3-2
يضا

الصف اجلديد التايل بعد صف " 3-2أيروسوالت".

رتبة اخلطورة

الفصل
 ،3-2القسم  -3-2املواد الكيميائية حتت الضغط
2

اخلواص/مواصفات السالمة/نتائج االختبار واملالحظات/التوجيه
 تذكر النسبة املئوية اإلمجالية (ابلكتلة) للمكوانت الل وبة -يشار إىل حرارة االحرتاق احملددة (عموماً ابلكيلوجول/غرام)

يف العمود الثالث من املدخل " ،"8-2يف البند األول من القائمة ،يس تعاض عن
عبارة "طاقة التحلل" بعبارة "درجة حرارة التحلل".

املرفق 7
يضا

املثال اجلديد التايل:

"املثال  :10وسم  -اجملموعات أو األطقم
اجملموعة أو الطقم هو عبوة جممعة خمص ص ة لتطبيقات حمددة .وعاد ًة ما حتتوي
اجملموعة أو الطقم على حاويتني داخليتني ص غريتني قابلتني للنزع .وحتتوي كل حاوية داخلية
على منتجات خمتلفة ميكن أن تكون مواد أو خماليط خطرة أو غري خطرة.
ويوضح هذا املثال طرائ لوسم جمموعات أو أطقم خلص بش هنا ال ُمصن /ال ُمورد
أو الس لطة املختص ة إىل عدم وجود حيز كا لكي يوض على كل حاوية داخلية داخل
الطقم ،الرسم (الرسوم) التخطيطي ( ة) التحذيري ( ة) وكلمة التنبيه وبيان (بياانت) اخلطورة ال
حيددها النظام املنس عاملياً وفقاً للفقرة  .1-4-5-10-4-1وقد حيدث هذا ،على س بيل
املثال ،عندما تكون احلاويت الداخلية صغرية ،أو يوجد عدد كبري من بياانت اخلطورة املخص ص ة
للمادة الكيميائية ،أو يلزم تقدمي املعلومات بلغات متعددة ،لذلك ال ميكن طباعة مجي املعلومات
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على بطاقة الوس م يف حجم تس ل قراءته .ويرد أدانه توض يح س يناريوهني خمتلفني ميكن أن
ينش في ما ذلك ،ابإلضافة إىل سبل لتوفري معلومات النظام املنس عاملياً الضرورية.

السيناريو ألف

تش تمل اجملموعة أو الطقم على عبوة خارجية حتتوي على احلاويت الداخلية التالية:
أربعة جتويفات ،متأل كل من ا بنفس املادة أو املخلوط (الكاش ف  )1وحاويتني أكرب حجماً
لوءتني مبادة أو خملوط آخر (الكاشف .)2
ويتمثل الن ج املزم اتباعه يف توفري احلد األدىن من املعلومات عن كل حاوية داخلية
حتتوي على مواد أو خماليط خطرة ،وتوفري معلومات بطاقة وس م كاملة حس بما يقتض يه النظام
املنس عاملياً لكل مادة أو خملوط خطري على العبوة اخلارجية .وتوخياً للتوض يح ،يتم جتمي
معلومات بطاقة الوسم الكاملة لكل مادة أو خملوط خطري على العبوة اخلارجية.

احلاويت الداخلية

العبوة اخلارجية

بطاقة وسم احلاوايت الداخلية
نظراً ألن املساحة املتاحة لبطاقة الوسم على احلاويت الداخلية ليست كافية لتضمني
درج احلد األدىن من
مجي عناص ر بطاقة الوس م املطلوبة ال حيددها النظام املنس عاملياً ،يُ َ
املعلومات التالية على بطاقة وسم كل مادة أو خملوط خطري:
GE.19-03664
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ُم َعّر ُ املنتَج( )1و ُم َعّر ُ كل مادة أو خملوط يطاب عناص ر التعريف املس تخدمة
على بطاقة وس م العبوة اخلارجية وص حيفة بياانت الس ظمة لتلك املادة أو املخلوط ،على
سبيل املثال" ،الكاشف  "1و"الكاشف "2
-

الرسم التخطيطي (الرسوم التخطيطية) للخطورة

-

كلمة التنبيه

-

عبارة "اقرأ بطاقة الوسم كاملة"

-

حتديد هوية ال ُم َوّرد (أي االسم ورقم اهلاتف)

الكاشف 1

معر املنتج.
(ان ظ ر -5-10-4-1
(2د)’)‘2
كلمة التنبيه
(انظر (2-5-10-4-1أ))

الكاشف 2
معر املنتج( .انظر ( 2-5-10-4-1د)’)‘2

كلمة التنبيه (انظر ( 2-5-10-4-أ))

اقرأ بطاقة الوسم كاملة
شركة  XYZاهلاتف

000000 +

اقرأ بطاقة الوسم كاملة
شركة XYZ

اهلاتف

00000+

بطاقة وسم العبوة اخلارجية
معر اجملموعة أو الطقم ،ويف هذه احلالة طقم الكاش ف لتحليل املياه
ابإلض افة إىل ّ
(انظر أدانه) ،تظ ر على العبوة اخلارجية لكل مادة أو خملوط خطري مجي عناص ر بطاقة الوس م
املطلوبة ال حيددها النظام املنس عاملياً.
ويتم جتمي عناص ر بطاقة الوس م لكل مادة أو خملوط على العبوة اخلارجية من أجل
التمييز بوضوح بني عناصر بطاقة الوسم املخصصة لكل مادة أو خملوط.
ُمورد ال يلزم أن تظ ر إال مرة واحدة على العبوة اخلارجية .وحيثما
غري أن هوية ال
أمكن ،ميكن أيضاً إدراج أي معلومات إضافية على العبوة اخلارجية.
__________

()1
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وعندما يتطلب األمر عدداً كبرياً من البياانت التحذيرية ،فإنه ميكن وض ع ا يف مكان
منفص ل عن بقية عناص ر بطاقة الوس م ،رغم أن البياانت التحذيرية العامة (اجلدول م)1-2-3
والبياانت التحذيرية اخلاص ة ابلتخزين ال ترد إال مرة واحدة (انظر أيض اً م 5-2-3يف املرف 3
بش ن املرونة يف اس تخدام البياانت التحذيرية) لتجنب البياانت غري املناس بة ،م مراعاة طبيعة
املوردة وظرو االس تخدام
املس تخدم (من قبيل املس ت لكني وأرابب العمل والعمال) والكميات َّ
املقص ودة واملتوقعة .ويف هذه الظرو  ،زب جتمي البياانت التحذيرية لكل مادة أو خملوط على
نفس اجلانب من العبوة اخلارجية وعلى سطح مرئي يف ظل ظرو االستخدام العادية.

الكاشف 1
البياانت التحذيرية (انظر ( 1.4.10.5.2ج))
الكاشف 2
البياانت التحذيرية (انظر ( 1.4.10.5.2ج))
شروط التخزين والبياانت التحذيرية العامة

طقم الكاشف لتحليل املياه

حتديد املورد (انظر (1.4.10.5.2ه ))

الكاشف 2
كلمة التنبيه
(انظر (1.4.10.5.2أ))
بياانت اخلطورة
(انظر ( 1.4.10.5.2ب))
معر املنتج
(انظر ( 1.4.10.5.2د)’)‘2

الكاشف 1
كلمة التنبيه
(انظر (1.4.10.5.2أ))
بياانت اخلطورة
(انظر ( 1.4.10.5.2ب))
معر املنتج
(انظر ( 1.4.10.5.2د)’)‘2

السيناريو ابء
يتناول هذا الس يناريو احلالة ال يتعذر فيه تثبيت مجي عناص ر الوس م املظئمة ال حيددها
النظام املنس عاملياً لكل مادة أو خملوط خطري يف الطقم مباش رةً على بطاقة وس م العبوة اخلارجية
(ألسباب تقنية من قبيل حجم هذه العبوة وشكل ا).
ويعرض هذا الس يناريو طقم عينة مس تخدمة ألغراض التس وي وال تتكون من عدد كبري
من املواد أو املخ اليط املختلف ة يف ح اويت فردي ة (قنين ات العين ات) يتم تق دمي ا يف عبوة خ ارجي ة
(من قبيل ص ندوق) .وتبعاً حملتويت كل قنينة ،قد يص نَّف بعض أو كل املواد أو املخاليط املختلفة
يف فئ ة املواد اخلطرة .ويتم ختزين احل اويت ال داخلي ة الفردي ة (من قبي ل القنيني ات) يف العبوة اخل ارجية
طوال دورة حياة طقم العينة .وميكن للزابئن اختيار قنينات فردية وإزالت ا من الص ندوق للتحق من
الوضوح أو اللون أو الرائحة مث إعادهتا إىل احليز املفتوح داخل العبوة اخلارجية.
GE.19-03664
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العبوة اخلارجية

حاوية فردية
(قنينة العينة)

بطاقة وسم احلاوايت الفردية
نظراً ألن املس احة املتاحة لبطاقة الوس م على خمتلف احلاويت الفردية ليس ت كافية
لتضمني مجي عناصر بطاقة الوسم املطلوبة ال حيددها النظام املنس عاملياً ،فإن معلومات احلد
األدىن التالية مطلوبة:
-

حتديد هوية ال ُم َوّرد (أي االسم ورقم اهلاتف)؛
ُم َعّر ُ املنتَج()2؛
الرسم التخطيطي (الرسوم التخطيطية) للخطورة؛
كلمة التنبيه؛
عبارة "اقرأ بطاقة الوسم املرفقة".

__________

()2
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العينة 1

معر

املنتج.

(انظر (2-5-10-4-1د)‘)‘2
كلمة التنبيه
(انظر (2-5-10-4-1أ))

اقرأ بطاقة
الوسم
املرفقة

شركة

XYZ

اهلاتف 000000+

مثال لبطاقة وسم احلاويت الفردية
املعلومات الكاملة لبطاقة الوسم
تُرفَ داخ ل العبوة اخل ارجي ة لفرادى احل اويت ال حتتوي على م ادة أو خملوط خطري
املعلومات الكاملة لبطاقة الوس م ال حيددها النظام املنس عاملياً .وتتواءم فرادى ُم َعّرفات املنتَج
الواردة على بطاقة الوس م م ُمعر ال ُمنتج على بطاقة وس م احلاوية الفردية .ويرد أدانه مثال
حملتوى املعلومات الكاملة لبطاقة الوسم.
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معر املنتج
(انظر -5-10-4-1
(2د)’)‘2

الرسم التخطيطي (الرسوم

كلمة التنبيه

التخطيطية) للخطورة (انظر -5-10-4-1
(انظر )4-10-4-1

(2أ))

بياانت اخلطورة
(انظر -4-1

البيان التحذيري (البياانت التحذيرية)

معلومات تكميلية

(انظر (2-5-10-4-1ج))

(انظر )2-5-10-4-1

(2-5-10ب))

حيفظ بعي داً عن احلرارة ،والس طوح
الس

اخن ة ،والش رر ،والل ب

املكش و  ،وغري ذلك من مص ادر
اإلشعال .نوع التدخني.
حيفظ الوعاء حمكم اإلغظق.
تستخدم معدات واقية من االنفجار.
سائل وخبار هلوابن.
123

حتذير

يسبب هتيج اجللد.
مسي للحياة املائية م
أتثريات طويلة األمد

تستخدم أدوات ال تولد شرراً.
تتخذ إجراءات ملن التفريغ اإللكرتوستايت.
جتنب انطظق املادة يف البيئة.
تُلبس قفازات واقية.
يف ح ال ة الس ق وط ع ل ى اجل ل د
(أو الش عر) :ختل مجي املظبس امللوثة
فوراً .تشطف املناط املتضررة ابملاء.
يف حالة احلري  :يس تخدم يف اإلمخاد
الرم ل اجل ا

أو رغوة كيمي ائي ة ج اف ة

أو مقاومة للكحول.
خيزن يف مكان جيد الت وية .حيفظ ابرداً.

ورغم أن حمتويت كل حاوية داخلية قد ال تص نف يف عداد املواد اخلطرة وفقاً للنظام
املنس عاملياً ،وابلتايل لن يلزم تعريف ا ،فإهنا قد تُ ِعر ببيان من قبيل "ال تس تويف معايري التص نيف"
أو "غري مص نفة على أهنا مادة خطرة" وذلك لتبديد اللبس لدى املس تخدم إذا أغفلت حمتويت
حاوية داخلية يف املعلومات الكاملة لبطاقة الوسم.
وينبغي تنظيم الوثيق ة ال حتتوي على املعلوم ات الك امل ة بط اق ة الوس م ال حي دده ا
النظام املنس عاملياً وتطب بش كل يتيح للمس تخدم التعر بس ولة على معلومات كل حاوية
على حدة .وزب احلرص على أن تكون عناص ر بطاقة الوص م ابدية للعيان بدون االس تعانة ي
ج از غري العدسات التصحيحية .وقد يصبح الن ج املتب يف هذا السيناريو غري عملي إذا أصبح

وكم ا هو موض ح على اليمني ،أدرج ت املعلوم ات الك امل ة
لبطاقة الوسم املتعلقة بكل حاوية داخلية يف العبوة اخلارجية.
وألص قت ص حائف املعلومات الكاملة لبطاقة الوس م بش كل
دائم بداخل العبوة الداخلية للعبوة اجملمعة ابس تخدام طريقة
آمنة للص (من قبيل بطاقة مطوية وملص قة برابط العلبة
أو جزازة على النحو املبني)
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حجم الوثيقة كبرياً ،بس بب عدد العينات واللغات املطلوبة والبياانت التحذيرية ،حبيث يص عب
حتديد موق معلومات بطاقة وسم حاوية داخلية معينة بسرعة.
بطاقة وسم العبوة اخلارجية
نظراً للمساحة احملدودة املتاحة للوسم ،سريد يف الصندوق اخلارجي ما يلي:
-

ُم َعّر ُ الطقم (اسم الطقم) ؛
حتديد ال ُم َورد (انظر (2-5-10-4-1ه ))
التخزين والبياانت التحذيرية العامة للطقم برمته؛
الرسوم التخطيطية لكل مادة أو خملوط خطري ،دون تكرار؛
كلمة التنبيه (األكثر صرامة واملخصصة ألي مكون)؛
عبارة "اقرأ بطاقة الوسم املرفقة".

ُم َع ِّّر ُ املنتج( .انظر( 2-5-10-4-1د) ’)‘2
كلمة التنبيه (انظر ( 2-5-10-4-1أ))

بياانت التخزين التحذيرية (انظر (2-5-10-4-1ج))
اقرأ بطاقة الوسم املرفقة
حتديد امل َوّرد (انظر (2-5-10-4-1ه ))
ُ
".

املرفق 11
يضا القسم  11اجلديد التايل:

"املرفق 11

توجيهات بشأن أوجه خطورة أخرى ال تؤدي إىل تصنيف
م1-11

52

مقدمة

GE.19-03664

ST/SG/AC.10/46/Add.3

هتد هذه التوجي ات إىل توفري معلومات تس ل حتديد أوجه خطورة ال
تؤدي إىل تصنيف ،ولكن ا قد تستلزم التقييم واإلبظغ.
م2-11

االنفجارات الغبارية

يقدم هذا القسم توجي ات بش ن العوامل ال تس م يف خطورة االنفجار
الغباري وبش ن حتديد أوجه اخلطورة واحلاجة إىل تقييم األخطار والوقاية من ا والتخفيف من
حدهتا ،واإلبظغ عن ا.
م1-2-11

النطاق والتطبيق

كل مادة صلبة أو خملوط ،قابل لظشتعال ،ميكن أن يشكل خطر انفجار
م1-1-2-11
غباري عندما يكون يف ش كل جس يمات دقيقة يف جو مؤكس د مثل اهلواء .وقد تكون مثة حاجة
لتقييم األخطار ابلنس بة للعديد من املواد أو املخاليط أو املواد الص لبة ،وليس فقط تلك املص نفة
كمواد ص لبة هلوبة وفقاً للفص ل  .7-2وابإلض افة إىل ذلك ،ميكن أن تتش كل األغربة (عن قص د
أو عن غري قص د) أثناء النقل أو احلركة ،أو يف مرف أثناء املناولة أو املعاجلة امليكانيكية (من قبيل
التفريز والطحن) للمواد/املخاليط/املواد الص لبة (من قبيل الس ل الزراعية واملنتجات اخلش بية
واملس تحض رات الص يدالنية واألص باغ والفحم واملعادن والبظس تيك) .وابلتايل ،ينبغي أيض اً تقييم
إمكانية تَ َش ُّكل جسيمات صغرية وتراكم ا احملتمل .وعند حتديد خطر انفجار غباري ،ينبغي تنفيذ
تدابري وقاية ومحاية فعالة على حنو ما تشرتطه التشريعات أو اللوائح أو املعايري الوطنية.
حت دد ه ذه التوجي ات مى يوج د غب ار ق اب ل لظحرتاق ،وابلت ايل ،مى
م2-1-2-11
ينبغي مراعاة خطر انفجار غباري .فالتوجي ات:
(أ)

تورد الرس م البياين االنس يايب الذي يبني اخلطوات الرئيس ية
لتحديد الغبار القابل لظحرتاق؛

(ب) وحتدد العوامل ال تس م يف انفجار غباري؛
(ج) وحتدد مبادئ إدارة اخلطورة واألخطار؛
(د)
م2-2-11

وتشري إىل احلاالت ال يلزم في ا التما املعرفة لدى اخلرباء.

تعاريف

يف هذا املرف  ،تُستخدم املصطلحات التالية املتعلقة حتديداً وجه خطورة
االنفجار الغباري وأخطاره:
غبار قابل لالحرتاق :جس يمات ص لبة من مس احي دقيقة ملادة أو خملوط عرض ة لظش تعال
أو لظنفجار ابإلشعال عند تشتيته يف اهلواء أو يف وسائط مؤكسدة أخرى؛
االحرتاق :تفاعل أكسدة (طارد للحرارة) مولد للطاقة يف (أو م ) مواد/خماليط/مواد قابلة لظحرتاق؛
تشتت :توزي جسيمات غبارية انعمة على شكل سحابة؛
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مؤش اار انفجار غباري ) :(Kstخاص ية الس ظمة املتعلقة بش دة انفجار غباري .وكلما كربت قيمة
مؤش ر االحرتاق الغباري 𝑡𝑠𝐾 ،كلما اش تد االنفجار .ومؤش ر االحرتاق الغباري حمدد ابلغبار
ومستقل عن احلجم ،ويتم حسابه ابستخدام معادلة القانون التكعييب:
𝑡𝑠𝐾 = (𝑑𝑝 ⁄𝑑𝑡 )𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑉 1⁄3 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

حيث:
( = dp/dt)maxاحلد األقصى ملعدل ارتفاع الضغط
 = Vحجم غرفة اختبار
وتصنف األغربة يف رتب االنفجار الغباري وفقاً لقيمة مؤشر االنفجار الغباري:

St 1: 0 < Kst ≤ 200 bar m s-1

St 2: 200 < Kst ≤ 300 bar m s-1
St 3: Kst > 300 bar m s-1

ستخدم قيمة مؤشر االنفجار ( )Kstواحلد األقصى لضغط االنفجار يف تصميم تدابري
وتُ َ
السظمة املناسبة (من قبيل التنفيس لتخفيف الضغط).
جو الغبار القابل لالنفجار :ينتج عن تشتت غبار قابل لظحرتاق يف اهلواء انتشار هلب متواصل
بعد اإلشعال؛

االنفجار :تفاعل مفاجئ لألكس دة أو التحلل تنتج عنه زيدة يف درجة احلرارة أو الض غط أو كلي ما
يف وقت واحد()3؛
احلد من تركيز األكس ا ااجني :أقص ى تركيز لألكس جني يف خملوط من الغبار القابل لظش تعال
واهلواء وغاز خامل ،لن حيدث فيه انفجار ،ويتم حتديده يف ظل ظرو اختبار حمددة؛
أقصى ضغط االنفجار :أعلى ضغط مسجل يف وعاء مغل لتفجري غباري يف الرتكيز األمثل؛
احلد األدىن للرتكيز القابل لالنفجار/احلد األدىن القابل لالنفجار :احلد األدىن لرتكيز الغبار القابل
لظشتعال املنتشر يف اهلواء والذي يتم قياسه بوحدة الكتلة حسب احلجم والذي سيدعم االنفجار؛
احلد األدىن من طاقة اإلشا ا ا ا ااعال :أقل طاقة ك رابئية خمزنة يف مكثف ،وال تكون عند التفريغ
كافية إلشعال خملوط الغبار/اهلواء األكثر حساسية يف ظل ظرو اختبار حمددة؛
احلد األدىن لدرجة حرارة اش ااتعال س ااحابة الغبار :أدىن درجة حرارة لس طح س اخن حيث يتم
إشعال املخلوط األكثر قابلية لإلشعال من الغبار م اهلواء يف ظرو اختبار حمددة؛

حجم اجلسيمات :أصغر فتحة غرابل مير عربها ُج َسِيم ما إذا ُعرض يف االجتاه األكثر مظءمة()4؛
م3-2-11

حتديد الغبار القابل لالحرتاق

__________

()3

()4
54

تنقس م االنفجارات إىل نوعني حس ب ما إذا كانت تنتش ر بس رعة أقل من س رعة الص وت ( )deflagrationأو أس رع
من الص وت ( .)detonationوتفاعل الغبار القابل لظحرتاق الذي يتش تت يف اهلواء ويش تعل عادة ما ينتش ر بس رعة
تقل عن س رعة الص وت ،أي أنه انفجار دون س رعة الص وت ( .)deflagrationوبينما تكون للمواد املتفجرة
("املتفجرات"؛ انظر الفص ل  )1-2القدرة الذاتية على التحلل الطاقي للغاية وتتفاعل يف الطور املكثف ،يلزم أن
تتشتت األغربة القابلة لظحرتاق بوجود جو مؤكسد (األكسجني عموماً) خلل جو غباري قابل لظنفجار.
ملزيد من املعلومات بش ن حجم اجلسيمات ،انظر م.1-4-2-11
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م1-3-2-11
الغرض من هذا القس م هو حتديد ما إذا كان الغبار القابل لظحرتاق موجوداً
أم ال .فإذا كانت هناك بياانت منطبقة ومس تمدة من طريقة اختبار معرت ا وحمققة تدعم اس تنتاجاً
ن املادة أو املخلوط غبار قابل لظحرتاق أو ال تدعمه (انظر االعتبارات يف م،)10-2-3-2-11
فإنه ميكن اختاذ قرار دون تطبي الش كل م .1-2-11وإال فإن الش كل م 1-2-11يقدم رمساً بيانياً
انس يابياً يس اعد على حتديد ما إذا كانت املادة أو املخلوط غباراً قابظً لظش تعال وابلتايل ما إذا كان
يتعني تقييم خطر انفجار غباري .وحيتوي القس م م 2-3-2-11على تفس ريات وتوجي ات مفص لة
بش ن تفسري كل إطار استخدم يف الرسم البياين االنسيايب.
الشكل م :1-2-11الرسم البياين االنسيايب الختاذ قرار بشأن األغربة القابل لالحرتاق
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ال
هل املادة أو املخلوط صلب؟

نعم

نعم

هل تتوفر بياانت أو أدلة
أو خربة توكد أن املادة الصلبة
هي غبار قابل لظحرتاق؟

1

ال أو غري معرو
هل تت كسد املادة
الصلبة ابلكامل؟

نعم

2

ال أو غري معرو

هل تشمل املادة الصلبة
جسيمات حبجم امسي ≤
 500ميكرون؟

3

ال

هل هناك إمكانية لتشكل
جسيمات حبجم امسي
≤  500ميكرون يف عمليات
اإلمداد والنقل؟

4

ال

نعم
ال

اختيار اختبار املادة الصلبة
من حيث قابلية الغبار
لظنفجار؟

5

نعم

نعم
هل تظ ر نتائج االختبار
أن املادة الصلبة غبار قابل
لظحرتاق؟

6

ال

نعم
غبار قابل لظحرتاق

56

ال ،ليس غباراً قابظً لظحرتاق
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م2-3-2-11

شروح للشكل م1-2-11

م 1-2-3-2-11يُتوخى احلذر عند اس تخدام البياانت املتاحة ،ألن س لوك الغبار القابل
لظحرتاق ش ديد احلس اس ية جتاه ظرو من قبيل حجم اجلس يمات ،وحمتوى الرطوبة وما إىل
ذلك .وإذا كانت الظرو ال مت في ا أخذ البياانت املتاحة غري معروفة ،أو ال تنطب على املادة
أو املخلوط أو املادة الص لبة قيد التحقي  ،فإن البياانت قد ال تكون ذات ص لة ويوص ى
ابستخدام هنج متحفظ عند اتباع الرسم البياين االنسيايب.

اإلطار :1

هل تتوفر بياانت أو أدلة أو خربة تؤكد أن املادة الص لبة هي غبار قابل
لظحرتاق؟

م 2-2-3-2-11ميكن احلص ول على أدلة واض حة على وجود غبار قابل لظحرتاق من
تقارير احلوادث املتاحة للعموم وال هلا ص لة ابملادة أو املخلوط أو املادة الص لبة املعنية .وابملثل،
إذا أظ رت التجربة أن املادة أو املخلوط أو املادة الص لبة قابلة لظحرتاق يف ش كل مس حوق،
فيمكن افرتاض خطر انفجار غباري .وإذا مل يتم تص نيف مادة أو خملوط أو مادة ص لبة على أهنا
هلوبة ،فإهنا قد تظل لدي ا القدرة على تش كيل خملوط من الغبار واهلواء قابل لظنفجار .وعلى
وجه التحديد ،فإن كل مادة عض وية أو معدنية يتم مناولت ا يف ش كل مس حوق أو ميكن أن
يتكون من ا املس حوق قيد املعاجلة ،ينبغي اعتبارها غباراً قابل لظش تعال ما مل تتوفر أدلة واض حة
على عكس ذلك.
م 3-2-3-2-11وفيما يلي أمثلة للبياانت املتاحة ال تدل على غبار قابل لظحرتاق:
(أ)

تص نيف املادة أو أحد مكوانت املخلوط كمادة ص لبة تلقائية
االشتعال أو هلوبة.

(ب) توفر معلومات ذات ص لة من قبيل قيم احلد األدىن من طاقة
اإلش عال ومؤش ر االحرتاق الغباري ،وحدود القابلية لظش تعال،
ودرجات حرارة االشتعال.
(ج) النتائج املس تمدة من اختبارات الفرز (من قبيل مؤش ر االحرتاق
وفقاً ل مقيا  ،VDI 2263وأنبوب هارمتان وفقاً للمواصفة ISO
.)IEC 80079-20-2
م 4-2-3-2-11ويف حالة عدم وجود بياانت ،فإن من املمارس ات الش ائعة افرتاض وجود
غبار قابل لظحرتاق والعمل بتدابري مناسبة إلدارة األخطار (انظر م.)6-2-11

اإلطار :2

هل تت كسد املادة الصلبة ابلكامل؟

م 5-2-3-2-11عندما تت كس د مادة أو خملوط ص لب متاماً ،من قبيل اثين أكس يد
الس يليكون ،فلن حيدث احرتاق إض ايف .وابلتايل ،لن تش تعل املادة الص لبة أو املخلوط الص لب،
حى لو تعرضت ملصدر اشتعال .غري أنه ،إذا مل تت كسد ابلكامل املادة الصلبة أو املخلوط ،فإن
احرتاق املادة الصلبة أو املخلوط كن إذا تعرض ملصدر االشتعال.
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اإلطار :3

هل تشمل املادة الصلبة جسيمات حبجم امسي ≤  500ميكرون؟

م 6-2-3-2-11عن د تقييم املواد املتعلق ة ابإلط ار  ،3ينبغي للمس تخ دمني أن ينظروا
فيما إذا كانت املادة حتتوي على جس يمات دقيقة ميكن أن تنطل أثناء ظرو االس تخدام
العادية أو املتوقعة.
م 7-2-3-2-11وعن د تقييم حجم اجلس يم ات فيم ا يتعل خبطر االنفج ارات الغب اري ة،
ال هتم إال اجلس يمات الدقيقة ذات احلجم ≤  500ميكرون( ،)5حى لو كان متوس ط حجم اجلُس يم
يف العين ة كمل ا أكرب من  500ميكرون .وابلت ايل ،ف إن جزيء الغب ار نفس ه ،وليس مزيج
اجلس يمات اخلش نة والناعمة ،هو وحده الذي يؤخذ يف االعتبار يف تقييم خطر تَش ُّكل أجواء
الغبار القابلة لظنفجار .غري أنه ،ال ميكن حتديد حد تركيز منخفض جلس يمات الغبار يف املادة
الصلبة (على سبيل املثال ،ابلوزن ابلنسبة املئوية) ال يؤدي إىل هذا اخلطر ،وابلتايل فإن اجلزيئات
الصغرية من اجلسيمات الدقيقة م مة .وللمزيد من الشرح ،انظر م.1-4-2-11

اإلطار :4

هل هناك إمكانية لتش كل جس يمات حبجم امسي ≤  500ميكرون يف
عمليات اإلمداد والنقل؟

م 8-2-3-2-11يف هذه املرحلة من الرس م البياين االنس يايب ،ال تش مل املادة الص لبة،
كما هي معروضة ،جسيمات أصغر من  500ميكرون .ففي هذا الشكل ،ال تكون غباراً قابل
لظحرتاق .غري أهنا ،ليس ت مؤكس دة ابلكامل وميكن أن تتش كل اجلس يمات الدقيقة أثناء عمليات
اإلمداد والنقل .ولذلك ،زب اس تعراض هذه الش روط بش كل مفص ل ،ال س يما فيما يتعل ابآلاثر
املتوقعة ال قد تؤدي إىل تش كل جس يمات دقيقة ،من قبيل اإلج اد امليكانيكي كالت كل أثناء
النقل أو التحويل ،أو جتفف املواد ال ُمَرطَّبة .وإذا مل يكن ابإلمكان استبعاد هذه اآلاثر ،فينبغي
التما رأي اخلرباء .انظر القس م م 1-2-6-2-11لظطظع على االعتبارات املتعلقة بتوليد
اجلزيئات الدقيقة أثناء العمليات واملعاجلة.

اإلطار 5

اختيار اختبار املادة الصلبة من حيث قابلية الغبار لظنفجار؟

م 9-2-3-2-11إذا أجري اختب ار ق ابلي ة الغب ار لظنفج ار ،فينبغي إجراؤه وفق اً ملع ايري
االختبار املعرت ا واحملققة ،من قبيل تلك الواردة يف القس م م .1-8-2-11وعندما ُختتََرب
مادة ص لبة ،وال تتش كل املادة الص لبة كما هي معروض ة من جزيئات ≤  500ميكرون ،فينبغي
سحق ا ألغراض اختبار قابلية الغبار لظنفجار.

اإلطار 6

هل تظ ر نتائج االختبار أن املادة الصلبة غبار قابل لظحرتاق؟

م 10-2-3-2-11ميكن أن تؤثر اخلواص من قبي ل حجم اجلس يم ات والكيمي اء وحمتوى
الرطوبة والشكل والتعديل السطحي (من قبيل األكسدة والطظء والتنشيط والتخميل) على سلوك
االنفجار .وحتدد االختبارات القياس ية ما إذا كان الغبار قادراً فعظً على تكوين خماليط م اهلواء
قابلة لظنفجار.
__________

()5
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يتواف استخدام ≤ م معيار ( NFPA 652الرابطة الوطنية للوقاية من احلرائ ) ،وهو مقيا يف أساسيات الغبار
القابل لظحرتاق .غري أن هذا الرتميز يدل على دقة ال يتسم ا هذا الربامرت يف املمارسة العملية.
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م4-2-11

العوامل املسامهة يف االنفجار الغباري

ميكن أن حيدث انفجار غباري عندما يكون هناك غبار قابل لظحرتاق
أو هواء أو جو مؤكس د آخر ،ومص در اش تعال ،ويكون تركيز الغبار القابل لظش تعال املنتش ر يف
اهلواء أو يف جو مؤكس د آخر أعلى من احلد األدىن للرتكيز القابل لظنفجار .والعظقة بني هذه
العوامل معقدة .وتقدم األقس ام التالية مزيداً من املعلومات بش ن العوامل احملددة ال تس اهم يف
خطر انفجار غباري .ويف بعض احلاالت ،قد تكون مثة حاجة إىل التما مشورة اخلرباء.

م1-4-2-11

خصائص اجلسيمات (احلجم والشكل)

م 1-1-4-2-11يس تند معيار حجم  500ميكرون إىل أن اجلس يمات ذات احلجم
األكرب تكون نس بة الس طح إىل احلجم في ا عموماً أص غر من أن تش كل خطر انفجار .غري أنه،
ينبغي اس تخدام هذا املعيار بعناية .وال متر عرب غرابل  500ميكرون اجلس يمات أو الرقائ
أو األليا ال هي على ش كل ص فائح مس طحة والكبرية مقارنة بقطرها ،وم ذلك ال يزال من
املمكن أن تش كل خطر انفجار .وابإلض افة إىل ذلك ،يُراكم العديد من اجلس يمات الش حنة
الك روس تاتيكية يف املناولة ،ا زعل ا جتذب بعض ا البعض ،وتش كل تكتظت .وتتص ر
التكتظت يف كثري من األحيان كما لو كانت جس يمات أكرب ،وم ذلك فإهنا عندما تكون
مش تتة ،ميكن أن تش كل خطراً كبرياً .ويف مثل هذه احلاالت ،يوص ى ابتباع هنج متحفظ وينبغي
التعامل م املادة كما لو كانت غباراً قابظً لظحرتاق.

م 2-1-4-2-11ويؤثر حجم اجلس يمات على ش دة االنفجار وكذلك على حس اس ية
اإلشعال .ومييل ا فاض حجم اجلسيمات إىل خفض احلد األدىن من طاقة اإلشعال واحلد األدىن
لدرجة حرارة اش تعال س حابة الغبار بينما س ريتف احلد االقص ى لض غط االنفجار وقيمة مؤش ر
االنفجار الغباري.
م 3-1-4-2-11وال ميكن تعريف حد تركيز جزء جس يمات الغبار الص غرية يف مادة ص لبة
أو خملوط ص لب قابل لظحرتاق (مثظً ،ابلوزن ابلنس بة املئوية) والذي لن يؤدي إىل خطر الغبار
القابل لظحرتاق:
(أ)

ألن كميات ص غرية من الغبار تكفي لتش كيل خملوط من الغبار
واهلواء ق اب ل لظنفج ار .وعلى افرتاض أن احل د األدىن النفج ار
غب ار ق ابل ة لظش تع ال هو  30غ/م ،3ف إن مق دار  0.3غرام
يف  10لرتات من اهلواء سيكون كافياً لتشكيل جو الغبار اخلطر
الق اب ل لظنفج ار .ل ذل ك ،ز ب اعتب ار س ح اب ة غب ار (ق اب ل
لظحرتاق) حبجم  10لرتات خطرة حى وإن مل ُحتتبس.

(ب) وألنه ال ميكن توزي الغبار ابلتس اوي يف مادة أو خملوط وقد يرتاكم
و/أو ينفصل.
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م2-4-2-11

تركيز الغبار القابل لظحرتاق

م 1-2-4-2-11قد حيدث انفجار غباري إذا وصل تركيز الغبار القابل لظشتعال املشتت
يف اهلواء إىل قيم ة احل د األدىن ،أي احل د األدىن للرتكيز الق اب ل لظنفج ار/احل د األدىن الق اب ل
لظنفجار( .)6ولكل غبار قيمة خاصة به.
م 2-2-4-2-11وقيس احل د األدىن للرتكيز الق اب ل لظنفج ار/احل د األدىن الق اب ل لظنفج ار
للعديد من املواد ،ويرتاوح بني  10وحوايل  500غ/م .3وابلنس بة ملعظم الغبار القابل لظش تعال ،قد
يُفرتض أن  30جم/م 3هي احلد األدىن للرتكيز القابل لظنفجار/احلد األدىن القابل لظنفجار (وزب
أن يؤخذ يف االعتبار أن  30غ منثورة يف  1م 3من اهلواء ،تشبه ضباابًكثيفاً جداً).
اهلواء أو األجواء املؤكسدة األخرى
م3-4-2-11
اهلواء هو العامل املؤكس د يف االنفجارات الغبارية عموماً ،غري أنه عند
مناولة الغبار القابل لظحرتاق يف غازات مؤكس دة أخرى أو خماليط الغاز ،قد حتدث انفجارات
غبارية أيضاً.
م4-4-2-11

مصادر اإلشعال

م 1-4-4-2-11حتدث االنفجارات الغبارية عند وجود مص در إش عال فعال يف خملوط
غبار  -هواء قابل لظنفجار (جو قابل لظنفجار) .وتعكس فعالية مص در اإلش عال احملتمل
القدرة على إش عال جو قابل لظنفجار .وال يتوقف ذلك على طاقة مص در اإلش عال فحس ب،
بل يتوقف أيضاً على تفاعله م األجواء القابلة لظنفجار.
م 2-4-4-2-11وتقييم مص ادر اإلش عال هو إجراء من خطوتني :أوالً ،يتم حتديد مص ادر
اإلش عال احملتملة .ويف اخلطوة الثانية ،يتم تقييم كل مص در إش عال كن فيما يتعل بقدرته على
إش عال اجلو املتفجر .وتتطلب مص ادر اإلش عال ال مت حتديدها ابعتبارها فعالة يف هذا اإلجراء،
اختاذ تدابري وقائية مناسبة يف إطار مف وم الوقاية من االنفجار (انظر م.)1-6-2-11
م 3-4-4-2-11وتشمل املصادر احملتملة لإلشعال ما يلي:
(أ)

األسطح الساخنة؛

(ب) الل ب والغازات الساخنة؛
(ج) الشرر املولد ميكانيكياً؛
(د)

األج زة الك رابئية؛

(ه)

التيارات الك رابئية الشاردة واحلماية الكاثودية من الت كل؛

(و)

الربق؛

__________

()6
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على الرغم من وجود حد انفجار أعلى للغبار يف اهلواء ،إال أنه يص عب قياس ه ويتس م بعدم الدقة .وعظوة على ذلك ،ال ميكن
يف املمارس ة عموماً احلفام دائماً على تركيز للغبار يف اهلواء أعلى من حد االنفجار األعلى؛ وقد أثبتت االختبارات يف اخلظط
قابلية الغبار لظنفجار حى عندما يكون لوءاً بنس بة  .٪75ونتيجة لذلك ،وعلى عكس الغازات واألخبرة ،فإن الس عي
للحفام على السظمة من خظل العمل برتكيزات الغبار فوق حد االنفجار األعلى ليس مقاربة صاحلة عموماً.
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(ز)

الك رابء االستاتية؛

(ح) املوجات الك رومغناطيس ية برتددات الس لكية ( 4)10هرتز -
 1012 × 3هرتز)؛
(ط) املوجات الك رومغناطيس ية ( 11)10 × 3هرتز 1015 × 3 -
هرتز)؛
(ي) اإلشعاعات املؤينة؛
(ك) املوجات فوق الصوتية؛
(ل) الضغط األديابيت واملوجات الصدمية؛
(م)

م5-2-11

التفاعظت الطاردة للحرارة ،مبا يف ذلك االش تعال الذايت لألغربة
واجلس يمات أو األغربة املش تعلة/املتوهجة ،والتفاعظت الرتميتية
(على سبيل املثال ،بني األلومنيوم والصلب الصدئ).

عوامل أخرى تؤرر على شدة االنفجار الغباري

ابإلضافة إىل العوامل الوارد شرح ا يف املرف م ،4-2-11تؤثر الظرو
امل البيئية واالحتبا ،
األخرى أيضاً على مدى خطورة االنفجار الغباري .وأهم هذه العوامل العو ُ
ويرد ش رح ا أدانه .ونظراً لعدم اكتمال قائمة العوامل الواردة يف هذا القس م ،فإنه ينبغي التما
مشورة اخلرباء عند االقتضاء لدى تقييم األخطار يف حالة بعين ا.
م1-5-2-11

أتثري درجة احلرارة والضغط وتوافر األكسجني والرطوبة

م 1-1-5-2-11كثرياً ما تقدم البياانت املتعلقة ابلس ظمة يف إطار االفرتاض الض مين
للظرو اجلوية وعادة ما تكون صاحلة يف املدى التايل ("الظرو اجلوية القياسية"):
(أ)

درجة احلرارة 20-

o

إىل 60+

o

؛

(ب) الضغط  80كيلو ابسكال ( 0.8ابر) إىل  110كيلو ابسكال
( 1.1ابر)؛
(ج) اهلواء مبحتوى قياسي من األوكسجني ( ٪ 21حجم/حجم).
م 2-1-5-2-11وق د يكون للزيدة يف درج ة احلرارة آاثر متع ددة من قبي ل ا ف اض احل د
األدىن للرتكيز القابل لظنفجار واحلد األدىن من طاقة اإلش عال ،ا يزيد من احتمال حدوث
انفجار غباري.
م 3-1-5-2-11ومييل تزايد الض غط إىل خفض احلد األدىن من طاقة اإلش عال واحلد
األدىن لدرجة حرارة اش تعال س حابة الغبار بينما س ريتف احلد االقص ى لض غط االنفجار .ويتمثل
األثر يف زيدة احلساسية ،وابلتايل زيدة احتمال وشدة انفجار غباري.
م 4-1-5-2-11وميكن حملتوى األكس جني العايل أن يزيد بش كل كبري من حس اس ية اجلو
القابل لظنفجار وش دة االنفجار بس بب ض غوط االنفجار العالية .كما ميكن ال فاض تركيز
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األكس جني أن يقلل من خطر االنفجار .وقد يرتف احلد األدىن القابل لظنفجار أيض اً .وميكن
أن تنش هذه احلالة عندما تتم العملية يف جو خامل.
م 5-1-5-2-11وقد يؤثر ا فاض رطوبة (اهلواء ،مرحلة الغاز) أو ارتفاع ا على حدوث
تفريغات الك رابء االستاتية.
م 6-1-5-2-11لذلك ،ينبغي تقييم خطر وش دة االنفج ارات الغب ارية يف ظل ظرو
جوية غري قياسية من خظل دراسة اخلرباء لظرو العملية الفعلية.
م2-5-2-11

االحتبا

يقص د ابالحتبا أن الغبار يوجد يف حيز مغل أو حمدود .وميكن أن يتفاعل الغبار
القابل لظش تعال (الوارد تعريفه أعظه) دون احتبا أو عندما حيتبس .فعندما حيتبس ،حيتمل أن
يكون ض غط االنفجار أعلى ا لو كان غري حمتبس ،حيث يس مح االحتبا ابلض غط ،ا يزيد من
ش دة االنفجار .ويس مح اس تخدام انفراج مناس ب حجماً وموقعاً يف االنفجار ابلتنفيس عن س حابة
الغبار املش تعلة والنواتج الس اخنة لظنفجار الغباري يف أماكن آمنة خارج منطقة االحتبا ،
ا يقلل من احتمال زيدة الض غط ،وحيد ابلتايل من ش دة االنفجار احملتملة .وقد تكون مثة
حاجة إىل التما مش ورة اخلرباء بش ن االس تخدام والتص ميم املمكنني للتنفيس االنفراجي
لظنفجار بناءً على اخلواص الفيزيئية والكيميائية وأوجه اخلطورة الص حية/الفيزيئية احملتملة للمادة
أو املخلوط أو املواد الصلبة.
م6-2-11

الوقاية من اخلطورة وتقييم األخطار والتخفيف من حدهتا

م1-6-2-11

املف وم العام للحماية من االنفجار ابلنسبة لألغربة

م 1-1-6-2-11يوض ح اجلدول م 1-2-11مبادئ احلماية من االنفجار .ويعرض اجلدول
ُكظا من التدابري الوقائية والتدابري التخفيفية ،وحيدد خص ائص الس ظمة األكثر ص لة ابلتدابري
املقرتحة .وللحص ول على إرش ادات حول خص ائص الس ظمة ،يرجى الرجوع إىل املرف ،4
اجلدول م.3-9-3-4
م 2-1-6-2-11وينبغي أن تش مل األولوية األوىل تدابري وقائية من قبيل إحظل وتطبي
عملي ات خ الي ة من الغب ار لتجن ب وجود غب ار ق اب ل لظحرتاق حيثم ا أمكن ،كم ا هو مبني يف
عمود "جتنب الغبار القابل لظحرتاق".
م 3-1-6-2-11وعن دم ا يتع ذر تف ادي وجود أغربة ق ابل ة لظحرتاق ،ينبغي اخت اذ ت دابري من
قبيل اس تخدام مراوح الش فط للت وية ملن تركيز األغربة القابلة لظحرتاق من الوص ول إىل املدى القابل
لظنفجار؛ راج عمود "جتنب الوصول إىل نطاق االنفجار" .وتكتسي ارسات الصيانة اجليدة أمهية
يف من تش كل س حب الغبار أو  -إذا مل يتحق ذلك  -انتش ار موجات الض غط وكرات النار من
انفجار أويل ،على س بيل املثال داخل املعدات أو األماكن احملص ورة ،وتش تيت وإش عال الغبار املرتاكم
يف منطقة العمل .وغالباً ما تكون هذه االنفجارات الثانوية أكثر تدمرياً من االنفجار األويل .ويوص ى
بش دة بوض خطة ص يانة مكتوبة معززة بتفتيش منتظم ملس تويت الغبار املفرطة ،مبا يف ذلك الرتكيز
على اجملاالت ذات األولوية .وينبغي أن تتزامن الصيانة م العمليات.
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م 4-1-6-2-11وعندما يتعذر اختاذ تدابري لتجنب أو تقليل أجواء الغبار القابلة لظنفجار،
ينبغي عندئذ تقييم مص ادر اإلش عال وجتنب ا حيثما أمكن ذلك (انظر م 4-4-2-11واجلدول
م .)2-2-11وميكن أن تش مل مص ادر اإلش عال احلرائ واحلرارة النامجة عن الطاقة االحتكاكية
للمعدات امليكانيكية .وحددت كمص ادر إش عال احلرارةُ أو الش رارةُ النامجة عن أعطاب املعدات
الك رابئية غري الس ليمة أو عن اس تخدام ا ،من قبيل اإلض اءة واحملركات واألس ظك .وميكن أن يكون
االس تخدام غري الس ليم ملعدات اللحام والقط عامظً .وميكن أن تكون عمليات الفحص الدورية
والتش حيم وض بط املعدات أداة رئيس ية ملن اإلش عال الذي قد يؤدي إىل انفجارات .وتوجد أمثلة
إضافية ملا ينبغي مراعاته عند تقييم مصادر اإلشعال يف عمود "جتنب مصادر اإلشعال".
م 5-1-6-2-11وعندما يتعذر اس تبعاد إش عال جو غباري قابل لظنفجار ،ينبغي ختفيف
اآلاثر ابختاذ تدابري محاية .وعند اس تخدام االحتواء ك لية للتقليل من اخلطر أو عندما يكون الغبار
حمص وراً ،فإنه ينبغي عندئذ التفكري يف تص ميم مقاوم لظنفجار أو يف تنفيس انفراجي .وينبغي أن
تكون املعدات واملباين املعروفة ابلغبار القابل لظحرتاق مزودة ج زة أو نظم مص ممة ملن حدوث
انفجار أو تقليل انتش اره أو احلد من األض رار ال يس بب ا .وتعترب عملية التنفيس االنفراجي
لظنفجارات من الن ج األكثر ش يوعاً يف ختفيض ض غط االنفجار .وترد أمثلة على تدابري التخفيف
األخرى يف العمود "التقليل إىل أدىن حد من آاثر االنفجار الغباري".
م 6-1-6-2-11ويتض من القس م م 2-8-2-11قائمة ابألنظمة والواثئ التوجي ية
بش ن الوقاية من االنفجارات الغبارية والتخفيف من آاثرها ،مبا يف ذلك تلك الواثئ ال تناقش
نظم الوقاية من االنفجار واستخدام تنفيس االنفجارات.
م 7-1-6-2-11وينبغي أن يكون لكل مرف حيتمل أن حتدث فيه انفجارات غ بارية برانمج
س ظمة وخطة عمل طارئة قائمة .ويلزم أن يكون مثة نظام اتص االت إلش عار كل ش خص يف املص ن
عندما تكون هناك حالة طوارئ ويكون هؤالء األش خاص يف خطر .وميكن اس تخدام نظام إنذار
مركزي أو نظام اس تدعاء أو بوق للتنبيه بض رورة اإلخظء .وينبغي تدريب مجي العمال على مواج ة
خطورة الغبار القابل لظحرتاق ،وخطر االنفجارات ،والتدابري الوقائية املناسبة.
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اجلدول م :1-2-11املفهوم العام ملنع االنفجارات الغبارية والتخفيف من حدهتا
الوقاية
جتنب أجواء الغبار القابل لالنفجار أو احلد
منها
خصائص السظمة ذات الصلة
•

قابلية الغبار لظنفجار

جتنب الغبار القابل لالحرتاق بواسطة [األمثلة
أدانه]
• اإلحظل
• التخميل
• استخدام عمليات خالية من الغبار
• ...

خصائص السظمة ذات الصلة
• احلد األدىن القابل لظنفجار/احلد
األدىن للرتكيز القابل لظنفجار
جتنب الوصول إىل املدى القابل لالنفجار عن
طريق [األمثلة أدانه]
• سن الصيانة
• مراوح الشفط للت وية
• إجراءات ختفيض الغبار
• ...

خصائص السظمة ذات الصلة
• احلد من تركيز األكسجني
خفض األكسجني عن طريق [األمثلة أدانه]
• التخميل (النيرتوجني ،اثين أكسيد
الكربون ،األرجون ،غاز املداخن،
خبار املاء)...،
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التخفيف
جتنب مصادر اإلشعال

التقليل إىل أدىن حد من آاثر االنفجار
الغباري

حتديد مصادر اإلشعال ذات الصلة
• حتديد اجملاالت واألنشطة ذات الصلة
(التقسيم إىل مناط )
• حتديد مصادر اإلشعال احملتملة
• حتديد خصائص السظمة ذات الصلة
(انظر أدانه)

خصائص السظمة ذات الصلة
• أقصى ضغط االنفجار
• مؤشر انفجار غباري (Kst):
تصميم املقاوم لضغط االنفجار
عن طريق [األمثلة أدانه]

خصائص السظمة ذات الصلة
• احلد األدىن من طاقة اإلشعال
• درجات حرارة اإلشعال الدنيا
(سحب الغبار وطبقات الغبار)
• سلوك االشتعال

إمخ ا اااد االنفج ا ااار عن طريق [األمثل ا ااة
أدانه]
• كشف االنفجار وتشتيت
وسائل اإلطفاء (املسحوق،
املاء)...،
• ...

منع مصادر اإلشعال الفعالة عن طريق
[األمثلة أدانه]
• جتنب إضرام النار أو الل ب يف اهلواء
الطل
• من التدخني.
• احلد من درجات حرارة السطح
• استخدام املعدات الك رابئية وامليكانيكية
املعتمدة (وفقاً للمنطقة املعنية)
• من تفريغ الك رابء االستاتية (مثظً،
الت ريض واملواد التبديدية)
• من التسخني امليكانيكي أو الشرر
(مثظً ،مراقبة درجة احلرارة ،ومراقبة
اختظل القط املتحركة)...،
• اكتشا وإطفاء الشرر
• ...

• التنفيس (ختفيض ضغط
االنفجار)
• مقاومة االنفجار
• ...

عزل االنفجار عن طريق [األمثلة
أدانه]
• مكوانت مق اوم ة االش تع ال
والل ب (الص م ام ات ال دوارة،
ص م ام ات مزدوج ة الفع ل،
ص مامات ذات البواابت الس ريعة
الفعل)...،
• حواجز اإلطفاء
• ...
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م2-6-2-11

اعتبارات للحماية من االنفجار الغباري أثناء التشغيل واملعاجلة

م 1-2-6-2-11قد تغري عمليات املعاجلة (من قبيل النخل والتفريز والطحن) الش كل
املادي للمواد واملخاليط واملواد الص لبة حبيث تتش كل جس يمات أص غر حجماً .وعندما ختض
املواد ،املخاليط ،واملواد الص لبة غري املؤكس دة ابلكامل هلذه العمليات ،فإن ذلك قد يؤدي إىل
تش كل أغربة قابلة لظحرتاق .ويف هذه احلاالت ،تنطب مبادئ هذه التوجي ات أيض اً ،وينبغي
النظر يف اختاذ تدابري الوقاية من أوجه اخلطورة وتقييم األخطار والتخفيف من ا الوارد وص ف ا يف
البند  .1-6-1-11وميتلك الطر املس ؤول (على س بيل املثال ،الص ان  ،ورب العمل) يف
مرف يقوم بعمليات املعاجلة أفض ل معرفة بش ن العملية الض رورية إلجراء تقييم مناس ب ألخطار
االنفجار الغباري وحتديد التدابري املناسبة للوقاية من خطورته وختفيف حدهتا.
م 2-2-6-2-11ويعرض اجلدول م 2-2-11مص ادر اإلش عال احملتملة ال قد تكون
موجودة أثناء العمليات وال ينبغي مراعاهتا .ويس تخدم اجلدول مص ادر اإلش عال كمثال عند
تقييم الت دابري احملتمل ة للحم اي ة من االنفج ار الغب اري أثن اء العملي ات .وق د تكون مث ة ح اج ة إىل
استشارة اخلرباء لتطوير وتطبي التدابري الوقائية والتدابري التخفيفية املناسبة.
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األسطح الساخنة
اللهب والغازات الساخنة
الشرر املولد ميكانيكيا

الكارودية من التآكل

والصيانة

ضخ (السوائل)

عمليات نقل أخرى

اخللط (بدون تفاعل)

ذات صلة ابملوضوع
يف بعض احلاالت

متولدة بشكل متكرر عن طري عمليات التدف أو الفصل
ذات صلة ابملوضوع يف بعض احلاالت ،من قبيل :حمطة اإلرسال اإلذاعية ومولدات الرتدد العايل للتدفئة والتصليب واللحام والقط

غري ذات صلة ابملوضوع عموما

ذات صلة ابملوضوع يف بعض احلاالت ،من قبيل :التشميس ،ومصادر الضوء القوي ،وإشعاع الليزر
ذات صلة ابملوضوع يف بعض احلاالت من قبيل :آلة األشعة السينية ،واملواد املشعة

املوجات فوق الصوتية

ST/SG/AC.10/46/Add.3

النخل/التفريز/الطحن

التعبئة

التفاعل

ذو صلة يف بعض احلاالت ،من قبيل :العاصفة الرعدية حى م صواع الربق غري املرئية ،واألنشطة قرب نظم احلماية من الصواع

اإلشعاعات املؤينة

التفاعالت الطاردة للحرارة

غري ذي صلة ابملوضوع عموماً

الشرر الناتج عن الطحن أو
االحتكاك أو االصطدام

ذات صلة ابملوضوع يف بعض احلاالت ،من قبيل :التدف املرتد إىل حمطات توليد الك رابء ،وسكك القطارات ،وجماورة الشبكة الك رابئية ذات التيار العايل

الا ا ا اارتددات الا ا ا ااالس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا اك ا ا ا ايا ا ا ااة

الضغط األدايابيت واملوجات الصدمية

البلورة؛ الرتشيح ،العزل)

أعمااال البناااء واإلص ا ا ا ااال

التيارات الشاردة ،من قبيل تلك
القادمة من معدات اللحام أو من
معدات معيبة

الكهرابء االستاتية

املوجات الكهرومغناطيسية

املناولة/احلك بدون غاز

الشرر الناتج عن الطحن أو االحتكاك أو االصطدام (حيدث يف كثري من األحيان بسبب األعطال امليكانيكية أو إدخال أجزاء
أجنبية على املعدات أو اآلالت املتحركة)

غري ذي صلة ابملوضوع عموماً

اآلالت ،ومنش ت تكنولوجيا التحكم يف العمليات ،واحملركات ،واملفاتيح ،والكابظت ،واإلانرة

الربق

الكهرومغناطيسية

تشكل حمتمل للغازات
الساخنة

غري ذي صلة ابملوضوع عموماً

الشرر الناتج عن استخدام األدوات (على سبيل املثال،
الطرق ،احلفر ،الطحن)

التصا ا اافية (فصا ا اال املراحل؛

إيصال (املواد الصلبة)

العمل الساخن :اللحام ،القط وما إىل
ذلك.

معدات ساخنة ،وأانبيب ،ومبادالت حرارية

األجهزة الكهرابئية
التيارات الكهرابئية الشاردة واحلماية

عمليات الرتكيب

بسبب احتكاك القط املتحركة عند احملامل ،وأختام األعمدة ،وما إىل ذلك.

التقطري

الرتكيبة والعبوة

ذات صلة ابملوضوع يف بعض احلاالت ،من قبيل :املاسح الضوئي ابملوجات فوق الصوتية ،واالختبار ابملوجات فوق الصوتية ،واحلفارة االرجتاجية
غري ذي صلة ابملوضوع عموما

غري ذات صلة ابملوضوع عموما

املواد التلقائية
االشتعال والتسخني

ضغط الغازات ،وإغظق الصمامات
بسرعة يف معدات التوصيل/الضخ

غري ذي صلة ابملوضوع عموما

نقل أعشاش االحرتاق إىل مناط أخرى

املواد التلقائية االشتعال والتسخني

ذو صلة ابملوضوع يف بعض احلاالت ،من قبيل :اسرتخاء الغازات العالية الضغط يف خطوط األانبيب ،وضربة املطرقة
التسخني الذايت وإشعال
التفاعل الطارد للحرارة بقوة
مواد االمتصاص الفحمية

املواد احلفازة املنشطة
أو املخلفات املنشطة

إمكانية حتلل املخلفات

االشتعال التلقائي لطبقات
الغبار (ال سيما التجفيف
ابلرش)
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نوع مصادر اإلشعال
[انظر م]3-4-4-2-11

رد الفعل واملعاجلة الالحقة

التجفيف

إدارة

التخزين

املرفق

التحويل  -العمليات
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اجلدول م:2-2-11

مصادر اإلشعال احملتملة أرناء العمليات
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م7-2-11

معلومات تكميلية لتبليغ عن معلومات اخلطورة والتبليغ عن األخطار

كما ورد ش رحه يف الفقرة  ،3-6-4-1مثة العديد من عناص ر اإلبظغ
م1-7-2-11
ال مل يتم توحيدها يف النظام املنس  .ومن الواض ح أن بعض ا يلزم إبظغ املس تخدم الظح به.
وميكن أن تطلب الس لطات املختص ة معلومات إض افية ،أو خيتار املوردون إض افة معلومات
تكميلي ة مبب ادرة من م .وينبغي أن يقوم ك ل طر ينتج أو يوزع ُمِن تَج اً تبني أن ه خطري ،مب ا يف
ذلك إذا أص بح خطرياً أثناء املعاجلة الظحقة ،ابس تص دار املعلومات املناس بة وتزويد املس تخدم
الظح ا ،يف شكل صحيفة بياانت السظمة أو يف شكل آخر حسب االقتضاء ،لتنبيه املستخدم
إىل أوجه اخلطورة واألخطار.
وابلنس بة للمواد أو املخاليط أو املواد الص لبة ،يفرتض أن تقدم األقس ام 2
م2-7-2-11
و 5و 7و 9من ص حيفة بياانت الس ظمة ،على األقل ،معلومات عن الغبار القابل لظحرتاق.
ويوفر املرف  4توجي ات إض افية بش ن كل قس م من أقس ام ص حيفة بياانت الس ظمة .وعلى
س بيل املثال ،يتناول القس م ( 2م )2-3-4األخطار ال ال تؤدي إىل التص نيف؛ ويغطي
القس م ( 5م )5-3-4متطلبات مكافحة احلري ؛ ويقدم القس م ( 7م )7-3-4توجي ات
ملمارس ات املناولة امل مونة ويص ف القس م ( 9م )9-3-4اخلواص الفيزيئية والكيميائية ملادة
أو خملوط أو مادة صلبة.
ولإلبظغ عن أخط ار الغب ار الق اب ل لظحرتاق ،وابلت ايل عن وجود خطر
م3-7-2-11
حمتمل النفجارات غبارية وفقاً للن ج الوارد بيانه يف هذا املرف بطريقة موحدة ،ميكن للس لطات
املختص ة أن تس مح ابس تخدام العبارات التالية بش ن بطاقات الوس م و/أو ص حائف بياانت
السظمة و/أو يف تعليمات التشغيل أو ميكن أن ترتك اخليار للمصن أو املورد:
(أ)

يف حالة حتديد مادة أو خملوط على أنه غبار قابل لظحرتاق وفقاً
للش كل م" :1-2-11قد يش كل خملوطاً من الغبار واهلواء
قابظً لظنفجار إذا تشتت"؛ أو

(ب) يف حالة ما إذا كانت مادة أو خملوط أو مادة ص لبة س تتم
معاجلت ا مرة أخرى بطريقة تؤدي املعاجلة في ا إىل إحداث غبار
قابل لظش تعال وفقاً للفقرة م ،1-2-6-2-11ابالقرتان م
الشكل م" :1-2-11قد تشكل خملوطاً من الغبار واهلواء قابل
لظنفجار إذا نش ت جس يمات ص غرية أثناء املعاجلة أو املناولة
أو بوسائل أخرى".
(ج) وابإلض افة إىل ذلك ،ميكن اس تخدام عبارة "حتذير" ابالقرتان م
البنود (أ) أو (ب).
م8-2-11

املراجع

م1-8-2-11

طرائ االختبار

املعرت
GE.19-03664

ينبغي عند تقييم قابلية الغبار لظنفجار اس تخدام طرائ ومعايري االختبار
ا واحملققة علمياً ،من قبيل تلك املذكورة أدانه.
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املعايري الدولية
ISO/IEC 80079-20-2, "Explosive atmospheres - Part 20-2: Material characteristics ‒
Combustible dusts test methods"

املعايري الوطنية
ASTM E1226, “Standard Test Method for Explosibility of Dust Clouds”
VDI* 2263-1, "Dust Fires and Dust Explosions; Hazards ‒ Assessment ‒ Protective
Measures; Test Methods for the Determination of the Safety Characteristics of Dusts"

أنظمة وتوجي ات بش ن الوقاية والتخفيف

2-8-2-11م

مث ة ع دد من الواثئ املت اح ة ال توفر إرش ادات بش ن ت دابري الوق اي ة
. وترد قائمة جزئية أدانه.والتخفيف للتقليل من االنفجارات الغبارية إىل أدىن حد أو القض اء علي ا
 مبا في ا تلك ال تتناول أوجه خطورة، عند توفرها،ويُش ّج على اس تخدام الواثئ اخلاص ة ببلد بعينه
وأخطاراً حمددة مقرتنة مبواد من قبيل اخلش ب والفحم والكربيت واملعادن القابلة لظحرتاق والزراعة
.واألغذية
(a)

Directive 1999/92/EC of the European Parliament and of the Council
(ATEX), Annex 1

(b)

U.S. OSHA’s Combustible Dust Directive (Combustible Dust National
Emphasis Program)

(c)

Health and Safety Executive, UK, HSG 103, Safe Handling of
Combustible Dusts: Precautions Against Explosions

(d)

U.S. National Fire Protection Association (NFPA)
NFPA 652: Standard on the Fundamentals of Combustible Dust
NFPA 654: Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions
from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible
Particulate Solids
NFPA 68: Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting
NFPA 69: Standard on Explosion Prevention Systems”.

__________

.Verein Deutscher Ingenieure:  يعينVDI
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