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حًٍٓذ:
رُـجك أَظًخ ساليخ نؼت األؿفبل ػهٗ أ٘ يُزح أٔ يبدح يظًًخ السزخذاو األؿفبل
يًٍ رمم أػًبسْى ػٍ  14سُخٔ ،لذ ركٌٕ ْزِ انهؼت يٛكبَٛكٛخ أٔ كٓشثبئٛخ أٔ أساخٛر
أٔ أززٚخ رضنح أٔ أٚخ انؼبة يشبثٓخ.
ُٚض األيش انًسه ٙسلى  91/61ػهٗ االشزشاؿبد ٔيزـهجبد انساليخ انٕاخت رٕفشْب
ف ٙنؼت األؿفبل انًؼشٔػخ نهجٛغ ٔػهٗ يظُؼ ٙأٔ ثبئؼ ٙانهؼت االنزضاو ثكبفخ
اإلسشبداد انزبنٛخ.
إسشاداث -:
ٚ - 1سظش ثٛغ أٔ رٕصٚغ نؼت األؿفبل ئرا كبَذ رؼشع ساليخ أٔ طسخ األؿفبل أٔ اٜخشٍٚ
نهخـش ػُذ اسزخذايٓب.
ٚ - 2دت أٌ رظًى ٔرظُّغ كبفخ انهؼت ٔفمًب نهًؼبٛٚش انًـهٕثخ ثسٛش ال رؼشّع يسزخذيٓٛب
ألٚخ أخـبس خسذٚخ رإر٘ اندهذ أٔ اندٓبص انزُفس ٙأٔ انؼ.ٌٕٛ
ٚ - 3دت أٌ ال ركٌٕ انهؼت أٔ أ٘ خضء ًٚكٍ فظهّ يُٓب رٔ زدى ًٚكٍ اثزالػّ أٔ دخٕنّ ئنٗ
األرٌ أٔ األَف ٔرنك نهؼت انًظُؼخ نألؿفبل دٌٔ سٍ انثبنثخ.
ٚ - 4دت أٌ ال رزدبٔص رشاكٛض انؼُبطش انكًٛٛبئٛخ انُبردخ ػٍ اسزخذاو انهؼجّ انًسزٕٚبد
انٕٛيٛخ انزبنٛخ * -:
انعُصش
اَزSb ًٌٕٛ
صسَٛخ As
ثبسٕٚو Ba
كبديٕٛو Cd

انخشكٍز األعهى يهً
غشاو  /كٍهٕ غشاو

انعُصش

60
25
1000
75

كشٔو Cr
سطبص Pb
صئجك Hg
سٛهُٕٛٛو Se

انخشكٍز األعهى
يهً غشاو  /كٍهٕ
غشاو
60
90
60
500

 ال ٚسًر ثبسزخذاو أٚخ ػُبطش أٔ يشكجبد كًٛٛبئٛخ أخشٖ غٛش يزكٕسح ف ٙاندذٔل انسبثك ٔنٓب طفبد
سبيخ دٌٔ انسظٕل ػهٗ يٕافمخ يسجمخ يٍ لسى انساليخ انؼبيخ.

5
6
7

8

 ٚدت أال رسزٕ٘ انهؼت ػهٗ أٚخ يبدح لبثهخ نالَفدبس ثسجت انزفبػم انكًٛٛبئ ٙانُبرح يٍ خهؾيٕاد يغ ثؼؼٓب انجؼغ أٔ ثسجت انزسخ ٍٛأٔ األكسذح.
 ٚدت انزأكذ يٍ أٌ دسخخ زشاسح سـر أٚخ نؼجخ ًٚكٍ انٕطٕل ئن ّٛثبنهًس ال ٚإد٘ ئنٗئزذاس زشٔق نًسزخذيٓب.
 ٚدت نظك ثـبلبد ئسشبدٚخ ػهٗ خًٛغ نؼت األؿفبل أٔ ػهٗ ػجٕارٓب رٕػر ثظٕسحكبيهخ ؿشٚمخ اإلسزخذاو ٔكبفخ األخـبس انًزٕلؼخ يٍ خشاء اسزخذايٓب ئٌ ٔخــذد ،يغ
ركـش األػًبس انًالئًخ نالسزخذاو (اَظش يهسك أ).
 ٚدت رٕػٛر ٔكزبثخ انفئخ انؼًشٚخ نًسزخذي ٙانهؼجخ ثبإلػبفخ ئنٗ انـشٚمخ انًالئًخال رنك انسبخخ ئنٗ ئششاف أشخبص ثبنغ ٍٛيزٗ كبٌ رنك ػشٔسٚبً.
نإلسزخذاو شبي ً
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ٚ - 9دت ٔػغ ػاليبد رسزٚشٚخ ٔرؼهًٛبد ػهٗ انهؼت انًخظظخ نالسزخذاو ف ٙانًبء ثسٛش
ٚزى ثٛبٌ ألظٗ ػًك ٔانزأكٛذ ػهٗ ئسزخذايٓب فمؾ رسذ ئششاف أشخبص ثبنغ. ٍٛ
ٚ - 10دت ئسفبق رؼهًٛبد خبطخ يغ أنٕاذ انزضنح نزٕػٛر إَٔاع يؼذاد انسًبٚخ انشخظٛخ
انٕاخت اسرذاؤْب ػُذ اسزخذاو ْزِ األنؼبة .
ٚ - 11دت أٌ رظًى ٔ رشكت انهؼت انثبثزخ ٔأخضاؤْب ثـشٚمخ يسكًّخ رسذ يٍ خـش اإلطبثخ
اندسذٚخ انزًٚ ٙكٍ أٌ رسذس ثسجت زشكخ أخضائٓب ٔ .أٌ ال ركٌٕ زٕافٓب أٔ أؿشافٓب زبدح
لذ رإد٘ ئنٗ زذٔس ئطبثخ خسذٚخ.
ٚ - 12دت أٌ ركٌٕ نؼت األؿفبل يظًًخ ٔيظُؼخ ثسٛش رزٕافك يغ يزـهجبد انظسخ
ٔانساليخ ٔرنك يٍ أخم ردُت زذٔس أ٘ خـش ػهٗ طسخ انًسزخذو كبَزمبل انؼذٖٔ يٍ
شخض ئنٗ آخش.
ٚ - 13دت أٌ ركٌٕ نؼت األؿفبل يظُؼخ أٔ يؼبندّ يسجمب ثسٛش رمبٔو االشزؼبل أٔ رإخش
ػًهٛخ االززشاق ،أ٘ ُٚـفئ انهٓت ثًدشد ئثؼبد يظذس االشزؼبل.
شٓبدح طالزٛخ سٕاء يٍ انًظُغ أٔ
ٚ - 14دت أٌ رظبزت كم شسُخ يٍ نؼت األؿفبل
انٓٛئبد انسكٕيٛخ رإكذ ساليخ انًُزح ٔٚزكش فٓٛب ششٔؽ انساليخ نًسزخذي ٙانهؼجخ .شٓبدح
ساليخ رإكذ يـبثمزٓب نهًؼبٛٚش األٔسٔثٛخ نساليخ األنؼبة . EN-71
ٚ - 15دت أال ٚزؼـبسع رظًٛى انهؼجخ أٔ شكهٓب يغ انذ ٍٚأٔ انؼبداد أٔ انزمبنٛذ.
 - 16ال ٚدٕص أٌ رسزـٕ٘ انهؼت ػهٗ أٚـخ يـٕاد أٔ ػُبطش يشؼخ لذ رؼش ثظسخ انـفم أٔ
اٜخش.ٍٚ
، )UV-C
ٚ - 17دت أخز يٕافمخ يسجمخ يٍ لسى انساليخ انؼبيخ ألٚخ نؼت رظذس أشؼخ (
(ٔ )UV-Aرنك لجم ػشػٓب نهجٛغ.
ٚ - 18سظش ثٛغ انهؼت انز ٙرظذس أشؼخ ))UV-B
ًُٚ - 19غ ثٛغ انهؼت انًؼشح ثبنظسخ انؼبيخ يثم األنؼبة ٔاأللالو انز ٙرظذس أشؼخ انهٛضس
يٍ انفئبد  3Aأٔ  3Bأٔ .4
ًُٚ - 20غ ثٛغ انهؼت انز ٙرظذس ئَبسح أكجش يٍ  0.5شًؼخ /سى. 2
ًُٚ - 21غ ثٛغ انهؼت انز ٙرظذس أشؼخ فٕق ثُفسدٛخ ٔ/أٔ رسذ انسًشاء يب نى ركٍ يظسٕثخ
ثشٓبدح طالزٛخ نإلسزخذاو اٜيٍ يؼزشف ثٓب ٔفمًب نهًمبٛٚس انذٔنٛخ.
ٚ - 22دت أٌ رخضٌ كبفخ نؼت األؿفبل ف ٙيكبٌ َظٛف ٔخبف.
 - 23خًٛغ إَٔاع األنؼبة انُبسٚخ  /انًفشلؼبد.
 - 24انًسذسبد  /األنؼبة انز ٙرسزٕ٘ ػهٗ يمزٔفبد طغٛشح انسدى أٔ انز ٙركٌٕ لٕح أٔ
سشػخ انًمزٔف ثٓب كجٛشح
 - 25األنؼبة انز ٙرسزٕ٘ ػهٗ يظذس خٓذ كٓشثبئ ٙػبن( ٙانظبػمخ)
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يهحك (أ)
إسشاداث ٔعالياث انخحزٌش
ٚ .1دت أٌ رشفك ثبنهؼت رسزٚشاد ٔ اززٛبؿبد ٔ ئسشبداد اسزخذاو يُبسجخ ٔٔاػسخ نهسذ يٍ
األخـبس انُبردخ ػُذ االسزخذاو كًب ْٕ يسذد ف ٙانًزـهجبد األسبسٛخٚ ٔ ،دت رسذٚذ انهؼت انزٙ
ركٌٕ راد خـٕسح ػهٗ األؿفبل دٌٔ  36شٓشًا ثسٛش رسًم رسزٚشا يثم" :خطش االخخُاق:
غٍش يالئى نألطفال ححج  3سُٕاث بسبب ٔجٕد أجزاء صغٍشة " ٔ ٚدت أٌ ٚظٓش ْزا انزسزٚش
ف ٙانزؼهًٛبد انز ٙرشٛش ئنٗ األخـبس انًسذدح انز ٙرزـهت ْزا انزمٛٛذ .ثبنهغخ انشسًٛخ نذٔنخ
اإليبساد انؼشثٛخ انًزسذح ( انهغخ انؼشثٛخ )
 .2انضالخبد ٔاألساخٛر ٔاألؿٕاق ٔأسخٕزخ انجٓهٕاٌ ٔانسجبل ٔاألنؼبة انًشبثٓخ انًشثٕؿخ
ثؼبسػخ يسزؼشػخ-:
ٚدت أٌ رشفك ثٓزِ انهؼت رؼهًٛبد ٔسسٕيبد رٕػر ػشٔسح ئخشاء فسٕطبد ٔطٛبَـخ
نألخــضاء األسبسٛخ يثم (أيبكٍ انزؼهٛك أٔ انزثجٛذ أٔ انسشكخ … انخ ) ثظٕسح يُزظًخ ٔفٙ
أٔلبد يسذّدحٔ ،كزنك ٚدت أٌ رج ٍٛأَّ ئرا نى رُفز ْزِ انفسٕطبد فاٌ انهؼجخ لذ رسجت انسمٕؽ أٔ
االَمالة.
( .3أ) انهؼت انؼهًٛخ رؼُ ٙانهؼت انز ٙرسزخذو ثُفس ؿشٚمخ اسزخذاو األدٔاد ٔانزشكٛجبد انًٕػٕػخ
نهكجبس زٛش أَٓب غبنجب ًَبرج يظغشح نٓب.
ٚدت أٌ رسًم انهؼت انؼهًٛخ أٔ ػجٕارٓب ػاليخ رسزٚش كبنزبن-:ٙ
(ححزٌش :حسخخذو ححج إششاف يباشش يٍ شخص بانغ).
(ة) ٚدت أٌ رشفك ثٓزِ انهؼت رٕخٓٛبد رج ٍٛرؼهًٛبد انزشغٛم ٔاالززٛبؿبد انٕاخت أٌ ٚأخزْب
انًسزخذو فٗ االػزجبس ،يغ رسزٚش ثأٌ ػذو ارخبر االززٛبؿبد سٛؼشع انًسزخذو نألخـبس انزٙ
رشرجؾ ػبدح ثبنًُزح انز٘ ركٌٕ انهؼجخ ػبدح ًَٕرخب يظغشا أٔ رمهٛذا نّٔ ،كزنك ٚدت رٕػٛر أٌ
ال ركٌٕ انهؼجخ ف ٙيزُبٔل األؿفبل انظغبس خذا.
 .4انهؼت انز ٙرسزٕ٘ رارًٛب أٔ ثـجٛؼزٓب ػهٗ يٕاد أ يسزسؼشاد خـشح:
(أ) ٚدت أٌ ٚسذد َٕع اإلسؼبفبد األٔنٛخ ف ٙزبنخ انسٕادس انخـشح انُبردخ ػٍ اسزخذاو ْزا انُٕع
يٍ انهؼتٔ ،أٌ ٚج ٍٛأٚؼب أٌ ْزِ انهؼت ٚدت أٌ رجؼذ ػٍ يزُبٔل األؿفبل انظغبس خذا.
ثبإلػبفخ نهزؼهًٛبد انٕاسدح ف( ٙأ) أػالِ ٚدت أٌ رسًم انهؼت انكًٛبٔٚخ انؼاليخ انزبنٛخ
(ة)
ػهٗ ػجٕارٓب - :
( ححزٌش :نألطفال فٕق عًش ( )Xسُت فقط ٔأٌ ٌكٌٕ االسخخذاو ححج إششاف شخص بانغ )
يالحظت  X:حعًُ انعًش انًحذد بٕاسطت انًصُع.
ج -رؼزجش انهؼت انزبنٛخ ػهٗ ٔخّ انزسذٚذ نؼجــًب كًٛبٔٚخ :انًدًٕػبد انكًٛبٔٚخ ،يدًٕػبد
انظف انجالسزٛكٛخٔ ،سش انسٛشايٛك انًظغشح ،انـه ٙثبنًُٛب ٔانزظٕٚش انفٕرٕغشافٔ ٙانهؼت
انًشبثٓخ.
 .5ئرا ػشػذ انضالخبد ٔأنٕاذ انزضنح ٔأززٚخ انزضنح ٔاألنؼبة انًشبثّ نهجٛغ كهؼت نألؿفبل فٛدت
أٌ رسًم انؼاليخ انزبنٛخ-:
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(ححزٌشٌ :جب اسحذاء يعذاث حًاٌت)
ثبإلػبفخ ئنٗ رنك ٚدت أٌ رشًم رؼهًٛبد االسزخذاو رزكٛشا ثؼشٔسح اسزخذاو انهؼجخ ثسزس ،زٛش
أَٓب رزـهت يٓبسح ػبن ّٛنزدُت انسمٕؽ ٔاالطـذاو ٔانزسجت ثاطبثخ انًسزخذو أٔ اٜخش ،ٍٚكًب
ٚدت ئػـبء ثٛبٌ ثًؼذاد انسًبٚخ انًمزشزخ (خٕرِ ،لفبصاد ،ثـبَخ انشكجخ ،ثـبَخ انًشفك… ،
انخ)
 .6انهؼت انًظُٕػخ نالسزخذاو ف ٙانًبء-:
ٚدت أٌ رسًم انهؼت انًظًًخ نالسزخذاو ف ٙانًبء ٔانًسذدح ف ٙاأليش انًسه ٙانزسزٚش انزبن-:ٙ
(ححزٌشْ :زِ نعبت ٔ نٍسج أداة إلَقار انحٍاة  -الحقً يٍ انغشق  -حسخخذو فقط فً انًاء انزي
ٌُاسب عًقّ طٕل انطفم ٔححج إششاف دائى ٔيباشش يٍ شخص بانغ).
 CEثبإلػبفخ ئنٗ انًهظمبد اإلسشبدٚخ
ٚ .7دت أٌ رسًم كبفخ انهؼت انًسزٕسدح ػاليخ
ٔانزسزٚشٚخ انز ٙرزٕافك يغ انًؼبٛٚش األٔسثٛخ  EN71أٔ األيشٚكٛخ.

رقم اإلصدار2 :

تاريخ اإلصدار :أبريل 2010

الصفحة4/4:

