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 ١-١الفصل 

  ق عاملياً لتصنيف املوادغرض النظام املنّس
 ونطاقه وتطبيقه وومسها، ةالكيميائي

  الغرض  ١-١-١
غري أنـه إىل جانـب   . ينطاق العاملالعلى ممارسة واسعة االنتشار  استخدام املواد الكيميائية لتعزيز وحتسني احلياة  ثلمي  ١-١-١-١

املنظمات قوانني  وأدان  لضع عدد من البُ   ولذلك، وَ . للناس أو البيئة   فوائد هذه املنتجات، توجد إمكانية حدوث تأثريات ضارة بالنسبة        
،  املواد الكيميائيـة السنني تقتضي إعداد معلومات عن هذه املواد ونقلها إىل األشخاص الذين يستخدمون      على مدار   لوائح تنظيمية    وأ

ي كيان   الكيميائية، ال ميكن أل    وادامل ر أعداد كبرية من   وبالنظر إىل توفّ  . (SDS) خالل بطاقات الوسم أو صحائف بيانات السالمة       من
املـواد   وميكّن توفري املعلومات مستخدمي املواد الكيميائية من معرفة ماهيـة هـذه  . املنتجات بعينه إعداد الئحة تنظيمية جلميع هذه

  .احمللية  التدابري الوقائية املناسبة يف أوضاع االستخداموتتيح تنفيذ، وخطورهتا
 فيما بينها كبرية مبا يكفـي       الفاتفإن االخت  مية القائمة يف جوانب كثرية،    وبينما تتشابه هذه القوانني واللوائح التنظي       ٢-١-١-١

ومـن خـالل    .  يف البلـدان املختلفـة      خمتلفة لبيانات السالمة   ائف وسم خمتلفة وصح   اتمل بطاق حت ة الواحد ة الكيميائي ادةجلعل امل 
أو قد تعترب   . خر آ  يف بلد، وغري هلوبة يف بلد      ) لالشتعال قابلة (، ميكن أن تعترب مادة كيميائية ما هلوبة       طورة اخل عاريفت  يف الفاتاالخت

 على بطاقـة  طورةغ املعلومات عن اخلي تبلية أو كيفزمناملتعلقة ب وهكذا ختتلف القرارات. مسرطنة يف بلد، وغري مسرطنة يف بلد آخر
املشاركة يف التجارة الدولية  ليت ترغب يفالسالمة من مكان آلخر يف العامل، وال بد أن تتوفر لدى الشركات ا وسم أو صحيفة لبيانات

 التغريات يف هذه القوانني واللوائح وإعداد خمتلف بطاقات الوسم وصحائف بيانـات            أعداد كبرية من اخلرباء الذين يستطيعون متابعة      
 ال يوجد مطلقـاً  يميائية،تصنيف ووسم املواد الكل  شاملنظاموتنفيذ  عن ذلك، فنتيجة لتعقيد عملية تطوير وفضالً. السالمة الالزمة

 .والوسم لدان كثرية نظام من أي نوع للتصنيف ُبلدى

لضمان استخدامها بطريقـة    وطنية  برامج    يف املواد الكيميائية، واحلاجة إىل وضع      الواسع النطاق  لالجتار العاملي    ونظراً  ٣-١-١-١
. ر األساس ملثل هذه الربامج    فّلياً للتصنيف والوسم أن يو    شأن هنج منسق دو    مأمونة ونقلها والتخلص منها، كانت هناك قناعة بأن من        

من املمكن وضع البنية األساسية      للبلدان معلومات متسقة ومناسبة عن املواد الكيميائية اليت تستوردها أو تنتجها، أصبح            ومىت توفرت 
  .بطريقة شاملة الكيميائية ومحاية الناس والبيئة ملراقبة حاالت التعرض للمواد

  :املنسق عاملياً عند تنفيذه من حتقيق ما يلي وقع أن ميكّن النظامَتوُي. تنسيقوهناك أسباب عديدة لتعيني غرض ال  ٤-١-١-١
 ؛طورةاملعلومات عن اخل تعزيز محاية صحة البشر والبيئة عن طريق توفري نظام يسهل فهمه دولياً لتبليغ  )أ(

 والوسم؛ ها نظم قائمة للتصنيفتوفري إطار معترف به للبلدان اليت ال تتوفر لدي  )ب(

 تقليل احلاجة إىل اختبار املواد الكيميائية وتقييمها؛  )ج(

 .على أساس دويل خطورهتا تيسري التجارة الدولية يف املواد الكيميائية اليت يتم تقدير وتعيني  )د(

، شتراطات لدى بلدان كثرية بعض اال     توجد وبينما كانت . وقد بدأ العمل بدراسة النظم القائمة، وتعيني نطاق العمل          ٥-١-١-١
 :ق عاملياً، واستخدمت كأساس أويل لوضع النظام املنّس"الرئيسية "القائمة ئي أن النظم التالية تعترب النظمُر

  ؛اآلفاتواملستهلكني، ومبيدات   النظم يف الواليات املتحدة األمريكية فيما يتعلق مبكان العمل،اشتراطات  )أ(

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

4 

  ؛آلفات ومبيدات ا، العمل، واملستهلكنيأماكن فيما يتعلق ب كندااشتراطات  )ب(
 يب لتصنيف ووسم املواد واملستحضرات؛و االحتاد األورتوجيهات  )ج(

 . األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرةتوصيات  )د(

سبل العتمـاد أفـضل     يف إجياد ال   لتلكن املهمة األوىل متثّ   .  بلدان أخرى كلما تقدم العمل     اشتراطاتكما درست     ٦-١-١-١
  : اعتمدت يف بدء العمليةلتنسيقالعمل على أساس مبادئ متفق عليها ل وقد نفذ هذا. جوانب النظم القائمة، ووضع هنج منسق

 تنسيق نتيجة ل  ، والبيئة ،العام  مستوى احلماية الذي يوفر للعاملني، واملستهلكني، واجلمهور       نخفضينبغي أال ي    )أ(
 ظم التصنيف والوسم؛ُن

خـاليط،  امل و املواداملتأصلة يف     الناشئة من اخلواص   طورة بصورة أساسية إىل اخل    طورةتشري عملية تصنيف اخل     )ب(
  ؛)١(أو اصطناعية سواء كانت هذه املواد طبيعية

معلوماهتا ميكن أن ختتـار منـه         الكيميائية وتبليغ  طورة وضع أساس مشترك متسق لتصنيف اخل      تنسيقعين ال ي  )ج(
   والبيئة؛،واملستهلكني، والعاملني بة ذات الصلة حبماية قطاعات النقل،العناصر املناس

، مثل بطاقـات    طورةاخل  ووسائل تبليغ املعلومات عن    طورة من معايري تصنيف اخل     كالً تنسيقيتضمن نطاق ال    )د(
 يف  )٢(ليـة املبينة يف تقرير منظمة العمل الدو      الوسم وصحائف بيانات السالمة، مع أخذ النظم األربعة القائمة        

  احلسبان؛
املستوى العاملي؛ وينبغي إدراج   مجيع هذه النظم هبدف بلوغ نظام منسق علىتغيريات يفسيتطلب األمر إجراء   )ه(

  اجلديد؛ إجراءات انتقالية يف عملية االنتقال إىل النظام
، والعـاملني،  األعمـال   من جانب املنظمات الدوليـة ألصـحاب  تنسيق املشاركة يف عملية الضمانينبغي   )و(

   وسائر املنظمات ذات الصلة؛،واملستهلكني
املـستهدفة، مثـل العـاملني       فئـات  املواد الكيميائية لدى ال    خطورةينبغي تناول مسألة فهم املعلومات عن         )ز(

  واملستهلكني واجلمهور العام؛
الثابتة اليت حتققـت بالفعـل      يانات  عند إعادة تصنيف املواد الكيميائية يف النظام املنسق عاملياً، ينبغي قبول الب             )ح(

   يف إطار النظم القائمة؛لغرض التصنيف
   الختبار املواد الكيميائية؛وجودةقد يتطلب وضع نظام تصنيف منسق جديد تكييف الطرائق امل  )ط(
ر العاملني واملستهلكني واجلمهـو   سالمة وصحة  ضمان الكيميائية، ينبغي    طورةفيما يتعلق بتبليغ معلومات اخل      )ي(

التجارية السرية يف الوقت نفسه، على النحو الذي تقرره        العام وكذلك تأمني محاية البيئة، مع محاية املعلومات       
 .السلطات املختصة

____________  
مثل الضغط ودرجة (يف بعض احلاالت، يلزم أيضاً مراعاة األخطار اليت تنشأ من خصائص أخرى، من قبيل احلالة الفيزيائية للمادة أو املخلوط              )١(

 ).مثل قابلية االشتعال يف الغازات اليت تنتج من التالمس مع املاء(ت الكيميائية ، أو خواص املواد اليت تنتجها بعض التفاعال)احلرارة

 .  عن حجم مهمة تنسيق النظم القائمة لتصنيف ووسم املواد الكيميائية اخلطرة١٩٩٢تقرير منظمة العمل الدولية لعام   )٢(
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  نطاق النظام املنسق عاملياً  ٢-١-١
  :يتضمن النظام املنسق عاملياً العناصر التالية  ١-٢-١-١

  الصحية والبيئية واملادية؛ و خلطورهتامعايري منسقة لتصنيف املواد واملخاليط وفقاً   )أ(
  .السالمة، مبا يف ذلك اشتراطات الوسم وصحائف بيانات طورةعناصر منسقة لتبليغ املعلومات عن اخل  )ب(

مثل الـسمية احلـادة،   ( حسب نوع اخلطر     طورةوتصف هذه الوثيقة معايري التصنيف وعناصر تبليغ معلومات اخل          ٢-٢-١-١
وتـبني بعـض أمثلـة      . ضالً عن ذلك، وضعت خمططات الختاذ قرارات التصنيف لكل نوع من أنواع اخلطر            وف). القابلية لالشتعال 

وهناك أيضاً مناقشة لبعض املسائل اليت أثريت أثناء وضع النظام . ، كيفية تطبيق املعايري٨التصنيف الواردة يف النص، وكذلك يف املرفق 
  .فيذ النظامحيثما رئي أنه يلزم تقدمي توجيهات إضافية لتن

 بوضع مثل هـذا    ١٩٩٢ويستند نطاق النظام املنسق عاملياً إىل التفويض من مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية لعام                  ٣-٢-١-١
  :، اجملـال الربناجمـي باء، املستنسخ أدناه١٩، الفصل ٢١ من جدول أعمال القرن ٢٧ و٢٦النظام، على النحو املذكور يف الفقرتني 

ال تتوفر حىت اآلن نظم منسقة عاملياً لتصنيف املواد اخلطرة ومتييزها بالبطاقات بغرض تعزيز االستعمال                 -٢٦"
وميكن إجراء تصنيف املواد الكيميائية . املأمون للمواد الكيميائية يف مجلة أماكن من بينها مكان العمل، أو يف املرتل

وتدعو احلاجة إىل إعداد نظم منسقة لتصنيف املـواد         . م الوسم ألغراض خمتلفة، وهو أداة هامة جداً عند وضع نظ        
  اخلطرة وومسها، تأسيساً على األعمال اجلارية؛

، إذا أمكن ذلك عملياً، نظام منسق عاملياً لتصنيف املـواد اخلطـرة   ٢٠٠٠ينبغي أن يتوفر حبلول عام     -٢٧
  ." ورموز يسهل فهمهاوومسها بطريقة متساوقة، مبا يف ذلك صحائف بيانات السالمة للمواد

ونتيجة . وقد جرى حتليل وحتسني هذا التفويض الحقاً يف أثناء عملية التنسيق لتعيني بارامترات النظام املنسق عاملياً                 ٤-٢-١-١
لـضمان   التوضيح التايل )IOMC(لذلك، اعتمد فريق التنسيق التابع للربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية        

  :إدراك املشاركني لنطاق هذا اجلهد

.  والوسم على وضع نظام منسق جلميع املواد الكيميائية وخماليطهـا          طورةيركز العمل يف جمال تنسيق تصنيف اخل      "
ومىت ّصنفت مادة كيميائية، فإنه قد  . وقد خيتلف تطبيق عناصر النظام تبعاً لتنوع املنَتج أو مرحلة دورة حياة املنَتج            

حتمال حدوث التأثريات الضارة للبت يف أي اخلطوات اإلعالمية أو اخلطوات األخرى اليت ينبغي اختاذها               يدرس ا 
ولن يشمل النظام املنسق عامليـاً املستحـضرات الـصيدالنية أو           . بالنسبة ملنتج بعينه أو أوضاع استخدام بعينها      

 يف الغذاء وذلك فيما يتعلق بالوسم يف سياق املضافات الغذائية أو مستحضرات التجميل أو خملفات مبيدات اآلفات
غري أن هذه األنواع من املواد الكيميائية تغطى حيثما ميكن أن يتعرض هلا العاملون، ويف قطاع . االستهالك املقصود

ر ويدرك فريق التنسيق املعين بتنسيق نظم تصنيف املواد الكيميائية أن األم. النقل إذا كان التعرض احملتمل يربر ذلك
يقتضي إجراء مزيد من املناقشات لتناول قضايا خاصة بشأن التصنيف فيما يتعلق ببعض فئات استخدام املنتجات                

  .)٣("اليت قد تتطلب االستعانة خبربات متخصصة

 أثناء وضع هذا التصنيف دراسة دقيقة ملسائل خمتلفة كـثرية فيمـا يتعلـق    CG/HCCSوقد أجرى فريق التنسيق       ٥-٢-١-١
وأثريت أسئلة عما إذا كان ينبغي استثناء قطاعات أو منتجات معينة، مثالً، أو عما إذا كان النظام . املمكن للنظام املنسق عاملياًبالتطبيق 

وقد اتفق يف هذه املناقشة على ثالثة بارامترات، وهي حامسة لتطبيق النظام            .  على مجيع مراحل دورة حياة املادة الكيميائية       سيطّبق أوالً 
  :ويرد أدناه وصف هلذه البارامترات. لد أو إقليميف أي ب

____________  
  .IFCS/ISG3/98.32Bق املتوقع للنظام املتسق عاملياً، انظر واملزيد من التوضيح للتطبي IOMCلالطالع على وصف الربنامج املشترك   )٣(
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ختتلف طريقة تطبيق عناصر تبليغ وقـد. يغطي النظام املنسق عاملياً مجيع املواد الكيميائية اخلطرة

تبعاً) بطاقات الوسم، صحائف بيانات السالمة     مثل( يف النظام املنسق عاملياً      طورةمعلومات اخل 
 املستهدفة للنظام املنـسق عامليـاًفئاتوتشمل ال . املنتج ورة حياة لفئة املنتج أو املرحلة يف د     
 .النقل، وأفراد خدمات الطوارئ املستهلكني والعاملني وعمال

 :١البارامتر ) أ (

الكيميائية احملتملة اخلطورة  التعرض املمكنة جلميع املوادحاالت  والوسم طورةتتناول النظم القائمة لتصنيف اخل     ‘١‘
مكـان العمـل، واالسـتخدام      استخدام  والنقل، و   والتخزين، ،الت االستخدام، مبا فيها اإلنتاج    يف مجيع حا  

 شتراطاتاالوجد ة، تـ وبصفة عام. ويقصد منها محاية الناس واملرافق والبيئة.االستهالكي، والوجود يف البيئة
 العمل  اليت تنطبـق على مكان   لقائمة   يف النظم ا    املطبقة على املواد الكيميائية املشمولة يف أجزاء       األكثر شيوعاً 

إىل أن مصطلح املادة الكيميائية يستخدم بشكل عام يف اتفاقات مؤمتر األمـم   وجتدر اإلشارة. قطاع النقل وأ
املخـاليط، أو   والوثائق الالحقة ليـشمل املـواد، أو املنتجـات، أو    UNCED املعين بالبيئة والتنمية املتحدة

  .ان نطاق التغطيةـلبي ةـ أخرى قد تكون مستخدمة يف النظم القائماملستحضرات، أو أي مصطلحات
، )مبا فيها املنتجات االستهالكية(ل َمَع ع يف مكانصنَّ ألن مجيع املواد الكيميائية املوجودة يف السوق ُتنظراًو ‘٢‘

 توجد استثناءات ال ، فإنهمال ما يستخدمها الع، وكثرياًمالالع وجترى مناولتها أثناء الشحن والنقل بواسطة
البلـدان،   ففي بعض. النظام املنسق عاملياً ألي نوع بعينه من املواد أو املنتجات الكيميائية          كاملة من نطاق  

والنقل يف مراحل التصنيع     كان العمل ملاملستحضرات الصيدالنية يف الوقت الراهن باشتراطات       تغطَّى  مثالً،  
ـ       تنطبق اشتراطات وقد  . والتخزين والنقل من دورة حياة املنتج      شاركني مكان العمل أيضاً على العاملني امل

املنسكبة، وغريها من أنواع التعرض احملتملة يف أوضاع الرعاية          املواد فينظ ت يف بعض العقاقري أو     يف إعطاء 
ويتوقع أن يطبـق    . معينة توفري صحائف بيانات السالمة والتدريب هلؤالء العاملني        وتفرض نظم . الصحية
  .نسق عاملياً على املستحضرات الصيدالنية بأسلوب مشابهامل النظام

.  نفـسها واد الكيميائيـة امل  يف مراحل أخرى من دورة حياة هذه    إطالقاًقد ال ينطبق النظام املنسق عاملياً       و  ‘٣‘
إلنسان أو احليوان ألغـراض     لإعطائها   ، يف سياق االستخدام املقصود للمستحضرات الصيدالنية أو       فمثالً

 .طـورة م اخل ـعامة، وفقاً للنظم القائمة، لشرط وس       بيطرية، ال ختضع هذه املستحضرات بصفة      طبية أو 
جتدر اإلشارة  . (هذه املنتجات نتيجة لتطبيق النظام املنسق عاملياً      ى  تطبق هذه االشتراطات يف املعتاد عل      وال

  املعاجلـة باملستحـضرات    نتيجـة  يتعرض هلا املرضى أو احليوانات املريضة         ميكن أن  األخطار اليت  إىل أن 
التنسيق متثل جزءاً من عملية   وال يف النشرات املرفقة باملنتج ألغراض طبية أو بيطرية تذكر عموماًصيدالنيةال

 الغذائيـة أو    افاتضئيلة من املـض     اليت قد حتتوي كميات    ،وباملثل، فإن منتجات مثل املنتجات الغذائية     ). هذه
ـ      ملوادتبني وجود مثل هذه ا      الراهن بطاقات وسم   ال حتمل يف الوقت    ،اآلفاتمبيدات    ةرو أو وجـود أي خط
 .املنسق عاملياً اشتراط وضع بطاقة وسم يف هذه احلالة أيضاً ويتوخى أال يتناول النظام.  هباةمرتبط

، أو تـشجيعموحدةاختبار   وضع طرائق على   بوضع النظام املنسق عاملياً      يشتمل التفويض ال  
 .الصحةب ملعاجلة النتائج الضارةة إجراء اختبارات إضافي

 :٢ البارامتر )ب(

، علمية معترف هبا دوليـاً      اخلطرة، اليت جترى وفقاً ملبادئ     صائصميكن استخدام االختبارات اليت تعني اخل       ‘١‘
 الصحية والبيئية هـي     طورةاملنسق عاملياً لتعيني اخل    ومعايري النظام .  الصحية والبيئية  طورةألغراض تعيني اخل  

ج خمتلفة ما دامت هذه النهج سـليمة مـن          االختبار، تسمح باستخدام هنُ   حمايدة فيما يتعلق بطرائق     ايري  مع
فيما يتعلق برتبـة     العلمية وحمققة وفقاً إلجراءات ومعايري دولية مشار إليها يف النظم القائمة بالفعل            الناحية

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان       متثل على حني و. بصورة مشتركة   املعنية، وتعطي بيانات مقبولة    طورةاخل
 الصحية، فإن النظام املنـسق      طورةاملعايري املنسقة لتعيني اخل    املنظمة الرائدة يف وضع    (OECD) االقتصادي

العقاقري وفقاً ملعايري متفق عليها وضعت  ، ختتربفمثالً. توجيهاهتا املتعلقة باالختباراتبربنامج غري مقيد عاملياً 
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.  وفقاً هلذه االختبارات تكون مقبولة يف النظام املنسق عاملياً          الناجتة والبيانات. نظمة الصحة العاملية  برعاية م 
 UNSCETDG اخلطرة  املادية اليت وضعتها جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع         طورةمعايري اخل  وترتبط

  .والقابلية لالنفجار  معينة مثل القابلية لالشتعالخطورةبطرائق اختبار خاصة لرتب 

معـايري التـصنيف     ألنونظراً.  النظام املنسق عاملياً على البيانات املتاحة يف الوقت الراهنويستند  ‘٢‘
املعايري ال يتطلب إعادة اختبار      االمتثال هلذه    ، فإن املنسقة توضع على أساس البيانات املتاحة حالياً      

  .اختبار مقبولة  بياناتاملواد الكيميائية اليت تتوفر بشأهنا بالفعل

ـ  التجارب على احليوانات والنتائج الصحيحة لالختبارات املعملية      باإلضافة إىل بيانات     روفِّ، ُت
ينبغي دراستها لـدى اخلربة البشرية والبيانات الوبائية واالختبارات السريرية معلومات مهمة

 .عامليا تطبيق النظام املنسق

  :٣ البارامتر )ج(

اخلربات البـشرية املتاحـة،     بو ، مقبول أدبياً   بأسلوب رزةم النظم احلالية بالبيانات البشرية احمل     عترف معظ ت  ‘١‘
حيول تطبيق النظام املنسق عاملياً دون اسـتخدام         وينبغي أال . وتستخدم هذه النظم تلك البيانات واخلربات     

ناسبة وذات الصلة املتعلقـة     بصراحة بوجود وفائدة مجيع املعلومات امل      مثل هذه البيانات، ويعترف النظام    
  ).خلطرأي ا( تأثريات ضارة باحتمال حدوث أومبصادر اخلطورة 

 حدود أخرى لنطاق النظام املنسق عاملياً  ٦-٢-١-١

من قبيل تعيني حدود     (خطارأو قرارات إدارة األ    األخطار إجراءات تقييم    تنسيقال يقصد بالنظام املنسق عاملياً        ١-٦-٢-١-١
 .اخلطـورة  إىل جانـب تـصنيف      خطار من تقييم األ    قدراً ، وهو ما يتطلب عموماً    )العاملني  به فيما يتعلق بتعرض    للتعرض املسموح 

  .)٣(صلة بالنظام املنسق عاملياً وباإلضافة إىل ذلك، فإن اشتراطات جرد املواد الكيميائية يف خمتلف البلدان ليست هلا
   طرخلمقابل امصدر اخلطورة   ٢-٦-٢-١-١
بتعـيني  ) العمل، املستهلك، النقل   مكان(وتبليغ معلوماهتا   مصادر اخلطورة   تبدأ التغطية يف كل نظام لتصنيف         ١-٢-٦-٢-١-١

أي قدرهتا على إحداث     وتتوقف درجة قدرة املادة على اإلضرار على اخلواص املتأصلة فيها،         . ةاملرتبطة باملادة الكيميائية املعني   اخلطورة  
ويعتمد ذلك أساساً على اسـتعراض  . كل، اخلآاالنفجار، أو إحداث الت  دية، وقدرهتا على االشتعال، أو    خلل يف العمليات احليوية العا    

دراسة التعـرض   املعلومات، عند  حدوث ضرر، وبالتايل نقل أو تبليغ هذهاحتمالوينطبق مفهوم اخلطر أو . املتاحة الدراسات العلمية
 :طر باملعادلة البسيطة التاليةوحيدد النهج األساسي لتقدير اخل. منةالكاصادر اخلطورة وعالقته بالبيانات املتصلة مب

 اخلطر= التعرض  × ةرومصدر اخلط

.  الـضرر   وقـوع   احتمال طر أو تقليل  خلا أو تقليل التعرض، أمكن بذلك تقليل     اخلطورة  وهكذا، إذا أمكن تقليل       ٢-٢-٦-٢-١-١
 . املترتبة عليهاارخط واألحاالت التعرض، وإىل ضرورة تقليل ورة إىل وجود خطاملستخدم بنجاح إىل تنبيهاخلطورة ويؤدي تبليغ معلومات 

مـصادر  من  بشكل ما على حتديد كل      ) مكان العمل، املستهلك، النقل   (مجيع نظم تبليغ املعلومات     تشتمل  و  ٣-٢-٦-٢-١-١
 حاالت التعرضالتفاصيل اليت تقدم بشأن    ومستوى    توفر املعلومات،  ية وكيف مكانوختتلف النظم يف تعيني     . والتعرض للخطر ورة  اخلط

جرعة يصفها الطبيب ملعاجلة حالة مرضية      على حتديد   املستهلك للمستحضرات الصيدالنية     تعرضينطوي  وعلى سبيل املثال،    . احملتملة
اجلرعة يقترن ب  بالنسبة للمستهلك   مقبول خطرتنظيم األدوية أنه يوجد مستوى      ل  ما لذلك، حتدد وكالة  . والتعرض هنا مقصود  . معينة

 طورةاخل طر الذي تعينه وكالة تنظيم األدوية وليس     للشخص الذي يأخذ الدواء مقدار اخل      املعلومات اليت تقدم  حتدد  و. احملددة املوصوفة 
  .املتأصلة يف املستحضر الدوائي أو مكوناته

  

____________  
 .IFCS/ISC3/98.32B ومزيد من التوضيح للتطبيق املتوقع للنظام املنسق عاملياً، انظر IOMC على وصف الربنامج املشترك لالطالع  )٣(
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 تطبيق النظام املنسق عاملياً  ٣-١-١

 املنسق عاملياً  تطبيق النظامنسيقت  ١-٣-١-١

املواد وخماليطها وتبليغ املعلومـات       يف املوجودة املتأصلة   طورةإن هدف النظام املنسق عاملياً هو تعيني اخل         ١- ١- ٣- ١- ١
والرموز، وكلمـات    ،اخلطورةات  ن بيا ووحدت ونسقت . طورة املعايري الالزمة لتصنيف اخل    نسقتوقد  . طورةاملتعلقة هبذه اخل  

وسيتيح النظام املنسق عاملياً التقارب بـني عناصـر تبليـغ     . اخلطورة تبليغ معلومات ل  متكامالً التنبيه، وهي تشكل اآلن نظاماً    
ق ـام املنسـعناصر النظ وستقرر السلطات املختصة الكيفية اليت تطبق هبا خمتلف. املوجودة يف النظم القائمة طورةمعلومات اخل

 مـالوس: طورةتبليغ معلومات اخل: انظر أيضاً حتت عنوان (. املستهدفةفئاتاً على أساس احتياجات السلطة املختصة والـعاملي
  ).٥ ، املرفق الضرراحتماالتوسم املنتجات االستهالكية على أساس : وحتت عنوان) ٢-٤-٥-١٠-٤-١ ، الفقرة٤-١ل ـالفص(
وينبغي متييز  . نقل الراهنة  أن يكون تطبيق النظام املنسق عاملياً مماثالً الشتراطات ال         ، بالنسبة لقطاع النقل   ،ويتوقع  ٢-١-٣-١-١

يدرب العاملون يف قطاع    و . البيئية طورة املادية، واخل  طورةالتخطيطية اليت تتعلق بالسمية احلادة، واخل      حاويات البضائع اخلطرة بالرسوم   
 املنسق عاملياً الـيت    أن تتبع يف قطاع النقل عناصر النظام       وال يتوقع .  على النحو الذي ينطبق على العاملني يف القطاعات األخرى         النقل

 .طورةالتنبيه وبيانات اخل كلماتمن قبيل تتناول عناصر 

فيها بطاقات الوسم اليت تتضمن املعلومات  ويف مكان العمل، يتوقع أن تتبع مجيع عناصر النظام املنسق عاملياً، مبا ٣-١-٣-١-١
يف  كما يتوقع أن يستكمل ذلك بتدريب املوظفني للمساعدة. مةوصحائف بيانات السال عاملياً، األساسية املنسقة يف إطار النظام املنسق

  .طورةلية تبليغ املعلومات عن اخلاضمان فع
النظام املنسق عاملياً على بطاقـات   ملستهلكني، فيتوقع أن ينصب التركيز األساسي يف تطبيقا  لقطاعأما بالنسبة  ٤-١-٣-١-١

األساسية للنظام املنسق عاملياً، اليت ختضع لبعض االعتبارات اخلاصة بكل قطاع يف  وينبغي أن تتضمن بطاقات الوسم املعلومات. الوسم
وسم : وعنوان) ٢-٤-٥-١٠-٤-١الفقرة  ،٤-١الفصل (الوسم : طورةتبليغ معلومات اخل: انظر حتت عنوان. (تصنيف معينة نظم

  ).٥ ، املرفقالضرر احتماالتاملنتجات االستهالكية على أساس 
 )اجملموعات املنسقة( الكتل البنائيةهنج   ٥-١-٣-١-١

غري . األجزاء املختلفة من نظمها  اليت تطبقها يفكتل البنائيةال، تترك للبلدان حرية تعيني كتل البنائية لنهج الوفقاً  ١-٥-١-٣-١-١
.  منـسقة ينبغي أن تكون هذه التغطيةاملنسق عاملياً، وينفذ النظام املنسق عاملياً، فإنه   يف النظام موجوداًأنه عندما يغطي نظام ما شيئاً

كيميائية، وجب أن يتبع هذا النظام خمطـط التـصنيف املنـسق     وعلى سبيل املثال، إذا كان نظام ما يغطي خاصية السرطنة يف مادة    
 .الوسم والعناصر املنسقة لبطاقة

 لالحتياجات املتصورة  خيتلف تبعاًقد اخلطورةوقد لوحظ عند دراسة اشتراطات النظم القائمة أن نطاق تغطية            ٢-٥-١-٣-١-١
  املادية، لكنه مل يشملطورةز قطاع النقل على التأثريات الصحية احلادة واخلخاصة، يركِّ وبصفة.  املستهدفةالفئاتإىل املعلومات لدى 

 أخـرى  الفاتن هناك اختلكن قد تكو. القطاع  اليت ميكن مقابلتها يف ذلكحاالت التعرضحىت اآلن التأثريات املزمنة اليت ترجع إىل       
  .التأثريات اليت يتناوهلا النظام املنسق عاملياً يف كل وضع من أوضاع االستخدام كذلك مع البلدان اليت ختتار عدم تغطية مجيع

 ميكـن   الكتـل البنائيـة   من هنا ميكن النظر إىل العناصر املنسقة يف النظام املنسق عاملياً باعتبارها جمموعة من                 ٣-٥-١-٣-١-١
معني  يوجد نطاق كامل متاح للجميع، وينبغي استخدامه إذا أراد بلد أو منظمة ما تغطية تأثري وبينما. يتخدامها لتشكيل هنج تنظيماس

املادية مهمة يف سياق مكان العمل      مسألة اخلطورة تعترب   وبينما. كامله بال تباعاليس من الضروري    تباع النظام املنسق عاملياً، فإنه      اعند  
منـتج   املادية احملددة يف نوع االستخدام الذي يعنـيهم يف  أوجه اخلطورةاملستهلكون إىل معرفة بعض  قد ال حيتاج ف النقل،   ويف قطاع 

معايري النظام املنسق عاملياً واشتراطاته، فإن ذلك يعتـرب           مع متسقاليت يغطيها قطاع أو نظام تغطَّى بشكل         اخلطورةوما دامت   . بعينه
تنفيذ النظام املنسق     أنه يلزم أن ميتثل املصّدر الشتراطات البلدان املستوردة من أجل           من رغمعلى ال و. املنسق عاملياً  ام للنظ  مناسباً تنفيذاً

  .النطاق العاملي يف هناية املطاف إىل وضع منسق متاماً ؤمل أن يؤدي تطبيق النظام املنسق عاملياً علىعاملياً، فإنه ُي
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  لكتل البنائيةتوجيهات بشأن هنج ا  ٤-٥-١-٣-١-١
  :كتالً بنائية اخلطورةمتثل رتب   )أ(  

جيوز للسلطات املختصة، يف نطاق واليتها وواضعة يف االعتبار هدف التناسق الكامـل فـضالً عـن                 
  اليت تطبقها؛  اخلطورةاملعاهدات الدولية، أن تقرر رتب 

  : نائيةبوصفها كتلة ب خطورة، أن ينظر إىل كل فئة رتبة خطورةميكن، يف نطاق   )ب(
غري . معينة، إمكانية عدم تطبيق مجيع الفئات خطورةجيوز أن تتاح للسلطات املختصة، فيما يتعلق برتبة     

  :أنه ينبغي، حفاظاً على االتساق، وضع بعض القيود على املبدأ كما يلي
غري . ورةاخلطينبغي عدم تغيري معايري التصنيف مثل القيم احلدية أو حدود التركيز العتماد فئات                ‘١‘

بيد . يف فئة واحدة  ) باء١ألف،  ١مثل فئيت املواد املسرطنة     (أنه جيوز دمج الفئات الفرعية املتقاربة       
وباإلضافة . املتبقية اخلطورةاملتقاربة إذا نتج عنه إعادة ترقيم فئات    اخلطورةأنه ال جيوز دمج فئات      

قام الفئات الفرعية األصلية يف النظـام  إىل ذلك، عندما تدمج فئات فرعية، جيب االحتفاظ بأمساء أو أر         
  ؛اخلطورةلتيسري تبليغ املعلومات بشأن ) باء/ألف١  أو١مثل فئة السرطنة (املنسق عاملياً 

 اخلطـورة مـستويات    فئات   ينبغي أن تعتمد أيضاً مجيع       خطورةفئة   عندما تعتمد سلطة خمتصة     ‘٢‘
ما، فإهنا سـتعتمد     خطورةطة خمتصة رتبة    ونتيجة لذلك، عندما تعتمد سل    . األعلى يف هذه الرتبة   

واحدة، فـإن    خطورة، وعندما تعتمد أكثر من فئة       )١الفئة  ( خطورةدائماً على األقل أعلى فئة      
  . هذه ستشكل تسلسالً متواصالً اخلطورةفئات 

 سبيل على فئات إضافية ميكن النظر إليها على أساس أهنا مستقلة، على اخلطورةحتتوي بعض رتب   :١املالحظة 
السمية الشاملة ألعضاء " اخلطورةاملتعلقة برتبة " التأثريات العارضة الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة "٣املثال، الفئة 

السمية " اخلطورةاملتعلقة برتبة   " التأثري يف اإلرضاع أو من خالله     " اخلطورة، وفئة   )٨-٣الفصل  " (مستهدفة حمددة 
  ).٧-٣الفصل " (التناسلية

). ٣-٢-١-١انظر  (بيد أنه يالحظ أن هدف النظام املنسق عاملياً هو حتقيق تناسق عاملي النطاق                :٢املالحظة 
وعليه، فإنه على الرغم من أنه ميكن أن يستمر وجود اختالفات بني القطاعات، ينبغي تشجيع استخدام جمموعـة      

 .متطابقة من الفئات على مستوى عاملي يف كل قطاع

  نسق عاملياً ومتابعتهتنفيذ النظام امل  ٢-٣-١-١
ـ   ألغراض تنفيذ النظام املنسق عاملياً، أعاد اجمللس االقتصادي واالجتماعي    ١-٢-٣-١-١ ة ـالتابع لألمم املتحدة تـشكيل جلن

وحتتفظ جلنـة   . ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦ املؤرخ ١٩٩٩/٦٥مبوجب القرار    خرباء األمم املتحدة املعنية بنقل البضائع اخلطرة      
بلجنتها الفرعية  (UNCETDG/GHS) الكيميائية وومسها اجلديدة املعنية بنقل البضائع اخلطرة والنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد ءاخلربا

بالنظام املنسق عامليـاً   ، وأنشئت هيئة فرعية جديدة هي جلنة اخلرباء الفرعية املعنية(UNSCETDG) اخلطرة للخرباء املعنية بنقل البضائع
  :اللجنة الفرعية اجلديدة بالوظائف التالية وتقوم هذه .(UNSCEGHS)  املواد الكيميائية وومسهالتصنيف

 ؛تنسيق للنظام املنسق عاملياً، وإدارة وتوجيه عملية البوصفها راعيةالعمل   )أ(

ستمرار الالزمة، وضمان ا ، مع مراعاة إدخال التغيرياتكلما دعت الضرورةحتديث النظام املنسق عاملياً   )ب(
 هذا التحديث، والعمل    توقيتاملعايري التقنية و   مالءمة النظام وفائدته العملية، وتقدير احلاجة إىل حتديث       

 مع اهليئات القائمة حسب االقتضاء؛
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  ؛املرتدةتعزيز فهم النظام املنسق عاملياً واستخدامه، وتشجيع التغذية   )ج(
 ؛ينطاق العاملالبيقه على إتاحة النظام املنسق عاملياً الستخدامه وتط  )د(

املعايري التقنية هبدف دعـم   توفري التوجيهات بشأن تطبيق النظام املنسق عاملياً، وبشأن تفسري واستخدام  )ه(
  تساق التطبيق؛ا

 .إعداد برامج العمل وتقدمي التوصيات إىل اللجنة  )و(

املعنية بنقل البضائع اخلطرة، كلتامهـا حتـت    لجنة الفرعيةوتعمل اللجنة الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً وال  ٢-٢-٣-١-١
أن تراجع   وال يتوخى  .ستراتيجية وليس املسائل التقنية   الواللجنة مسؤولة عن املسائل ا    . اجملالني  اللجنة األم املسؤولة عن هذين     إشراف

 :عليه، فإن وظائفها الرئيسية هيو. الفرعيتان اللجنة أو تغّيـر أو حتـّدث التوصيات التقنية اليت تصدرها اللجنتان

 برامج عمل اللجنتني الفرعيتني يف ضوء املوارد املتاحة؛اعتماد   )أ(

االهتمـام املـشترك    ة وتوجهات السياسة العامة يف اجملـاالت ذات ـستراتيجيالات اـتنسيق التوجه  )ب(
  واجملاالت املتداخلة؛

الالزمة إلحالة هذه التوصيات إىل      رعيتني، وتوفري اآللية  إعطاء املوافقة الرمسية على توصيات اللجنتني الف        )ج(
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛

 .تيسري وتنسيق عمل اللجنتني الفرعيتني لتأمني سالسة العمل  )د(

 وثيقة النظام املنسق عاملياً  ٤-١-١

نيف والعناصر املنسقة لتبليغ معلومات     للتص وهي تتضمن املعايري املنسقة   . تصف هذه الوثيقة النظام املنسق عاملياً       ١-٤-١-١
والنظام . عاملياً الوثيقة توجيهات ملساعدة البلدان واملنظمات يف تطوير أدوات تنفيذ النظام املنسق وباإلضافة إىل ذلك، ترد يف. اخلطورة

بطريقة متجانسة، مع بقائهـا     السياسات الوطنية للتصنيف     وتتيح أساليب عمل النظام وضع    . م للتمكني من إجراء تصنيف ذايت     مََّصُم
للمستخدم،   ميسراً عن ذلك، يتوخى أن يوفر النظام هنجاًوفضالً. اشتراطات خاصة قد يلزم استيفاؤها مرنة مبا يكفي الستيعاب أي

  .اإلدارية وأن يسّهل عمل اهليئات املسؤولة عن إنفاذ النظام، ويقلل األعباء
 أدوات للمساعدة التقنية أيضاً  رأن توفّ توقع   األويل لوصف النظام املنسق عاملياً، يُ      ر هذه الوثيقة األساس   وفّوبينما تُ   ٢-٤-١-١

 .املساعدة يف التنفيذ وتعزيزه
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  ٢-١الفصل 

  تعاريف وخمتصرات
  :ألغراض النظام املنسق عاملياً

ADR" :؛لة، بصيغته املعد" بالطرق الربيةاخلطرة يب املتعلق بالنقل الدويل للبضائعواالتفاق األور   
Alloy - بصورة ال جتعل من السهل فصلها       أو أكثر متحدة  تتكون من عنصرين     مادة فلزية متجانسة على املستوى العياين،     :  السبيكة 

 وألغراض التصنيف يف إطار النظام املنسق عاملياً، تعامل السبائك كمخاليط؛. ميكانيكياً

Aspiration - من ئية سائلة أو صلبة يف القصبة اهلوائية واجلهاز التنفسي السفلي مباشرةًكيميا دخول مادة :الشفط يف اجلهاز التنفسي 
 التجويف الفمي أو األنفي، أو بطريقة غري مباشرة من القيء؛ خالل

ASTM" :؛"اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد  
BCF" :؛"ز األحيائييعامل التركـ 

BOD/COD" :؛"األكسجني ب الكيميائي منالطل/الطلب الكيميائي احليوي من األكسجني 

CA" :؛"السلطة املختصة 

Carcinogen - زيد حدوثه؛يث السرطان أو حِدُي مادة أو خملوط :مسرطن 

CAS" :؛"دائرة املستخلصات الكيميائية 

CBI" :؛"معلومات جتارية سرية 

Chemical identity - يتفق مع نظـم   ميكن أن يكون امساًوهو. مادة كيميائية اسم يعني بشكل حصري تعريف :االسم الكيميائي 
  ؛تقنياً الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية أو دائرة املستخلصات الكيميائية أو امساً التسمية اليت وضعها االحتاد
Chemically unstable gas - األوكسجني؛غاز هلوب قادر على أن يتفاعل تفاعالً متفجراً حىت يف غياب اهلواء أو: غاز غري مستقر كيميائيا   

Competent authority - معينة أو معترف هبا على حنو آخر هبذه الصفة فيما يتصل بالنظام  أية سلطة أو هيئة وطنية :السلطة املختصة
 املواد الكيميائية وومسها؛ املنسق عاملياً لتصنيف

Compressed gas - مجيع الغازات مبا يف ذلك ،س°٥٠ - درجة حرارة عندما يعبأ يف غاز يبقى يف احلالة الغازية متاماً :غاز مضغوط 
 س؛°٥٠ - ≤احلرجة  اليت تكون درجة حرارهتا

Corrosive to metal - عل كيميائي؛افتالفلزات أو رمبا تدمرها نتيجة  مادة أو خملوط مواد تتلف: أكّال للفلز 

Critical temperature - إسالة غاز نقي عندها أو فوقها مهما زاد الضغط الذي ال ميكن  درجة احلرارة اليت :درجة احلرارة احلرجة
  خيضع له؛

Dermal corrosion :انظر "skin corrosion"؛   
Dermal irritation : انظر"skin irritation"؛  

Dissolved gas - عند تعبئته حتت ضغط؛ غاز يكون يف الطور الذائب يف مذيب سائل :غاز مذاب 

Dust -  ؛)هواء عادة(يف غاز  مادة أو خملوط معلقجسيمات صلبة من : رغبا 
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EC50 - يف املائة من االستجابة القصوى؛٥٠التركيز الفعال ملادة ما الذي يسبب : )التركيز الفعال النصفي ( 50ف ت  

 EC numberأو (ECN) - نها املواد سيما م االحتاد األورويب لتعريف املواد اخلطرة، وال رقم مرجعي يستخدمه :يبورقم االحتاد األور
 ؛ EINECSاجلرد األوروبية للمواد الكيميائية املتداولة يف التجارة املسجلة يف قائمة

ECOSOC: اجمللس االقتصادي واالجتماعي باألمم املتحدة؛  
ECx: "؛"تركيز مرتبط بنسبة استجابة تبلغ س يف املائة   

EINECS" :؛"وجودة حالياًامل قائمة اجلرد األوروبية للمواد الكيميائية التجارية 

ErC50 - ؛ معدل النمو من حيث خفضالنصفيالتركيز الفعال  :50ن ت ف 

EU" :؛"االحتاد األورويب 

Explosive article - أكثر؛ سلعة حتتوي مادة متفجرة أو: سلعة متفجرة 

Explosive substance - يف تيجة لتفاعل كيميائي غـازاً تنتج بصورة تلقائية ن) مواد أو خملوط(مادة صلبة أو سائلة : مادة متفجرة 
 منها غازات؛  األلعاب النارية حىت إذا مل تنبعثموادويشمل املصطلح .  للبيئة احمليطةتسبب ضرراً درجة حرارة وضغط وسرعة

Eye irritation - اختبار على سطحها الداخلي، على أن تزول هذه الـتغريات   حدوث تغريات يف العني عند وضع مادة :هتيج العني
 ؛ املادةوضع  من يوما٢١ً خالل أقل من متاماً

 Flammable gas-  س وضغط معيـاري  °٢٠ مع اهلواء عند درجة عند اختالطه غاز له نطاق اشتعال :)قابل لالشتعال(غاز هلوب
  كيلوباسكال؛١٠١،٣

Flammable liquid -  س؛°٩٣وميض ال تزيد على  سائل له نقطة :)قابل لالشتعال(سائل هلوب 

Flammable Solid - لالحتراق بسهولة أو قد تسبب احلريق أو تسهم فيه نتيجة لالحتكاك؛ مادة صلبة قابلة :مادة صلبة قابلة لالشتعال  
Flash point - تشتعل عندها أخبرة ) كيلوباسكال ١٠١,٣ مقداره لضغط معياريعدلة وفقاً م(دىن درجة حرارة  أ:لنقطة االشتعا

  اختبار حمددة؛  إشعال يف ظروفسائل ما عند تعريضها ملصدر
FAO - ؛"منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة: "الفاو  
Gas - عند اًـ تكون يف حالة غازية متام‘٢‘؛ أو )مطلق(كيلوباسكال  ٣٠٠س على °٥٠ يزيد ضغطها البخاري عند ‘١‘مادة  :غاز 
  كيلوباسكال؛ ١٠١,٣س وضغط معياري °٢٠

GESAMP: "منظمة األغذية والزراعة/البيئة البحرية التابع للمنظمة البحرية الدولية ترك املعين باجلوانب العلمية حلمايةفريق اخلرباء املش 
الوكالة الدوليـة  /منظمة الصحة العاملية /لألرصاد اجلوية  املنظمة العاملية )/اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       )/الفاو(

 ؛"برنامج األمم املتحدة للبيئة/املتحدة األمم/للطاقة الذرية

GHS" :؛"ق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسهاالنظام املنّس 

Hazard category  - خطورةتضم السمية الفموية احلادة مخس فئات : ، مثالخطورة شعبة املعايري داخل كل رتبة:  اخلطورةفئة ،
تتخـذ   بعينها، وال ينبغـي أن   خطورةداخل رتبة  اخلطورةرن هذه الفئات شدة ، وتقاخطورةفئات  وتضم السوائل اللهوبة أربع
  ؛ملقارنة فئات األخطار عموماً

Hazard class - مادة صلبة قابلة لالشتعال، مادة مسرطنة، مسيـة فمويـة   : ، مثالةالبيئي  أوة أو الصحيةاملادي اخلطورةطبيعة  : اخلطورةرتبة
  حادة؛

Hazard statement - املادة اخلطرة، مبا يف ذلـك،   خطورةما، ويصف طبيعة  خطورة أو فئة خطورةبيان حمدد لرتبة  :اخلطورة بيان
  ؛ اخلطورة حسب االقتضاء، درجة

IAEA: "؛"الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
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IARC: "؛"الوكالة الدولية لبحوث السرطان 

ILO: "؛"منظمة العمل الدولية 

IMO :"؛"ةملنظمة البحرية الدوليا 

 Initial boiling point- ودرجة حرارة السائل اليت يساوي ضغطه البخاري عندها الـضغط   درجة بدء الغليان: درجة بدء الغليان
 ، أي اليت تظهر فيها أول فقاعات غازية؛)كيلوباسكال ١٠١,٣(املعياري 

IOMC" :؛"الكيميائية الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد 

IPCS: "؛"الربنامج الدويل لسالمة املواد الكيميائية 

 ISO - ؛"املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ":أيزو 

IUPAC:" ؛"االحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء  
Label - ات صـلة  أو مرسومة تتعلق مبنَتج خطر، ختتار باعتبارها ذ جمموعة عناصر معلومات مناسبة مكتوبة أو مطبوعة :بطاقة وسم

 الوعاء الذي حيتوي املنَتج اخلطر أو على العبوة اخلارجيـة ذات أو تعلق على  ، تلصق أو تطبع)بقطاعات مستهدفة (بقطاع مستهدف

 للمنَتج اخلطر؛

Label element - صورة ختطيطية، كلمة التنبيه؛: وسم، مثال  لالستخدام كبطاقةنسقتمعلومات  :عنصر وسم 

LC50 (50% lethal concentration) - مادة كيميائية يف اهلواء أو يف املاء يسبب قتل نصف  تركيز):يلنصفالتركيز القاتل ا (50ت ق
 االختبار؛ أفراد جمموعة حيوانات

LD50 - كيميائية، تسبب عند إعطائها دفعة واحدة قتل نصف عدد أفـراد جمموعـة    كمية مادة: )فيةلنصااجلرعة القاتلة  ( 50ق ج
  ؛االختبار حيوانات
L(E)C5O :LC50 أو EC50؛  

Liquefied gas - وينبغي . س°٥٠- تعبئته حتت ضغط يف درجة حرارة أعلى من  عندغاز يكون يف شكل سائل جزئياً: غاز مسّيـل
  :التمييز بني
 س؛°٦٥+س و°٥٠-غاز تقع درجة حرارته احلرجة بني : غاز مسّيل حتت ضغط عال  ‘١‘

 س؛°٦٥+ع درجة حرارته احلرجة فوق غاز تق: غاز مسّيل حتت ضغط منخفض  ‘٢‘

Liquid - وال تكون غازيـة     ) بار ٣( كيلوباسكال   ٣٠٠س على   °٥٠مادة أو خملوط مواد ال يزيد ضغطها البخاري عند          : سائل ،
س أو أقل   °٢٠ كيلوباسكال، وتكون درجة انصهارها أو درجة بدء انصهارها          ١٠١,٣س وضغط معياري    °٢٠بالكامل عند درجة    

وختضع املادة اللزجة أو خملوط املواد اللزجة اليت ال ميكن أن تعني درجة انصهارها النوعية               .  كيلوباسكال ١٠١,٣اري  عند ضغط معي  
 ٤-٣-٢املبني يف ) اختبار مقياس االختراق(؛ أو الختبار تعيني السيولة ASTM D 4359-90الختبار اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد 

  ألورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة بالطرق الربية؛من املرفق ألف باالتفاق ا
MARPOL" :؛"االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن 

Mist - ؛)هواء عادة(معلقة يف غاز  قطريات من مادة سائلة أو خملوط سائل: رذاذ 

Mixture - فيه؛أكثر ال تتفاعل مكوناته خملوط أو حملول مكون من مادتني أو: خملوط  

Montreal Protocol -بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون سواء بصيغته املنقحة :  بروتوكول مونتريال
 ؛أو املعدلة من قبل األطراف يف الربوتوكول/و

 Mutagen- ّأو الكائنات العضوية؛/حدوث طفرات يف جمموعات اخلاليا و عامل يؤدي إىل زيادة: رمطف 
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Mutation - َخلية ما؛ تغّير مستدمي يف كمية وتركيب املادة الوراثية يف :رةفْط 

NGO: "؛"منظمة غري حكومية  

NOEC - على أنهاختبار يقل مباشرة عن أدىن تركيز يف اختبار دال إحصائياً الناجم عن  التركيز :تركيز بدون تأثري ملحوظ 
  ؛مقارنة باجملموعة الضابطةية بدرجة دالة إحصائياً سلبس له أضرار والتركيز بدون تأثري ملحوظ لي. سلبيةيسبب أضراراً 

OECD: "؛"منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

Organic peroxide -  أ-أ- أو صلبة حتتوى رابطة أكسجني ثنائية التكافؤ مادة عضوية سائلة: عضوي) بريوكسيد(أكسيد فوقي- 
املـصطلح   ويشمل. أكسيد هدروجني، استبدل فيه شق عضوي أو أكثر بذرة أو ذريت هدروجني     قوميكن اعتبارها أحد مشتقات فو    

 ؛ العضويةاألكاسيد الفوقية) خماليط(أيضاً تركيبات 

Oxidizing gas - مادة أخرى أكثر مما يفعل اهلواء، بتوفري األكسجني عادة؛ أي غاز قد يسبب أو يسهم يف احتراق :غاز مؤكِسد 

غازات أو خماليط غازات نقيـة ذات قـدرة         ": ات تسبب أو تسهم يف احتراق مادة أخرى أكثر مما يفعل اهلواء           غاز" :مالحظة
  .:ISO 101565 2010  يفوصوفةاملطريقة ال يف املائة حسبما هو حمدد يف ٢٣,٥ لىأكسدة تزيد ع

Oxidizing liquid - وفري األكسجني عادة، بينما ال يكون هـو  مادة أخرى، بت سائل قد يسبب أو يسهم يف احتراق: دسائل مؤكِس
   بالضرورة؛نفسه هلوباً

Oxidizing Solid - مادة أخرى، بتوفري األكسجني عادة، بينما ال يكون هو  قد يسبب أو يسهم يف احتراقصلب : مؤكِسد صلب
  بالضرورة؛نفسه هلوباً

Ozone Depleting Potential -مميزة لكل نوع من أنواع مصادر اهلالوكربون، متثل مدى كمية متكاملة، :  قدرات استنفاد األوزون
والتعريف . ١١-بكتلة مقارنة بالكلوروفلوروكربون-قدرة اهلالوكربون على استنفاد طبقة األوزون يف الستراتوسفري على أساس كتلة            

نبعاثات كتلة من مركـب معـني إىل        الرمسي لقدرات استنفاد األوزون هو نسبة االضطرابات املتكاملة إلمجايل األوزون الناجتة عن ا            
 ؛١١- انبعاثات مماثلة حيدثها الكلوروفلوروكربون

QSAR" :؛"العالقات الكمية بني التركيب والنشاط  
Pictogram -  قصد هبـا   ختطيطية، مثل إطار، أو شكل أو لون أرضية، يُ          مع عناصر  تكوين ختطيطي قد يتضمن رمزاً    : رسم ختطيطي

  تبليغ معلومات حمددة؛
 Precautionary statement- تصف تدابري يوصى باختاذها لتقليل أو منع تأثريات ضارة ) أو رسم ختطيطي/و(عبارة : بيان حتذيري
 من سوء ختزين أو مناولة مادة خطرة؛ تنتج من التعرض ملادة خطرة أو

Product identifier - وهـو يـوفر   . م أو يف صحيفة بيانات السالمةمنتج خطر على بطاقة وس اسم أو عدد يستخدم لتعريف :نَتجبيان امل
 املستهلك، أو مكان العمل؛ هبا مستخدم املنتج تعريف املادة أو املخلوط يف سياق استخدام حمدد، مثل النقل أو وسيلة فريدة يستطيع

Pyrophoric liquid - س دقائق بعد مالمسة اهلواء؛لالشتعال، حىت يف الكميات الصغرية منه، خالل مخ سائل قابل: سائل تلقائي االشتعال  
Pyrophoric solid - لالشتعال، حىت يف الكميات الصغرية منها، خالل مخس دقـائق   مادة صلبة قابلة: مادة صلبة تلقائية االشتعال
 بعد مالمسة اهلواء؛

 Pyrotechnic article- أو أكثر؛ سلعة حتتوي مادة نارية :سلعة نارية 

Pyrotechnic substance - إلنتاج أثر حراري أو ضوئي أو صويت أو إنتاج غاز أو دخان أو  مادة أو خملوط مواد مصممة: ة ناريةماد
 نتيجة لتفاعالت كيميائية طاردة للحرارة، ذاتية االستمرار، غري متفجرة؛ جمموعة من هذه التأثريات
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Readily combustible solid - ة، تكون خطرة إذاـسحوقة أو حبيبية أو معجونمادة أو خملوط مواد م: مادة صلبة سهلة االحتراق 
  كان ميكن إشعاهلا بسهولة بتالمس قصري مع مصدر إشعال مثل عود ثقاب، وإذا كان اللهب الناتج ينتشر بسرعة؛

Recommendations on the transport of dangerous goods, Manual of tests and criteria - اـآخر توصيات منقحة أصدرهت 
 ، وأي تعديالت منشورة بشأهنا؛توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري:  املتحدة بعنواناألمم

Recommendations on the transport of dangerous goods, Model Regulations -   آخر طبعة منقحة ملنشور األمـم املتحـدة 

  ؛ا، وأي تعديالت منشورة بشأهننقل البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية منوذجية شأنتوصيات األمم املتحدة ب: بعنوان
Refrigerated liquefied gas - عند تعبئته بسبب اخنفاض درجة حرارته؛ سّيل جزئياًُيغاز : غاز مسّيـل مربد 

Respiratory sensitizer - الك التنفسية بعد استنشاق املادة؛تسبب فرط حساسية يف املس مادة: ي التنفس للجهازمادة حمسِّسة 

RID :القواعد املوحدة لعقد النقـل الـدويل   ( بالتذييل باء ١املرفق [احلديدية  الالئحة املتعلقة بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة بالسكك
 ة؛بصيغتها املعدل ،)]االتفاقية املتعلقة بالنقل الدويل بالسكك احلديدية كوتيف) (بالسكك احلديدية للبضائع

SAR" :؛"عالقة التركيب بالنشاط 

SDS" :؛"صحيفة بيانات السالمة 

Self-accelerating Decomposition Temperature (SADT) - أدىن درجة حرارة قد حيدث : الذايت التسارع درجة حرارة التحلل
  معبأة؛ عندها حتلل ذايت التسارع ملادة

Self-heating substance - أو سائلة، خبالف املواد التلقائية االشتعال، قابلة للتـسخني الـذايت،    ادة صلبةم: مادة ذاتية التسخني
كميـات كـبرية   بأهنا ال تـشتعل إال   اهلواء وبدون إمدادها بالطاقة؛ وختتلف هذه املادة عن املادة التلقائية االشتعال يف بالتفاعل مع

 ؛)ساعات أو أيام( وبعد مرور فترات زمنية طويلة) كيلوغرامات(

Self-reactive substance - معرضة لتحلل طارد للحرارة بقوة حـىت  سائلة غري مستقرة حرارياً مادة صلبة أو: مادة ذاتية التفاعل ،
سيد اوال يشمل هذا التعريف املواد أو املخاليط املصنفة مبوجب النظام املنسق عاملياً كمتفجرات أو أك              ). هواء (بدون وجود أكسجني  

  اد مؤكِسدة؛ عضوية، أو موةفوقي
Serious eye damage - ضرر شديد للنظر، نتيجة لوضع مادة اختبـار علـى    حدوث تلف يف أنسجة العني أو: تلف شديد للعني

   بعد وضع املادة؛ يوما٢١ًيف غضون   بالكاملزولالسطح الداخلي للعني، ال ي
Signal word - اخلطـورة ما، وتنبه القـارئ إىل   خطورة النسيب لشدة املستوى كلمة تكتب على بطاقة الوسم لبيان: كلمة التنبيه 

 للتنبيه؛" حتذير"و" خطر"املنسق عاملياً كلميت  ويستخدم النظام. ةاحملتمل

Skin (dermal)) corrosion - ساعات؛٤بعد وضع مادة اختبار عليه ملدة تصل إىل   ال يزولحدوث تلف للجلد: تأكل جلدي   
Skin (dermal) irritation - ُّساعات؛٤للزوال بعد وضع مادة اختبار عليه ملدة تصل إىل  حدوث تلف للجلد قابل: ج جلديهتي   

Skin sensitizer - للجلد؛حساسية بعد مالمستهامادة تسبب استجابة : مادة حمّسسة للجلد  

Solid - السائل أو الغاز؛ مادة أو خملوط مواد ال ينطبق عليها تعريف: مادة صلبة 

Substance - ضـرورية   افاتيتكون بأي عملية إنتاج، مبا يف ذلك أي مـض          عنصر كيميائي ومركباته يف احلالة الطبيعية أو      : دةما 
دون التأثري  وأية شوائب ناجتة من العملية املستخدمة، ولكن املصطلح ال يشمل أي مذيبات ميكن فصلها  املنتجاستقرارللمحافظة على 

   املادة أو تغيري تركيبها؛استقراريف 
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Substance which, in contact with water, emits flammable gases - مـادة   :تطلق غازات هلوبة عند تالمسها مع املـاء  مادة
  بكميات خطرة؛ ة بصورة تلقائية أو تطلق غازات هلوبةبميكن، نتيجة لتفاعلها مع املاء، أن تصبح هلو صلبة أو سائلة أو خملوط مواد

 Supplemental label element- رـ من املعلومات يسجل على حاوية منَتج خطتناسقم أي نوع إضايف غري: عنصر وسم تكميلي 
 ويف بعض احلاالت، قد تتطلب سلطات خمتصة أخرى هذه املعلومات أو قد تكـون يف . ينص عليه يقتضيه النظام املنسق عاملياً أو وال

 ملوّزع؛م بناء على تقدير الصانع أو اقّدصورة معلومات إضافية ُت

Symbol - موجزة؛ عنصر ختطيطي يقصد به تبليغ معلومات بطريقة: رمز 

Technical name - واللوائح التنظيمية واملدونات لتعريف مادة أو خملوط، خبـالف    يف التجارةاسم يستخدم عموماً: االسم التقين
ومن أمثلة . األوساط العلمية تخلصات الكيميائية، وتعترف بهاالحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء ودائرة املس االسم الذي يستخدمه

مثـل نظـم     (اآلفات، ومبيدات   )مثل مشتقات النفط أو املنتجات الطبيعية     (املعقدة   األمساء التقنية األمساء املستخدمة لتسمية املخاليط     
  واملعادن؛) نظم دليل األلوان (واألصباغ، )الدولية للتوحيد القياسي واملعهد الوطين األمريكي للمقاييس واملعايري املنظمة

UNCED" :؛"مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية  
UNCETDG/GHS" :؛"اخلطرة وبالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية بنقل البضائع 

UN" :؛"األمم املتحدة 

UNEP:" ؛"م املتحدة للبيئةبرنامج األم 

UNESCO: ؛"والثقافة منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم": اليونسكو 

UNITAR - ؛"معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث: "اليونيتار 

UNSCEGHS" :؛"املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها جلنة اخلرباء الفرعية باألمم املتحدة، املعنية بالنظام 

UNSCETDG" :؛"البضائع اخلطرة جلنة اخلرباء الفرعية باألمم املتحدة، املعنية بنقل 

Vapour - السائل أو الصلب؛ الشكل الغازي ملادة أو خملوط، الذي ينطلق من شكله: خبار 

WHO" :؛"منظمة الصحة العاملية 

WMO" :املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية."  
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  ٣-١الفصل 

  ليط اخلطرةتصنيف املواد واملخا
 مقدمة    ١-٣-١

إعداد معايري التـصنيف يف منظمـة التعـاون     بدأ وضع النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها بالعمل يف        
والبيئية، والعمـل  الصحية  مبصادر اخلطورة فيما يتعلق"  التصنيف والوسم تنسيقفرقة العمل املعنية ب   "قامت به   ي  والتنمية يف امليدان االقتصادي، الذ    

 .العمل الدولية ومنظمة املشترك بني جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية بنقل البضائع اخلطرة الذي قام به الفريق العامل بشأن األخطار املادية،

التنمية ملنظمة التعاون و  التابعة التصنيف والوسم ل املعنية بتنسيق    فرقة العم : ب األخطار الصحية والبيئية   َتُر ١-١-٣-١
  يف امليدان االقتصادي

 : من ثالثة أنواع مترابطةعموماً  التصنيف والوسم يتكونن تنسيقفرقة بشأالكان عمل   ١-١-١-٣-١

غري بالنسبة للعناصر    ، والتوصل و املتطابقة أمقارنة نظم التصنيف الرئيسية، وحتديد العناصر املتشاهبة          )أ(
  حل وسط؛على إىل توافق املتشاهبة

الـسمية احلـادة،     مثـل (دعو للقلـق    ت اليت اخلطورة األساس العلمي للمعايري اليت تعني رتبة        حبث  )ب(
وتفسري البيانات، ومـستوى     ، والتوصل إىل توافق يف آراء اخلرباء بشأن طرائق االختبار،         )سرطنةوامل

تتـضمن    ال ،اخلطورةيتعلق ببعض رتب     وفيما. القلق، ومن مث السعي إىل توافق آراء بشأن املعايري        
 ؛ذات الصلةعايري املوضع  النظم القائمة معايري للتصنيف، وتولت فرقة العمل

أو حيثما وجـدت     ،)بشأن التهّيج، على سبيل املثال    (وحيثما كان يوجد هنج خمطط الختاذ القرار          )ج(
أن العملية راء بشيف اآلإىل توافق   التوصل،)السمية املائية احلادة(معايري غري مستقلة يف نظام التصنيف 

 .أو املخطط الذي يتبع يف استخدام املعايري

وقد نفذت اخلطوات التالية . معايريها املنسقة للتصنيف فرقة طريقة العمل يف خطوات من أجل وضعالبعت تاو  ٢-١-١-٣-١
 :اخلطورةلكل رتبة من رتب 

للنظـام ومعـايريه،    العلمـي    حتليل شامل لنظم التصنيف القائمة، مبا يف ذلك األساس        : ١اخلطوة    )أ(
وأدخلت عليها تعـديالت حـسب       ١وأعدت وثائق اخلطوة    . ومربراته وشرح لطريقة استخدامه   
تلـف العـني    : التالية اخلطورةرتب   بشأن لمنظمةل  التابعة عملالاالقتضاء بعد مناقشة أجرهتا فرقة      

 السمية ، السمية التناسلية،نسيةهتّيج اجللد، املواد احملّسسة، إطفار اخلاليا اجل/تأكل هتّيج العني،/الشديد
  ؛ةالكيمائياملواد حمددة، وخماليط مستهدفة  ألعضاء الشاملة

وأعـدت  . خطورةوفئة   خطورةوضع اقتراح لنظام ومعايري منسقة للتصنيف لكل رتبة         : ٢اخلطوة   )ب(
  عمل؛الأجرهتا فرقة   وأدخلت عليها تعديالت حسب االقتضاء بعد مناقشة٢وثيقة للخطوة 

  :٣اخلطوة   )ج(
  أو ؛٢بشأن االقتراح املنقح للخطوة يف اآلراء عمل إىل توافق التوصلت فرقة   ‘١‘
عـدم  "تعني عناصر   عندما كانت تفشل حماوالت الوصول إىل توافق، كانت فرقة العمل             ‘٢‘

  . وإجياد حل هلا ملواصلة مناقشتها٢ح للخطوة احملددة كبدائل يف اقتراح منقّ" التوافق
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي      عرضت االقتراحات النهائية على اجتماع      : ٤خلطوة  ا  )د(

والتكنولوجيـا  اآلفات للجنة املواد الكيميائية وفرقة العمل املعنية باملواد الكيميائية ومبيدات         املشترك
نامج املشترك بني التابع للرب للموافقة عليها، ومن مث عرضت على فريق تنسيق نظم التصنيفحيائية األ

 .عاملياً إلدراجها يف النظام املنسق املنظمات
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ة بنقل البضائع اخلطرة ومنظمة ـاملعني رباءـنة اخلـالفريق العامل املعين باألخطار املادية، املشترك بني جل  ٢-١-٣-١
  العمل الدولية

 نوتـضمّ . ية يف امليدان االقتصادي    التعاون والتنم  استخدم الفريق العامل عملية مماثلة لعملية فرقة عمل منظمة        
حـل  على  والتوصل حيثما اختلفت العناصر إىل توافق        مقارنة نظم التصنيف الرئيسية، وتعيني العناصر املتشاهبة أو املتطابقة،        العمل  
حيث   للعمل، ، وطرائق االختبار ومعايري التصنيف كأساس     نقلاملادية، استخدمت تعاريف ال    ملصادر اخلطورة غري أنه بالنسبة    . وسط

ايري، والتوصل إىل توافق بشأن طرائق      ـللمع  األساس العلمي  حبثخالل  من  واستمر العمل   . هنا كانت منسقة إىل حد كبري بالفعل      إ
  لدراسة املسائل املتعلقة   وعلى هذا األساس، ركز جزء من العمل على إيالء اهتمام كافٍ          . ري البيانات، واملعايري  ـار، وتفس ـاالختب

  .ان العمل والبيئة واملستهلكنيبسالمة مك
 اعتبارات عامة بشأن النظام املنسق عاملياً    ٢-٣-١

 نطاق النظام  ١-٢-٣-١

ما هي معرَّفة يف    حسب" السلع"أما  . خماليطهاعلى  املخففة و  وحماليلها ينطبق النظام املنسق عاملياً على املواد النقية        ١-١-٢-٣-١
األمريكية، أو يف  الذي وضعته إدارة السالمة املهنية والصحة بالواليات املتحدة (CFR 1910.1200 29) اخلطورةمعيار تبليغ معلومات 

 .نطاق النظام املنسق عاملياًيف  ال تدخلالتعاريف األخرى، فهي 

 متييز واضح بني الرتب والفئات من       مع وجود   وشفافاً ومن أهداف النظام املنسق عاملياً أن يكون النظام سهالً          ٢-١-٢-٣-١
معايري شبه كمية أو نوعيـة،    على  اخلطورة  كثرية من رتب تصنيف رتب  ويقوم. بقدر اإلمكان " التصنيف الذايت "أجل التمكني من    
على سبيل املثال ( اخلطورة وعالوة على ذلك، يقدم بالنسبة لبعض رتب.  لتفسري البيانات ألغراض التصنيفاءاخلرب ويتطلب األمر رأي
 .ختاذ القرار لتعزيز سهولة االستخدامال خمطط )فجرات، أو املواد الذاتية التفاعلهتّيج العني، أو املت

 "التصنيف" مفهوم    ٢-٢-٣-١

 اخلطرة املتأصـلة    صائصسوى اخل تناول  لبيان أنه ال ي   " اخلطورةتصنيف   "مفهوميستخدم النظام املنسق عاملياً       ١-٢-٢-٣-١
 .للمواد أو املخاليط

 :سوى ثالث خطوات هي  اخلطورة وال يتضمن تصنيف  ٢-٢-٢-٣-١

  واملادة أو املخلوط؛ خبطورةتعيني البيانات ذات الصلة   )أ(

 املخلوط؛ و املالزمة للمادة أو اخلطورةاستعراض تلك البيانات بعد ذلك هبدف التأكد من   )ب(

عنـد  ،  اخلطـورة  البت فيما إذا كانت املواد أو املخاليط تصنف كمواد أو خماليط خطرة، ودرجة              )ج(
 .عليها املتفق اخلطورةاالقتضاء، عن طريق مقارنة البيانات مع معايري تصنيف 

ولزيادة توضيح التطبيـق املتوقـع    ،IOMC ما ذكر يف وصف برنامج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية        حسبو  ٣-٢-٢-٣-١
 مىت صنفت مادة كيميائية   فإنه ينبغي،   ،  )٤-٢-١-١، الفقرة   ١-١الفصل   (والتطبيق الغرض والنطاق  للنظام املنسق عاملياً حتت عنوان    

إعالمية أو خطوات أخرى بالنسبة       من خطوات  ينبغي اختاذه  ما   ديديف حت أن ينظر    حيتمل أن تكون هلا تأثريات ضارة،        ابعينها على أهن  
 .استخدام بعينهوضع ملنَتج بعينه أو 

  معايري التصنيف    ٣-٢-٣-١
 خطورةكل منها رتبة لخيصص  ري لتصنيف املواد واملخاليط،ـ من هذه الوثيقة معاي  ٤ و ٣ و ٢تقدم يف األجزاء      ١-٣-٢-٣-١

 املوصـى هبـا     العمليةتبىن  ،  اخلطورة وفيما يتعلق مبعظم رتب      . وثيقاً اتصاالً اليت تتصل فيما بينها    اخلطورةموعة من رتب    جمحمددة أو   
 :التايل عاقبف املخاليط على أساس التـلتصني

  أساس تلك البيانات؛  على تصنيف املخلوط دائماًيوضعيانات اختبار للمخلوط الكامل، حيثما تتوفر ب  )أ(
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املدرجة واملـشروحة يف     حيثما ال تتوفر بيانات اختبار عن املخلوط نفسه، ينظر يف مبادئ االستكمال             )ب(
  املخلوط؛ كل فصل على حدة لتعيني ما إذا كانت هذه املبادئ تتيح تصنيف

  الصحية والبيئية، باخلطورةفيما يتعلق فإنه ، وباإلضافة إىل ذلك
املتاحة كافية للتمكن     وال تكون البيانات   ‘٢‘و،   ال تتوفر بيانات اختبار عن املخلوط نفسه       ‘١‘حيثما    )ج(

املخلوط طرائق متفـق عليهـا       من تطبيق مبادئ االستكمال املذكورة أعاله، تطبق من أجل تصنيف         
  .املعروفة على أساس املعلومات رةاخلطوومشروحة يف كل فصل لتعيني 

يف معظم احلاالت، ليس من املتوقع أن تتاح بيانات موثوقة عن املخاليط الكاملة من أجل رتب خماطر التحول و  ٢-٣-٢-٣-١
االستناد إىل  وبالتايل، ففيما يتعلق برتب املخاطر هذه، ستصنف املخاليط عامةً ب         . اجليين للخاليا اجلنسية، والسرطنة، والسمية اإلجنابية     

وميكن تعديل  .  يف كل فصل   التركيزات احلدية /القيم احلدية املعلومات املتاحة عن كل مكون من مكونات املخاليط، باستخدام طرق           
التصنيف على أساس كل حالة على حدة استناداً إىل بيانات االختبار املتاحة بشأن املخلوط الكامل إذا كانت هذه البيانات حامسة على 

  .املبني يف كل فصلالنحو 
   بيانات االختبار ونوعيةطرائق االختبار، والبيانات املتاحة  ٤-٢-٣-١
 ال يوجد اشتراط يف النظـام       ،لذلك. املخاليط ال يتضمن النظام املنسق عاملياً ذاته اشتراطات الختبار املواد أو          ١-٤-٢-٣-١

 ومن املعروف أن بعض أقسام اللوائح التنظيمية تقتضي احلصول        . خطورةبالنسبة ألية رتبة     للحصول على بيانات عن طريق االختبار     
ليست متصلة على وجه التحديد بالنظام املنسق  ، لكن هذه االشتراطات)اآلفاتعلى سبيل املثال يف حالة مبيدات (على بيانات اختبار 

البيانات  أو/أو عن خماليط مشاهبة و/و املخلوط نفسهاملخاليط باستخدام البيانات املتاحة عن  وتسمح املعايري املوضوعة لتصنيف. عاملياً
  .املتاحة عن مكونات املخلوط

ويف بعض . طرائق االختبار اليت تدعم أساس املعايري ويعتمد تصنيف املواد واملخاليط على املعايري وعلى موثوقية  ٢-٤-٢-٣-١
مكونات  يل املثال، اختبار التحلل األحيائي للمواد أوعلى سب(اجتياز أو فشل اختبار بعينه   علىاحلاالت، حيدد التصنيف بناًء

االستجابة ومن املالحظات اليت تسجل أثناء /اجلرعة ، بينما يف حاالت أخرى، تستنبط التفسريات من منحنيات عالقة)املخاليط
بة ألية مادة موضع اختبار، كما توحيد ظروف االختبار حبيث تكون النتائج قابلة للتكرارية بالنس ويف مجيع احلاالت، يلزم. االختبار

ويف هذا السياق، يعين حتقيق طريقة االختبار . مصدر القلق طورةاخللتعيني رتبة " صحيحة"يلزم أن يعطي االختبار القياسي بيانات 
  .فيها من موثوقية ومالءمة طريقة ما لتحقيق غرض حمدد العملية اليت يتم التثبت

 اخلطرة، والـيت    ائصاليت تعني اخلص   على الصحة والبيئة استخدام االختبارات     ورةاخلطوميكن ألغراض تعيني      ٣-٤-٢-٣-١
 الصحية والبيئية حمايدة فيما يتعلـق بطرائـق        اخلطورةالنظام املنسق عاملياً لتعيني      ومعايري. جترى وفقاً ملبادئ علمية معترف هبا دولياً      

 نظـم  سـبق  ذكرهـا يف   وحمققة وفقاً إلجراءات ومعايري دولية   ة علمياً تباع ُنهج خمتلفة ما دامت الطرائق سليم      ااالختبار، وتسمح ب  
االختبـار   وطرائق.  بصورة مشتركة  ، وما دامت الطرائق تعطي بيانات مقبولة       موضع البحث  باخلطورة  التصنيف القائمة فيما يتعلق     

  .ام املنسق عاملياًيف النظة املادية تكون عادة قاطعة بدرجة أكرب، وهي مبين اخلطورةاملستخدمة لتعيني 
  املواد الكيميائية اليت سبق تصنيفها ٤-٤-٢-٣-١

ينبغي قبول بيانات االختبـار      على أنه  IOMC-CG-HCCS ينص أحد املبادئ العامة اليت وضعها فريق التنسيق             
 للنظام املنسق عاملياً، وبالتـايل      التصنيف القائمة عند تصنيف هذه املواد وفقاً       اليت سبق احلصول عليها للمواد الكيميائية يف إطار نظم        

مهمة يف احلاالت اليت ختتلف فيها معايري        وهلذه السياسة آثار  . ازدواجية االختبار واالستخدام غري الضروري حليوانات االختبار       جتنب
املتوفرة   البيانات م نوعية تقييوقد يكون من الصعب يف بعض احلاالت        . يف نظام تصنيف قائم    النظام املنسق عاملياً عن املعايري املوجودة     

  .خبري ويف مثل هذه احلاالت سيكون من الضروري االستعانة برأي. من دراسات قدمية
   خاصةاكلاملخاليط اليت متثل مش/املواد   ٥-٤-٢-٣-١
 الفيزيائية  -  الكيميائية صائصمتعددة منها اخل   خيضع تأثري املواد أو املخاليط يف النظم األحيائية والبيئية لعوامل           ١-٥-٤-٢-٣-١

 اكلوقد متثل بعض جمموعات املواد مـش      . بيولوجياًاملواد املكونة   املخلوط، والطريقة اليت تتاح هبا       أو مكونات /للمادة أو املخلوط و   
  تصنيف املواد أو املخاليط عندما يثبت من بيانـات         ب عدم وجي. البوليمرات والفلزات  خاصة يف هذا الصدد، على سبيل املثال، بعض       

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

20 

وباملثل، فإنه ينبغي لدى تـصنيف      . متاحة بيولوجياً  تباع طرائق اختبار مقبولة دولياً أن املواد أو املخاليط غري         اب قاطعة ناجتة من     جتري
  .املنسق عايري التصنيفمب  مقترنة األحيائي ملكونات املخلوطالتوافربيانات  املخاليط، عند االقتضاء، استخدام

) على سبيل املثال، بسبب خصائصها املتفجرة أو املؤكـسدة        (الفيزيائية   أوجه اخلطورة  وميكن أن تتغري بعض     ٢-٥-٤-٢-٣-١
وينبغـي أن تراعـى يف      . بالتخفيف، كما يف حالة املتفجرات غري احملسسة، أو بإدخاهلا يف خملوط أو سلعة أو عبوة أو عوامل أخرى                 

  .لفنيةاخلربات واملعرفة ا) مثل التخزين(إجراءات التصنيف لقطاعات حمددة 
    احليواناتسالمة  ٦-٤-٢-٣-١

تـوتر  وال يقتصر هذا الشاغل على ختفيـف ال       . التجارب يتمثل أحد الشواغل األخالقية يف سالمة حيوانات          
وينبغي كلما .  اجلوانب املتعلقة باستخدام احليوانات واستهالكها ألغراض التجارب،يف بعض البلدان  ،  واملعاناة، وإمنا ميتد أيضاً ليشمل    

الطرائق اليت تستخدم فيها حيوانات     باستخدام حيوانات حية     كن ذلك تفضيل االختبارات واخلربات اليت ميكن التوصل إليها بدون         أم
وهتّيج العني  تأكل اجللد/هتّيج(حمددة  ألوجه خطورةوهلذا الغرض، أدرجت كجزء من نظام التصنيف بالنسبة . التجارب احلية احلساسة
وبالنسبة الختبارات أخرى مثل السمية احلادة،      . غري احليوانية  خمططات اختبار تبدأ باملالحظات أو القياسات     ) أو التلف الشديد للعني   

مقبولة على املستوى الدويل وينبغي       أو تسبب معاناة أقل،    ،احليوانية البديلة اليت تستخدم فيها أعداد أقل من احليوانات         تعترب التجارب 
  .النصفية ي للجرعة القاتلةتفضيلها على االختبار التقليد

 األدلة املستمدة من البشر  ٧-٤-٢-٣-١

أن تؤخذ يف االعتبار البيانات  املواد الكيميائية على صحة اإلنسان خطورةألغراض التصنيف، ينبغي لدى تقييم    
 هنية، والبيانات املستمدة من قاعـدة بيانـات  مثل البيانات امل(الكيميائية يف البشر   واخلربات املتعلقة بتأثريات املواد  هبا الوبائية املوثوق 

  .غري مقبول عموماً اخلطورةإجراء اختبارات على البشر لغرض تعيني فإن وبصفة عامة، ). احلوادث
  اءرأي اخلرب  ٨-٤-٢-٣-١

إمكان استخدام البيانـات      يف عدد من اجملاالت لضمان     اءيتضمن هنج تصنيف املخاليط االستعانة برأي اخلرب          
 يف تفسري البيانات  ضرورياًاءوقد يكون رأي اخلرب. البشر ومحاية البيئة  بالنسبة ألكرب عدد ممكن من املخاليط هبدف محاية صحةاملتاحة
  .األدلةعندما يكون من الضروري حتديد وزن املواد، وخباصة  خطورةتصنيف  باملتعلقة

 وزن األدلة  ٩-٤-٢-٣-١

أما بالنسبة لبعض . البيانات املعايري املطلوبة نتج التصنيف مباشرة عندما تستويف، يطورةاخلبالنسبة لبعض رتب   ١-٩-٤-٢-٣-١
البيانات املتاحة كافة ويعين هذا أنه ينبغي دراسة .  على أساس الوزن الكلي لألدلةوضعاملخلوط ي الرتب األخرى، فإن تصنيف املادة أو

واخلـربة  والبيانات احليوانية ذات الـصلة      ت منها،    اليت يتم التثبُّ   املعمليةارات  مبا فيها نتائج االختب   جمتمعة،   السمية   ديداليت تؤثر يف حت   
  .وتقارير احلاالت واملالحظات املثبتة بشكل جيد  من قبيل الدراسات الوبائية والسريريةستمدة من البشرامل
واملخاليط اليت تدخل يف تركيب املادة املواد  وينبغي إدراج تقييم. البيانات واتساقها من األمور املهمةونوعية   ٢-٩-٤-٢-٣-١

النتـائج   وجتمـع . الدراسات اليت جترى على موضع تطبيق املادة املختربة، وآلية أو أسلوب التأثري            اليت جيرى تصنيفها، وكذلك نتائج    
 .ةلألدل  وزن واحدديد وتؤخذ مجيعها يف االعتبار من أجل حتإلجيابية والسلبيةا

معايري التصنيف املوضحة يف كل فصل، سـواء    اليت تتسق مع  جيابية على التأثريات اإل    عادة بناءً  ر التصنيف ويّرب  ٣-٩-٤-٢-٣-١
تقـدير   رين ويوجد تضارب بني النتائج، يـتعني      وحيثما تتوفر أدلة من كال املصدَ     .  احليوانات ى عل املستمدة من البشر أو من الدراسات     

 واملوثوقية العالية أسبقية    لنوعيةللبيانات البشرية ذات ا    ، تكون وعموماً. ة التصنيف موثوقية األدلة املستمدة من املصدرين هبدف حل مسأل       
األعداد الكافية من األفـراد   أنه حىت الدراسات الوبائية اجليدة التصميم، واليت تنفذ بشكل جيد، قد تفتقر إىل غري. على البيانات األخرى

 جيابيـة وال تبطـل النتـائج اإل  . مهمة، أو لتقدير العوامل اليت قد تثري اللبس  ذلكموضع الدراسة لكشف التأثريات النادرة واليت تظل مع
ولكنها تتطلب إجراء تقييم  ،إجيابية منفذة بصورة جيدة، بالضرورة، بسبب عدم وجود خربة بشرية           على احليوانات دراسات   املستمدة من 
  .ملتوقع حلدوث التأثريات وتأثري العوامل اليت قد تثري اللبسبالتواتر ا  البيانات البشرية واحليوانية فيما يتصللدقة ونوعية
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العمليـات  علومـات   مالتعرض للمادة، و   سبيل: ومن العوامل املهمة يف حتديد مالءمة تأثري ما ِصلته بالبشر           ٤-٩-٤-٢-٣-١
وعنـدما  . ر لتحديد تصنيف أدىن    يف ِصلتها بالبشر، قد يكون هناك مرب       شكاً وعندما تثري هذه املعلومات   . األيض ية، ودراسات طبيعال

  .صلة بني آلية أو أسلوب التأثري بالبشر، ينبغي عدم تصنيف املادة أو املخلوط يتضح عدم وجود
 واحدة جترى وفقاً ملبادئ     إجيابيةدراسة   غري أن .  لدى تقدير وزن األدلة     معاً جيابية والسلبية وجتمع النتائج اإل    ٥-٩-٤-٢-٣-١

  . تربر تعيني فئة تصنيفميكن أنالناحية اإلحصائية واحليوية   معنوية منجيابيةإعلمية جيدة وتعطي نتائج 
   ن تصنيف املخاليطأاعتبارات خاصة بش  ٣-٣-١
 تعاريف  ١-٣-٣-١

وتستهدف هذه . بتصنيف املخاليط يلزم تعريف مصطلحات حمددة لضمان توفري فهم كامل لألحكام املتعلقة  ١-١-٣-٣-١
والوسم، وليس املقصود هبا أن تطبق يف حاالت أخرى مثـل التبليـغ عـن                املنَتج لغرض التصنيف   خطورةالتعاريف تقييم أو تقدير     

  :من التعاريف هو التأكد من أن واهلدف. املخزونات
ف بالتايل وفقـاً ملعـايري      ، وتصنَّ اخطورهتتقيَّم لتحديد   مجيع املنتجات يف نطاق النظام املنسق عاملياً          )أ(

  اً حسب االقتضاء؛النظام املنسق عاملي
تفاعل أثناء صنع املنَتج  فإذا كان حيدث. مستقر على املنَتج املعين الفعلي، أي على منَتج ستندالتقييم ي  )ب(

وإجراء تصنيف لتطبيق النظام     للخطورة مما يؤدي إىل تكّون منتج جديد، وجب إجراء تقييم جديد         
 .املنسق عاملياً على املنَتج اجلديد

 لالطـالع علـى     ٢-١الفصل   انظر(ة  سبيكمادة، خملوط،   : بلت تعاريف عملية للمصطلحات التالية    وقد ق   ٢-١-٣-٣-١
  ).اًنظام املنسق عامليال املستخدمة يف  واملختصراتتعاريفال

الناجتة من أي عملية إنتاج، مبا يف ذلك أي مـضاف            العناصر الكيميائية ومركباهتا يف احلالة الطبيعية أو      : ملادةا
نة أثناء العملية املستخدمة، باستثناء أي مذيب قد يفصل       وأية شوائب متكوّ    املنَتج استقرارظة على   الزم للمحاف 
  . املادة أو يغري تركيبهااستقراربدون أن يغري  من املنَتج
  .اليت ال حيدث تفاعل بينها يف املخلوط أو أكثر من املوادمادتني املخاليط أو احملاليل اليت تتركب من : املخلوط

  بصـورة ر متحدة ـن أو أكث  ـن عنصري ـالعياين، تتكون م   هي مادة فلزية متجانسة على النطاق     : سبيكةال
وألغراض التصنيف يف إطار النظام املنسق عامليـاً، تعامـل          . فصلها بالوسائل امليكانيكية  من السهل   ل  جتع ال
 . كمخاليطلسبائكا

املواد واملخاليط يف النظام املنـسق       على االتساق عند تصنيف   وينبغي استخدام هذه التعاريف هبدف احملافظة         ٣-١-٣-٣-١
 أو مكونات مفردة يف مادة أو خملوط تكون مصنفة بذاهتا، أن ضافاتشوائب أو م  أيضاً أنه جيب، حيثما يثبت وجودويالحظ. عاملياً

  .خطورةاملعني لكل رتبة  ز احلديالتركي/ديةقيمة احلالاملواد يف االعتبار أثناء التصنيف إذا زادت نسبتها على  تؤخذ هذه
الغازات اجلوية، مثل األكسجني، وثاين      ومن املعترف به، ألغراض عملية، أن بعض املواد قد تتفاعل ببطء مع             ٤-١-٣-٣-١

قد  وخمتلفة، أو قد تتفاعل ببطء شديد مع مكونات املخلوط األخرى لتكوين مواد خمتلفة، أ  لتكوين مواد،أكسيد الكربون، وخبار املاء
غري أن تركيزات املواد املختلفة اليت تنتجها هذه  حتدث هلا بلمرة ذاتية لتكوين بوليمرات قليلة الوحدات أو بوليمرات عديدة الوحدات،

  .املخلوط خطورة تصنيف حبيث ال تؤثر يف كاٍف التفاعالت تعترب عادة منخفضة بشكلٍ
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   احلديةالتركيزات/القيم احلديةاستخدام   ٢-٣-٣-١
يف  خطـورة تصنيف عدة رتب     مكوناته، تستخدم من أجل    خطورةعند تصنيف خملوط مل خيترب على أساس          ١-٢-٣-٣-١

تركيزات حديـة معتمـدة     /حديةوبينما حتدد قيم    . ملكونات املخلوط املصنفة  نوعية    حدية تركيزات  أو حديةالنظام املنسق عاملياً قيم     
قـيم  الأقـل مـن       بعض املخاليط اليت حتتوي مكونات خطرة بتركيـزات        معظم املخاليط، قد تكون هناك     خطورة بشكل يناسب 

وقد تكون هناك أيـضاً     . ال تزال تشكل خطراً ميكن تقديره      املنصوص عليها يف النظام املنسق عاملياً ولكنها      احلدية  التركيزات  /ديةاحل
  .غري خطر ملكون ما  مما يتوقع على أساس مستوىرياًالتركيزات احلدية بالنظام املنسق عاملياً أقل كث/ديةاحل قيمالحاالت تكون فيها 

يف النظام املنسق عاملياً بصورة منتظمـة         املتبعة احلدية النوعية التركيزات  /ديةقيم احل الوينبغي يف املعتاد تطبيق       ٢-٢-٣-٣-١
 إىل أن خطَر ُمكون معني سيكونتشري  ف معلوماتبيد أنه إذا كانت تتوفر لدى املصّن. وموحدة يف مجيع البلدان ويف مجيع القطاعات

  . لذلكحيتوي ذلك املكون يصنف تبعاً ، فإن املخلوط الذيالنوعيةالتركيزات حدود / عند مستويات أدىن من قيم العتبةملحوظاً
 يف حالـة وجـوده      ملحوظاً ُمكوٍن معني لن يكون    خطورةويف بعض األحيان، قد توضح بيانات قاطعة أن           ٣-٢-٣-٣-١

ويف تلك احلاالت، ميكن    . املتبعة يف النظام املنسق عاملياً    التركيزات النوعية   ) حدود(حد  )/القيم احلدية (القيمة احلدية    مبستوى أعلى من  
شـأنه أن يزيـد    املكون يف املخلوط على حنو مـن  يؤثرالبيانات، وينبغي أن تستبعد البيانات إمكانية أن    تصنيف املخلوط وفقاً هلذه   

  .املخلوط مكونات تؤثر على ذلك التقدير  عن ذلك، ينبغي أال حيتويوفضالً. املادة النقيةخطورة يتجاوز قدار مب  اخلطورة
، وأن تتاح هـذه     احلديةالتركيزات  /ديةاحل قيملوينبغي االحتفاظ بوثائق كافية لدعم استخدام أية قيم خمالفة ل           ٤-٢-٣-٣-١

  .الوثائق ملن يطلب االطالع عليها
  ية والتأثريات املضادةالتأثريات التآزر  ٣-٣-٣-١

هبذا التقييم أن يأخذ يف اعتبـاره        عند إجراء التقييم وفقاً الشتراطات النظام املنسق عاملياً، جيب على من يقوم              
أدىن  خطـورة وال ميكن تصنيف خملوط يف فئة       . تآزرية فيما بني مكونات املخلوط     مجيع املعلومات املتاحة عن احتمال وجود تأثريات      

  . ببيانات كافيةجود تأثريات مضادة بني املكونات إال إذا كان ذلك األمر مدعماًو على أساس

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

23 

  
  ٤-١الفصل 

  الوسم: اخلطورةتبليغ معلومات 
  األهداف والنطاق والتطبيق  ١-٤-١
 ذلـك   ، مبـا يف   اخلطورةالعمل على إعداد النظام املنسق عاملياً يف وضع نظام منسق لتبليغ معلومات             داف  هل أحد أ  ثيتم  ١-١-٤-١

وقد ُنفِّـذ هـذا     . الوسم، وصحائف بيانات السالمة، ووضع رموز يسهل فهمها، على أساس معايري التصنيف اليت ُوضعت للنظام املنسـق               
باستخـدام الطريقـة ذاهتـا    اخلطورةالعمل، برعاية منظمة العمل الدولية، الفريق العامل التابع ملنظمة العمل الدولية املعين بتبليغ معلومـات            

  ).٢-١-١-٣-١، الفقرة ٣-١الفصل " (تصنيف املواد واملخاليط اخلطرة" خطوات، احملددة يف تنسيق التصنيف، حتت عنوان ٣ملكونة من ا
يف  اخلطـورة من رتب وفــئات     رتبة  ويتضمن النظام املنسق عاملياً أدوات وسم مناسبة لتبليغ معلومات عن كل              ٢-١-٤-١

غري اليت حددت لكل رتبـة وفئـة         خطورةحالة استخدام رموز، أو كلمات تنبيه، أو بيانات         وال يتحقق هدف التنسيق يف      . النظام
  .يف النظام املنسق عاملياً خطورة

وقد حبث الفريق العامل التابع ملنظمة العمل الدولية تطبيق املبادئ العامة املوصوفة يف اختصاصات فريق تنسيق نظم                   ٣-١-٤-١
، واعترف الفريق العامل بأنـه سـتوجد   اخلطورةما تنطبق هذه املبادئ على تبليغ معلومات ، بقدر IOMC CG/HCCS )١(التصنيف

معينة بالنـسبة    خطورةحاالت تربر فيها احتياجات ومنهج نظم التصنيف توخي بعض املرونة من حيث مالءمة إدراج رتب وفئات                 
  .لبعض اجلماهري املستهدفة

 "ت األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحــة التنظيميـة النموذجيـة            توصيا"وعلى سبيل املثال، فإن نطاق        ٤-١-٤-١
وال يضع هذا النظام بطاقات وسم على املواد أو املخاليط الـيت            . السمية احلادة  خطورةمن فئات رتبة     خطورةيشمل سوى الفئات األشد      ال

غري أنه إذا عدِّل نطاق ذلك      ). كغم/ مغم ٣٠٠ >طاق اجلرعات الفموية    مثل املواد اليت تقع يف ن     (األقل شدة    اخلطورةتندرج يف نطاق فئات     
، وجب وسم تلك املواد واملخاليط باستخدام أدوات الوسـم          خطورةالنظام حبيث ُتدرج فيه املواد واملخاليط اليت تقع يف هذه الفئات األقل             

  .بعينها خطورةتخدام قيم حدية خمتلفة لتعيني املنتجات اليت توسم يف فئة ويتناىف مع هدف التنسيق اس. املناسبة املقررة يف النظام املنسق عاملياً
 تبني معلومات "توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية"ومن املعترف به أن   ٥-١-٤-١

هنا، فإن جلنة اخلرباء الفرعية لألمم املتحدة املعنية        من  . الوسم يف شكل ختطيطي بالدرجة األوىل بسبب احتياجات اجلماهري املستهدفة         
كجزء من املعلومات اليت تسجل على بطاقة الوسم طبقـاً           اخلطورةبنقل البضائع اخلطرة قد ختتار عدم إدراج كلمات التنبيه وبيانات           

  .لالئحة التنظيمية النموذجية
  املصطلحات  ٢-٤-١
  .اخلطورةوصفاً للمصطلحات والتعاريف العامة املتصلة بتبليغ معلومات  "تعاريف وخمتصرات" ٢-١يتضمن الفصل   ١-٢-٤-١
   املستهدفةماهرياجل  ٣-٤-١
. اخلطـورة املستخدمني النهائيني للمخطط املنسق لتبليغ معلومـات    املستهدفة اليت ستكون مبثابةماهري اجلاحتياجاتعينت   ١-٣-٤-١

. املعلومات املنقولة إليها عن املواد الكيميائيـة اخلطـرة          املستهدفة وتستخدم  ماهريهذه اجل ملناقشة األسلوب الذي تتلقى به       وأويل اهتمام خاص  
 .التدريب توافراالستخدام احملتمل للمنتجات، وإتاحة معلومات أخرى خبالف مضمون بطاقة الوسم، و وتتضمن العوامل اليت نوقشت

وعلى سـبيل املثـال،     . املستهدفة املختلفة ماهري  جات اجل  لصعوبة الفصل الكامل بني احتيا     إدراكوقد كان هناك      ٢-٣-٤-١
 الطوارئ بطاقات الوسم يف مرافق التخزين، ويستخدم املستهلكون والعـاملون يف مكـان            خدمات  يستخدم كل من العاملني وفرق      

____________  
)١(  IOMC, Coordinating group for the harmonization of chemical classification systems, revised terms of reference and work programme 

(IOMC/HCS/95 – 14 January 1996).  
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تخدم يف بيئة املستهلك  ميكن أن تس اآلفاتوباإلضافة إىل ذلك، فإن مبيدات. عملهم على حد سواء منتجات مثل الدهانات واملذيبات
  املستخدمة يف معاجلة البذور يف حمطات معاجلـة        اآلفاتمثل مبيدات   (وأماكن العمل   ) مثل منتجات معاجلة عشب املروج واحلدائق     (

ستهدفة،  املماهريالفقرات التالية من هذا القسم اجل وتتناول.  املستهدفة املختلفةماهريوهكذا، توجد مسات معينة ختتص هبا اجل). البذور
  .حتتاجها ونوع املعلومات اليت

أو /اليت تتسم هبا املواد الكيميائيـة املـستخدمة و   احملددة اخلطورةون والعمال إىل معرفة وظفحيتاج امل :مكان العمل  ٣-٣-٤-١
بسبب تلـك    قد تنشأ معلومات عن إجراءات الوقاية احملددة املطلوبة لتجنب التأثريات الضارة اليت            املتداولة يف مكان العمل، وكذلك    

، غري أنـه يف حالـة     )يف عبوات (طريق احتواء املادة الكيميائية      احملتملة عن  اخلطورةويف حالة ختزين املواد الكيميائية، تقلل       . اخلطورة
اءهتا حيتاجون إىل معلومات ميكن قر وهنا قد.  الطوارئ حباجة إىل معرفة اإلجراءات الواجب اختاذهاأفراد خدمات وقوع حادث، يكون

وعن طريـق    السالمةهلذه املعلومات اليت تتاح أيضاً عن طريق صحائف بيانات           بيد أن بطاقة الوسم ليست املصدر الوحيد      . من بعد 
وقد تتباين طبيعة . واتقائها اخلطورةتعيني   النظام املذكور أيضاً التدريب يف جمالروفّوينبغي أن ي. مكان العمليف   إدارة األخطار   م  نظا

املقارنة ه ب غري أن . إىل آخر  املعلومات اليت تتضمنها صحائف بيانات السالمة من مكان عمل        ل  م، ودقة ووضوح واكتما   ب املقدّ التدري
 .للرموز وسائر أنواع املعلومات  متعمقاًكّونوا فهماًمع املستهلكني على سبيل املثال، يستطيع العاملون أن ُي

الوحيد للمعلومات املتاحة للمـستهلكني    أن تكون بطاقة الوسم هي املصدريرجح يف معظم احلاالت   : املستهلكون  ٤-٣-٤-١
 فلسفية الفاتوهناك اخت. لة بشكل كاف وذات صلة باستخدام املنَتجالوسم مفصَّ لذلك، يتطلب األمر أن تكون بطاقة. بشكل مباشر

 الـضرر القائَم على احتمال     دف املستهلك الوسمَ  ويعترب بعض نظم الوسم الذي يسته     . هنج تقدمي املعلومات للمستهلكني    هائلة بشأن 
يف تقـدمي معلومـات     " احلـق يف املعرفـة    "نظم وسم أخرى مبدأ       يف هذا الصدد، بينما تراعي      فعاالً هنجاً) عن األخطار تبليغ  الأي  (

ـ وتثقيف املستهلكني أصعب وأقل كفاءة من تثقيـف اجل        . املنَتج  خطورة واحد هو    للمستهلكني تبىن على أساس     املـستهدفة   اهريم
 أمهية خاصة بالنسبة    فهم املعلومات وتكتسب مسألة   . ضخماً وميثل تقدمي معلومات كافية بأبسط وأسهل املصطلحات حتدياً       . األخرى
 .املستهلكني يعتمدون على معلومات بطاقة الوسم وحدها  ألن املستهدف، نظراًجلمهورهلذا ا

ولتيسري االسـتجابات  . الطوارئ إىل معلومات على عدة مستويات دماتأفراد خحيتاج  : الطوارئأفراد خدمات  ٥-٣-٤-١
أو يف مرافق  وينطبق ذلك يف حالة وقوع حادث أثناء النقل،. معلومات دقيقة ومفصلة وواضحة بقدر كاف      الفورية، حيتاج هؤالء إىل   

ـ   ـ، حيتاج  حادث ما مثالً   يبادرون إىل مسرح   والعاملون يف إطفاء احلرائق والذين    . التخزين، أو يف أماكن العمل     ات ـون إىل معلوم
واملعلومـات    على استخدام املعلومـات التخطيطيـة       جيداً ويكون هؤالء األشخاص مدربني تدريباً    . ميكن متييزها وتفسريها من بعد    

ها من عدد مـن  وأساليب املواجهة، حيصلون علياخلطورة عن   الطوارئ يتطلبون أيضاً معلومات مفصلةأفراد خدماتإال أن  . رةاملشفّ
حيتاج إليـه   املطلوبة للموظفني الطبيني املسؤولني عن عالج ضحايا احلوادث أو حاالت الطوارئ عما وقد ختتلف املعلومات. املصادر

  .العاملون يف اإلطفاء
ت عدد كبري   احتياجا "الالئحة التنظيمية النموذجية   توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة،      " تليب :النقل  ٦-٣-٤-١

 ماهريومن بني اجل. الرئيسية  املستهدفةجلماهري الطوارئ ميثلون اوأفراد خدمات النقل   عمال أن من   رغمعلى ال  املستهدفة،   ماهريمن اجل 
لنقلها أو حتميل عبوات بضائع خطرة يف مركبات النقل أو           يقبلون بضائع خطرة  يقدمون أو   املستهدفة األخرى أصحاب العمل الذين      

. مجيع حاالت النقل وكل هؤالء حيتاجون إىل معلومات تتعلق باملمارسات املأمونة العامة اليت تالئم. ها منهاأو تفريغ الشحن حاويات
مثل : (عمله يف حالة وقوع حادث بصرف النظر عن املادة املنقولة           املركبة حباجة إىل معرفة ما جيب      سائقوعلى سبيل املثال، سيكون     

  املركبات إال إىل معلومـات     سائقوال حيتاج    وقد.  وما إىل ذلك   حفظ مستندات النقل يف مكان حمدد،      و طات،تبليغ احلادث إىل السل   
وحيتـاج  . وما إىل ذلـك الصهاريج،   أيضاً بتحميل أو تفريغ العبوات أو مبلء يقومون ا إال إذا كانو   ددة،حم أوجه خطورة حمدودة عن   

  .البضائع اخلطرة إىل معلومات أكثر تفصيالًبر العاملون الذين يكون هلم اتصال أو احتكاك مباش
 إمكانية فهم املعلومات  ٤-٤-١

  اخلطـورة نظام تبليغ معلومات  ت أثناء وضعـ املعلومات املقدمة إحدى أهم املسائل اليت عوجل  سألة فهم كانت م   ١-٤-٤-١
  :ياً هو تقدمي املعلومات وفقاً للمبادئ التاليةاملنسق عامل وهدف النظام). إمكانية فهم املعلوماتمنهجية اختبار ، ٦انظر املرفق (
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 ينبغي تبليغ املعلومات بأكثر من وسيلة؛  )أ(

إىل جانب مجيـع   بل، عناصر النظام يف االعتبار الدراسات والوثائق املوجودة من قَمسألة إمكانية فهمتأخذ    )ب(
 البيانات املستقاة من التقييمات؛

 .اخلطورةأنواع   خمتلفبني قةمتس اخلطورة) شدة(خدمة لبيان درجة ينبغي أن تكون العبارات املست  )ج(

 مثل السرطنة   مدالتأثريات الطويلة األ   وقد كانت النقطة األخرية موضوع مناقشة حول مقارنة التعبري عن الشدة بني             ٢-٤-٤-١
 ميكـن فإنه الصحية،  واخلطورة فيزيائيةال خلطورةاقد يتعذر عقد مقارنة مباشرة بني  بينما  و.  مثل القابلية لالشتعال   فيزيائيةال واخلطورة
  .اخلطورةبشأن القلق ذاهتا  درجةتبليغ ، وبالتايل هاسياق يف اخلطورة املستهدفة بوسيلة لوضع درجة جلماهريتزويد ا

   اختبار إمكانية فهم املعلوماتمنهجية   ٣-٤-٤-١
سألة فهم تطبيق مبادئ عامة تتصل مب  أنه ميكن إىل للدراسات املنشورة قامت به جامعة مريالند استعراض أويلأشار    
وقد وضعت جامعة كيب تاون هذه املبادئ يف منهجية اختبـار           . اخلطورة على عملية وضع خمطط منسق لتبليغ معلومات         املعلومات

تدرس املنهجية  لوسم املفردة،وباإلضافة إىل اختيار عناصر ا). ٦انظر املرفق ( اخلطورةتبليغ معلومات ل فهم نظامإمكانية شاملة لتقييم 
وتتضمن منهجيـة  . فهم املعلوماتالتدريب للمساعدة يف  رسائل التحذير املوجهة للمستهلكني حيث يقل االعتماد علىإمكانية فهم 

  .٦ ويرد ملخص هلذه املنهجية يف املرفق .صحائف بيانات السالمة دى فهماالختبار أيضاً وسيلة لتقييم م
   الترمجة  ٥-٤-١

الواضح أنه يتعني أن حتـتفظ       ومن. إلمكانية فهم املعلومات    إضافياً ثل خيارات استخدام املعلومات النّصية حتدياً     مت    
وقد اكتسبت خربة يف هذا الصدد يف برنـامج بطاقـات           . املعىن نفسه  غبلُّتحبيث  عند ترمجتها،   بإمكانية فهمها   الكلمات والعبارات   

كما تتـوفر  . واسع من اللغات يف ترمجة عبارات منطية إىل نطاق (IPCS) ج الدويل للسالمة الكيميائية  التابع للربنام  السالمة الكيميائية 
، اخلطورة واخلطرمصدر سبيل املثال،   تبليغ الرسالة نفسها بعدة لغات، على      لدى االحتاد األورويب خربة يف ترمجة املصطلحات لضمان       

للطوارئ، الذي يستخدم  الشمالية حيث يتوفر دليل أمريكا الشمالية بشأن االستجابةخربة مماثلة يف أمريكا  سبتواكُت. وما إىل ذلك
 .عبارات أساسية بعدد من اللغات

 التوحيد القياسي  ٦-٤-١

 ُنهج قياسية  أساس جزء كبري منه علىوضعمن أجل حتقيق اعتماد أكرب عدد ممكن من البلدان للنظام املنسق عاملياً، ي  ١-٦-٤-١
 الرمـوز، (وميكن تطبيق التوحيد القياسي على عناصر معينة للوسم         . تنفيذ البلدان للنظام   به ولتسهيل لتزام الشركات   التسهيل مهمة   

  .صحيفة بيانات السالمة وعلى شكل ولون بطاقة الوسم وشكل) ، البيانات التحذيريةاخلطورةكلمات التنبيه، بيان 
 تطبيق التوحيد القياسي يف النظام املنسق ٢-٦-٤-١

مجيعها، وحددت هـذه   أوجه اخلطورة وكلمات التنبيه وبيانات اخلطورةبالنسبة لبطاقات الوسم رموز    ُوحِّدت    
العناصر القياسية موضع اختالف، وينبغي أن تظهر على بطاقة الوسم           وينبغي أال تكون هذه   . اخلطورةالعناصر لكل فئة من فئات      

بالنسبة لصحائف بيانات  أما. يف هذه الوثيقة خطورة يف الفصول اليت تتناول كل رتبة على النحو املبني عاملياً مبوجب النظام املنسق
وعلـى  .  لعرض املعلومات   قياسياً يتضمن شكالً  بيانات السالمة  صحائف: اخلطورةتبليغ معلومات    ،٥- ١السالمة، فإن الفصل    

توجيهات للمـساعدة يف    يقدم٣املياً احلايل، فإن املرفق  يف النظام املنسق عالرغم من أن البيانات التحذيرية مل تنسق بصورة تامة
 اكتسبت البلدان خربة يف تطبيـق  لزيادة التوحيد يف هذا اجملال، مىت      وقد جترى يف املستقبل أعمال إضافية      .اختيار البيانات املناسبة  

 .عاملياً النظام املنسق

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

26 

 تكميليةأو استخدام معلومات غري قياسية   ٣-٦-٤-١

. القياسي يف النظام املنسق عاملياً  ختضع للتوحيدكثرية مل بطاقة الوسم أيضاً عناصر معلومات أخرى ظهرميكن أن ُت  ١-٣-٦-٤-١
جيـوز  وقد تشترط السلطة املختصة معلومات إضافية، و. مثل البيانات التحذيرية  يف بطاقة الوسم،ا يلزم إدراجه اليتبعض العناصرهناك  و
 قياسية ال يؤدي إىل اخـتالف واسـع        وللتأكد من أن استخدام معلومات غري     . لومات تكميلية مببادرة منهم   املوردون إضافة مع    خيتار أن
 :التالية النظام املنسق عاملياً، ينبغي أن يقتصر استخدام املعلومات التكميلية على األحوال مربر له يف املعلومات أو إىل إضعاف معلومات ال

القياسية أو تلقي    اخلطورة لية تفاصيل أكثر وال تتعارض مع صحة معلومات       عندما توفر املعلومات التكمي     )أ(
 الشك؛ أومن   ظالالعليها 

  .املنسق عاملياً مل تدرج بعد يف النظام خطورةعندما توفر املعلومات التكميلية معلومات عن   )ب(
 .ويف كلتا احلالتني، ينبغي أال تقلل املعلومات التكميلية مستويات احلماية

، مثـل    باخلطورة معلومات تكميلية تتصل     تقدميخيار  ت يف شكل بطاقة الوسم      لسلطة اليت تبُ  أن يتاح ل  وينبغي    ٢-٣-٦-٤-١
 من وضع هذه البيانات يف قسم املعلومات التكميليـة          ، بدالً اخلطورةإىل جنب مع بيان      احلالة الفيزيائية للمادة أو سبيل التعرض جنباً      

 .١-٤-٥-١٠-٤-١ انظر أيضاً. بطاقة الوسم على

  ديث املعلوماتحت  ٧-٤-١

تحديث بطاقـة  لمعلومات جديدة و ة ويف الوقت املناسب أليةالئمحتدد مجيع النظم وسيلة لالستجابة بطريقة م  ١-٧-٤-١
 .يلي أمثلة لكيفية حتقيق ذلك وفيما.  لذلكالوسم ومعلومات صحائف بيانات السالمة تبعاً

  علومات حتديث املبشأنتوجيه عام   ٢-٧-٤-١

املادة الكيميائية، وذلك عن    خطورة  عن   اليت يتلقوهنا " اجلديدة واملهمة "ينبغي أن يستجيب املوردون للمعلومات        ١-٢-٧-٤-١
 واملعلومات اجلديدة املهمة هي أية معلومات تغري تصنيف املادة أو         . املتعلقة باملادة  طريق حتديث بطاقة الوسم وصحيفة بيانات السالمة      

بطاقة الوسم أو أية معلومات تتعلق باملادة وتدابري الرقابة          فقاً للنظام املنسق عاملياً، وتؤدي إىل تغيري يف املعلومات اليت حتملها          املخلوط و 
عن التـأثريات   وميكن أن يتضمن ذلك، على سبيل املثال، املعلومات اجلديدة.  صحائف بيانات السالمة إعداديف املناسبة اليت قد تؤثر

 أو لنتائج اختبار، حىت إذا مل يترتب على         شرت حديثاً لصدور وثائق نُ   ضارة املزمنة احملتملة للتعرض للمادة الكيميائية، نتيجة      الصحية ال 
 .التصنيف ذلك تغيري يف

وقد ختتار السلطة املختصة حتديـد  . املراجعة وينبغي أن جيرى التحديث بسرعة لدى تلقي املعلومات اليت تستلزم    ٢-٢-٧-٤-١
 باملنتجات اليت  وال ينطبق ذلك إال على بطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة املتعلقة          . املعلومات زمنية ينبغي خالهلا مراجعة   مهلة  

 ، حيث متثل بطاقة الوسم جزءاً من آلية ترخيص املنـتج،        آلفاتا في نظم وسم مبيدات   ف. آلفاتختضع آللية ترخيص مثل مبيدات ا      ال
البضائع اخلطرة، ينبغي    غري أنه عندما ختضع املنتجات الشتراطات نقل      .  لبطاقة الوسم من تلقاء نفسه     حتديثاً ميكن للمورد أن جيري    ال

 . أعالهحسبما هو مبنيحتديث بطاقة الوسم املستخدمة لدى تلقي املعلومات اجلديدة 

 بطاقة الوسم وصحيفة على أساسهاتوضع  كما أنه ينبغي للموردين القيام بصفة دورية باستعراض املعلومات اليت  ٣-٢-٧-٤-١
 ويتطلب ذلك، على سبيل. يتلقوا معلومات جديدة ومهمة بشأن تلك املواد أو املخاليط بيانات السالمة للمادة أو املخلوط، حىت إذا مل

 سـنوات يف    ٥-٣(ترة زمنية   السلطة املختصة أن حتدد ف     وقد ختتار . الكيميائية للبحث عن معلومات جديدة     اخلطورةي قواعد بيانات    املثال، حترّ 
 .السالمة ة بياناتـم وصحيفـة الوسـاألصلي للمعلومات، ينبغي للموردين خالهلا مراجعة معلومات بطاق من تاريخ اإلعداد) املعتاد

  املعلومات التجارية السرية    ٨-٤-١

أال  وينبغي. حلماية املعلومات التجارية السرية   ينبغي للنظم اليت تعتمد النظام املنسق عاملياً أن حتدد التدابري املالئمة              ١-٨-٤-١
املنسق عاملياً، ينبغي  وعلى غرار األجزاء األخرى يف النظام. العاملني أو املستهلكني أو يف محاية البيئة تؤثر هذه التدابري يف صحة وسالمة

 . بالنسبة للمواد واملخاليط املستوردةاملعلومات التجارية السرية تطبيق قواعد البلد املستورد فيما يتعلق مبتطلبات محاية
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مة وفقـاً  ئالسلطات املختصة اآلليات املال  محاية املعلومات التجارية السرية، ينبغي أن تضعاوحيثما خيتار نظام م    ٢-٨-٤-١
 :تبحث للقانون الوطين واملمارسات الوطنية، وأن

ترتيبات محايـة املعلومـات      ية معينة يف  ما إذا كان إدراج مواد كيميائية معينة أو رتب مواد كيميائ            )أ(
  ملتطلبات النظام؛التجارية السرية مناسباً

وصـول   إمكانيـة  الذي ينبغي تطبيقه، مع مراعاة عوامل مثـل       " املعلومات التجارية السرية  "تعريف    )ب(
ت بالنسبة إفشاء املعلوما املتنافسني إىل املعلومات، وحقوق امللكية الفكرية، والضرر احملتمل الذي يسببه

  للعمل التجاري اخلاص بصاحب العمل أو املوّرد؛
محاية صـحة     املعلومات التجارية السرية حيثما يكون من الضروري       إلفصاح عن اإلجراءات املناسبة ل    )ج(

 .إفشاء املعلوماتزيادة  وسالمة العاملني أو املستهلكني أو محاية البيئة، والتدابري الالزمة ملنع

. املختلفة وفقاً للقانون واملمارسات الوطنية ف التدابري احملددة حلماية املعلومات التجارية السرية بني النظموقد ختتل    ٣-٨-٤-١
 :املبادئ العامة التالية غري أنه ينبغي أن تكون متسقة مع

الـسالمة، ينبغـي أن     املعلومات اليت جيب بياهنا على بطاقات الوسم أو صحائف بيانات          خبالف  )أ(
 املـواد، وتركيزاهتـا يف       مكونـات  لبات محاية املعلومات التجارية السرية على أمساء      تقتصر متط 
أو صحائف بيانات   /الوسم و   مجيع املعلومات األخرى على بطاقة     اإلفصاح عن وينبغي  . املخاليط

 السالمة حسب االقتضاء؛

 بيانات السالمة ذلك؛ فةحيثما حتجب املعلومات التجارية السرية، ينبغي أن تبني بطاقة الوسم أو صحي  )ب(

وينبغي للـسلطة   . ينبغي اإلفصاح عن املعلومات التجارية السرية للسلطة املختصة إذا طلبت ذلك            )ج(
 هبا؛ املختصة محاية سرية املعلومات وفقاً للقانون واملمارسات املعمول

، خطر أو خملوط خطرة ين أنه توجد حالة طارئة طبية بسبب التعرض ملادةفحيثما يقرر مسؤول طيب   )د(
د أو صاحب العمل أو السلطة املختصة يف حينه عن          املوّر ينبغي أن تكون هناك آليات تكفل إفصاح      

ـ ويلتزم املسؤول الطيب ال. العالج أية معلومات سرية ضرورية لتقدمي  ين باحملافظـة علـى سـرية    ف
  املعلومات؛

العمل اإلفصاح عن    ملوّرد أو صاحب  ل ا يف احلاالت اليت ال تنطوي على طارئ صحي ينبغي أن يكفُ            )ه(
 يتوىل تقدمي اخلدمات الطبية طيب فيناملعلومات التجارية السرية ألي مسؤول عن السالمة أو مسؤول 

املستهلكني املعرضـني، وللعـاملني أو       أو أية خدمات أمان أو خدمات صحية أخرى للعاملني أو         
اإلفصاح عن  يقدموا األسباب احملددة لطلب     أن  ت  وينبغي لألشخاص الذين يطلبون املعلوما    . ممثليهم

املعلومات إال لغرض محاية العـاملني أو املـستهلكني،          املعلومات، وأن يوافقوا على عدم استخدام     
 واحملافظة على سريتها؛

الـرتاع    املعلومات التجارية السرية، ينبغي للسلطة املختصة حل هذا        اإلفصاح عن يف حالة رفض      )و(
يكون املوّرد  وينبغي أن. الفات آلية أخرى ميكن أن تساعد يف حل هذه اخلبشكل مباشر أو تقدمي

طابع سـري    ذاتاإلفصاح عنها عن إثبات أن املعلومات اليت يرفض أو صاحب العمل مسؤوالً
  .وجيب محايتها
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 التدريب    ٩-٤-١

وينبغي أن حتدد النظم    . طورةاخل  ال يتجزأ من نظام تبليغ معلومات      جزءاً اخلطورةميثل تدريب مستخدمي معلومات         
أو /الوسـم و  املستهدفة املعنية بالنظام املنسق عاملياً، اليت يتعني عليها تفسري معلومات بطاقة       لجماهري  املختلفة التثقيف والتدريب املناسبني ل    

بات التدريب مناسبة لطبيعة العمل أو وينبغي أن تكون متطل. الكيميائيةاخلطورة صحيفة بيانات السالمة واختاذ اإلجراءات املناسبة ملواجهة 
 الطوارئ، والعاملني يف إعداد بطاقـات       وأفراد خدمات  املستهدفة الرئيسية للتدريب العاملني،      ماهريوتشمل اجل . ومتناسبة معها  التعرض

خمتلفة تدريب   بدرجاتكما يلزم. واستراتيجيات تبليغ معلومات األخطار يف إطار نظم إدارة األخطار الوسم، وصحائف بيانات السالمة   
ذلك، ينبغي أن تنظر النظم يف االسـتراتيجيات الالزمـة لتثقيـف              وباإلضافة إىل . العاملني يف جمال نقل وتوريد املواد الكيميائية اخلطرة       

 .معلومات بطاقة الوسم امللصقة على املنتجات اليت يستخدموهنا املستهلكني بشأن تفسري

   الوسمإجراءات  ١٠-٤-١

  النطاق  ١-١٠-٤-١
 : إعداد بطاقات الوسم يف النظام املنسق عاملياً، اليت تشمل ما يليإجراءاتتصف األقسام التالية 

 ختصيص عناصر البطاقة؛  )أ(

 استنساخ الرمز؛  )ب(

 ؛للخطورةاستنساخ الرسم التخطيطي   )ج(

 كلمات التنبيه؛  )د(

 ؛ اخلطورةبيانات   )ه(

 طية املتعلقة هبا؛البيانات التحذيرية والرسوم التخطي  )و(

 د؛بيان املنَتج، وبيانات املوّر  )ز(

  وأسبقية املعلومات؛ األوجهاملتعددة اخلطورة  )ح(

 ؛ترتيبات عرض عناصر بطاقة الوسم وفقاً للنظام املنسق عاملياً  )ط(

 .لوسمبشأن اترتيبات خاصة   )ي(

  عناصر الوسم  ٢-١٠-٤-١

الرمز، كلمة التنبيه، بيان    (الوسم   تفاصيل عناصر  خطورة لكل رتبة    ترد يف اجلداول الواردة يف الفصول املختلفة        
. معايري التصنيف املنسقة اخلطورةفئات  وجتسِّد. النظام املنسق عاملياً اخلطورة املندرجة يفن فئات ـة مـاليت ختصص لكل فئ) اخلطورة
احتياجات خمتلـف    ترتيبات خاصة لتلبية٤-٥-١٠-٤-١  الفقرة يفردوت. ١م يف املرفق ـلعملية ختصيص عناصر الوس وجزويرد م

 . املستهدفة من املعلوماتماهرياجل
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  استنساخ الرمز  ٣- ١٠- ٤- ١
وباستثناء الرمز اجلديـد  . املنسق عاملياً التالية هي الرموز القياسية اليت ينبغي استخدامها يف النظام اخلطورةرموز     

القياسية املستخدمة   من جمموعة الرموزمة التعجب، فإن هذه الرموز متثل جزءاًوعال صحية حمددةخطورة الذي سيستخدم للداللة على 
  .التنظيمية النموذجية توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة يف

  قنبلة متفجرة  هلب فوق دائرة  هلب

   

  مججمة على عظمني متقاطعني  اسطوانة غاز  تأكل

   

  ةصحي ورةخط  البيئة  عالمة تعجب

   

 للخطورةالرسوم التخطيطية واستنساخ الرسوم التخطيطية   ٤- ١٠- ٤- ١

أخرى، كـاألطر     وعناصر ختطيطية  يتضمن رمزاً  قد   ف الرسم التخطيطي بأنه تكوين ختطيطي     عرَُّي  ١- ٤- ١٠- ٤- ١
  .حمددة وشكل أو لون األرضية، اهلدف منها تبليغ معلومات

  الشكل واللون  ٢- ٤- ١٠- ٤- ١
املنسق عاملياً على شكل مربع  املستخدمة يف النظام للخطورةينبغي أن تكون مجيع الرسوم التخطيطية   ١- ٢- ٤- ١٠- ٤- ١

 .حافتهقائم على 

 يف لوائح ات الوسمبصفة عامة باسم بطاق اليت يشار إليها(لنقل، ينبغي استخدام الرسوم التخطيطية يف حالة ا  ٢-٢-٤-١٠-٤-١
مواصفات الرسوم التخطيطية  وحتدد هذه الالئحة".  بشأن نقل البضائع اخلطرةاملتحدة التنظيمية النموذجيةالئحة األمم " املبينة يف) النقل

والـشكل  ) اخلطورةمثل رتبة   (ألوان األرضية، ومعلومات إضافية بشأن السالمة        للنقل، مبا يف ذلك اللون، والرموز، واألبعاد، وتباين       
مع بعض االسـتثناءات للـسماح       مم على األقل،  ١٠٠× مم  ١٠٠ خطيطية اخلاصة بالنقل  ويشترط أن تكون أبعاد الرسوم الت     . العام

وحتمل الرسوم التخطيطية للنقل الرمز يف      . واسطوانات الغاز  الصغرية جداً  باستخدام أبعاد أصغر للرسوم التخطيطية يف حالة العبوات       
التخطيطية أو تثبت على العبوة على أرضية  موذجية أن تطبع الرسوموتشترط الئحة األمم املتحدة التنظيمية الن. من الرسم النصف األعلى
  :النموذجية سائل هلوب وفقاً لالئحة األمم املتحدة التنظيمية خلطورةمنوذجية  وسم ويرد أدناه مثال يوضح بطاقة. بلون متباين

  
  أسود أو أبيض؛: بهل: الرمز" (النموذجية الئحة األمم املتحدة التنظيمية"رسم ختطيطي لسائل هلوب يف 

 ) مم١٠٠×  مم ١٠٠: األبعاد الدنيا  يف الركن األسفل؛٣رقم يكتب ال؛ محراء: على أرضية

3
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توصيات األمم املتحدة بشأن نقل      الرسوم التخطيطية اليت حيددها النظام املنسق عاملياً وليس       أن حتمل   وينبغي    ٣-٢-٤-١٠-٤-١
 ليكـون مرئيـاً    إطار أمحر واسع مبا يكفي    مع   باللون األسود على أرضية بيضاء        رمزاً النموذجية، البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية   

خمصصة للتصدير، فإن السلطة املختصة قد ختتار إعطاء  غري أنه عندما يظهر هذا الرسم التخطيطي على بطاقة وسم لعبوة غري . بوضوح
التخطيطية الـيت    السلطة املختصة قد تسمح باستخدام الرسومكما أن. التقدير الستخدام إطار أسود املوردين وأصحاب العمل حرية

يف أوضاع استخدام أخرى ال تكون فيها العبوة  التنظيمية النموذجية توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة حتددها
  .جة للجلداملنسق عاملياً ملادة مهّيوفيما يلي مثال لرسم ختطيطي مبقتضى النظام . بالالئحة التنظيمية النموذجية مشمولة

 رسم ختطيطي ملادة مهيجة للجلد

 ختصيص عناصر الوسم  ٥- ١٠- ٤- ١

  اخلطرة  بشأن نقل البضائع التنظيمية النموذجيةاملتحدة  األمـماليت تشملها الئحةاملعلومات املطلوبة للعبوات   ١-٥-١٠-٤-١
على بطاقـة    بشأن نقل البضائع اخلطرة      ة التنظيمية النموذجية  الئحة األمـم املتحد  حيثما يظهر رسم ختطيطي مبوجب          

ـ  ـوم التخطيطي ـوينبغي أال تظهر الرس   . انفسه للخطورةالوسم، ينبغي أال يظهر رسم ختطيطي مبوجب النظام املنسق عاملياً            يت يقتـضيها   ـة ال
 .ربات صهاريج السكك احلديديةـو املركبات الربية، أو عاملطلوبة لنقل البضائع اخلطرة على حاويات الشحن، أ النظام املنسق عاملياً وغري

  اًعاملي املعلومات املطلوبة على بطاقة الوسم مبوجب النظام املنسق  ٢-٥-١٠-٤-١
  كلمات التنبيه  )أ(

ـ  خطورةالقارئ إىل    وتنبيه اخلطورةتعين كلمة التنبيه كلمة تستخدم لبيان املستوى النسيب لشدة            ةحمتمل
". حتـذير "و" خطـر : "املنسق عاملياً هي   وكلمات التنبيه املستخدمة يف النظام    . لوسم على بطاقة ا   ةمبين

 بينمـا   ،) بصورة رئيـسية   ٢ و ١ اخلطورة أي لفئات (األشد   اخلطورةلفئات  " خطر"وتستخدم كلمة   
 املتعلقة بكل  املختلفةالفصول اجلداول املبينة يف وترد يف. األدىن اخلطورةلفئات " حتذير"تستخدم 

  .يف النظام املنسق عاملياً خطورةلكل فئة  تفاصيل كلمات التنبيه اليت حددت خطورة رتبة
 اخلطورةبيانات   )ب(

اخلطر، مبا  املنتج  خطورةتصف طبيعة  خطورةة لكل رتبة وفئة صصعبارة خم اخلطورةيعين بيان   ‘١‘
الوسم يف كل  ناصراجلداول املتعلقة بع  فرادى وترد يف. اخلطورةيف ذلك، عند االقتضاء، درجة 

  ؛املنسق عاملياً يف النظام خطورةاحملددة لكل فئة  اخلطورةتفاصيل بيانات  خطورةرتبة 
والقصد من رمز . ٣ من املرفق ١ورمز يعني كالً منها على حدة يف القسم  اخلطورةترد بيانات   ‘٢‘

ينبغـي    وال ةاخلطوروال يشكل جزءاً من بيان      . هو استخدامه ألغراض مرجعية    اخلطورةبيان  
  .استخدامه عوضاً عنه
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  البيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية  )ج(
لتقليل أو منع    تصف التدابري املوصى باختاذها   ) أو رسم ختطيطي  /و(يعين البيان التحذيري عبارة       ‘١‘

السليم أو املناولة غـري      التأثريات الضارة اليت تنتج من التعرض ملنتج خطر، أو من التخزين غري           
معلومات حتذيرية مناسبة    عاملياً   وينبغي أن حتمل بطاقة وسم النظام املنسق      . لسليمة ملنتج خطر  ا

 أمثلـة  ٣ويتضمن املرفق . السلطة املختصة يتوىل اختيارها املسؤول الذي يضع بطاقة الوسم أو   
 ميكن وكذلك أمثلة للرسوم التخطيطية التحذيرية اليت للبيانات التحذيرية اليت ميكن استخدامها،

  املختصة بذلك؛ استخدامها حيثما ترخص السلطة
والقصد من  . ٣ من املرفق    ٢ترد البيانات التحذيرية ورمز يعني كالً منها على حدة يف القسم             ‘٢‘

 وال يشكل جزءاً من البيان التحـذيري     . رمز البيان التحذيري هو استخدامه ألغراض مرجعية      
  .ينبغي استخدامه عوضاً عنه وال

  جاملنَتيف تعر  )د(
يتطابق مـع اسـم    ينبغي استخدام اسم املنتج على بطاقة وسم النظام املنسق عاملياً، وينبغي أن           ‘١‘

بالئحة  املخاليط مشمولة وحيثما ال تكون املواد أو. املنتج املستخدم يف صحيفة بيانات السالمة
اً على العبوة االسـم     ينبغي أن يوضع أيض    ،األمم املتحدة النموذجية بشأن نقل البضائع اخلطرة      

  املتحدة؛ الرمسي املستخدم يف النقل الذي أقرته األمم
ـ    وبالنسبة. وينبغي أن حتمل بطاقة وسم املادة اهلوية الكيميائية للمادة          ‘٢‘ ، سبائكللمخاليط أو ال

املكونة أو الداخلة يف تركيـب       ينبغي أن حتمل بطاقة الوسم اهلويات الكيميائية جلميع العناصر        
تلف العني الشديد، أو إطفار اخلاليـا         اليت تسهم يف السمية احلادة، أو تأكل اجللد أو         ةسبيكال
  الشاملة التحسس اجللدي أو التنفسي، أو السمية      ، أو السرطنة، أو السمية التناسلية، أو      نسيةاجل

. هذه على بطاقة الوسم   أوجه اخلطورة   تظهر   ، وذلك عندما  (STOT) ألعضاء مستهدفة حمددة  
 سبيكة أو عناصر ال    املخلوط مجيع مكونات   لذلك، قد تقتضي السلطة املختصة إدراج      وكبديل

  ؛سبيكةاليت تسهم يف خطر املخلوط أو ال
السلطة املختـصة   حيثما ال توّرد املواد أو املخاليط إال الستخدامها يف مكان العمل، قد ختتار        و  ‘٣‘

 من إظهارها السالمة بدالً  صحيفة بياناتد حرية تقدير إدراج اهلويات الكيميائية يفإعطاء املوّر
  على بطاقة الوسم؛

األسبقية علـى    تكون للقواعد اليت تضعها السلطة املختصة بشأن املعلومات التجارية السرية         و  ‘٤‘
م، ـ يف بطاقة الوسن ماوهذا يعين أنه حيثما يكون من املعتاد إدراج مكو   . املنتج قواعد تعريف 

لسلطة املختصة بشأن املعلومـات      ا قة الوسم إذا كان يستويف معايري     يتعني بيان امسه يف بطا     ال
  .التجارية السرية

  بيانات املوّرد  )ه(
 .ورقم اهلاتف اخلاص به ينبغي أن حتمل بطاقة الوسم اسم صانع أو موّرد املادة أو املخلوط وعنوانه  

   اخلطورة وأسبقية معلومات األوجهاملتعددة اخلطورة  ٣-٥-١٠-٤-١
 وهذه. للنظام املنسق عاملياً وفقاً ةواحد خطورة الترتيبات التالية حيثما متثل املواد أو املخاليط أكثر من تنطبق    

هنا،  من). ١-١الفصل ( الغرض، والنطاق والتطبيق :املشروح حتت عنوان"  الكتل البنائيةهنج"الترتيبات ليست بال تأثري بالنسبة ملبدأ 
  . لذلكإدخال تعديالت على الترتيبات املنطبقة تبعاً ، ينبغيةمعين خطورةلومات على بطاقة الوسم بشأن فإنه حيثما ال يقدم نظام ما مع

  أسبقيات ختصيص الرموز  ١-٣-٥-١٠-٤-١
البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية     توصيات األمم املتحدة بشأن نقل    يت تشملها   بالنسبة للمواد واملخاليط ال       
الـسلطة   ويف أوضاع أماكن العمل، قد تقتضي     . املادية القواعد احملددة يف الالئحة النموذجية      اخلطورةموز  ، تتبع أسبقية ر   النموذجية

  :الصحية للخطورةبالنسبة  ق مبادئ األسبقية التاليةباملادية، وتط  اخلطورةاملختصة استخدام مجيع رموز 
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  التعجب يف البطاقة؛ ظهار عالمة، ينبغي عدم إعظمني متقاطعنيعلى  رمز اجلمجمة نطباقيف حالة ا  )أ(
العالمة لتـهيج    كل، ينبغي عدم إظهار عالمة التعجب حيثما تستخدم هذه        أيف حالة انطباق رمز الت      )ب(

  اجللد أو العني؛
التعجب  سس التنفسي، ينبغي عدم إظهار عالمة     ـ بشأن التح  ةالصحي اخلطورةيف حالة ظهور رمز       )ج(

 .لتحسس اجللدي أو هتيج اجللد أو العنيحيثما تستخدم هذه العالمة لبيان ا

  أسبقيات ختصيص كلمات التنبيه  ٢-٣-٥-١٠-٤-١
  ."حتذير" ، ينبغي أال تظهر كلمة التنبيه"خطر"يف حالة انطباق كلمة التنبيه     

  اخلطورةأسبقيات ختصيص بيانات   ٣-٣-٥-١٠-٤-١
ا مل ينص على خالف ذلك يف هذا القسم         املعنية على بطاقة الوسم، م     اخلطورةينبغي أن تظهر مجيع بيانات          

  .وقد ختتار السلطة املختصة حتديد الترتيب الذي تظهر به هذه البيانات. الفرعي
غري أنه من أجل جتنب ازدواج أو زيادة املعلومات املدرجة يف البيانات التحذيرية بصورة واضحة، جيـوز                     

  : تطبيق قواعد األسبقية التالية
 جيوز حذف البيان ،"مسي جداً للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد "H410البيان يف حالة استخدام     )أ(

H400" ؛"مسي جداً للحياة املائية  
، جيوز حـذف البيـان   "مسي للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد     "H411يف حالة استخدام البيان       )ب(

H401" ؛"مسي للحياة املائية  
البيـان   ، جيوز حذف  "ضار للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد       "H412 يف حالة استخدام البيان     )ج(

H402" ؛ "ضار للحياة املائية  
، جيوز حذف البيان "للعني شديداًيسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً  "H314يف حالة استخدام البيان   )د(

H318" يسبب تلفاً شديداً للعني."  
 إذا كان يتعني استخدام قواعد األسبقية الواردة أعاله، أو تترك حرية            وجيوز أن تقرر السلطات املختصة ما         

  .داملوّر/عللُمصّناالختيار 
ويف حالة حتديد . اخلطورة على جمموعات حمددة من بيانات ٣ الوارد باملرفق ٢-١-٣ويشتمل اجلدول م    
أو فرادى  للخطورة على بطاقة الوسم البيان اجملمع ، جيوز أن حتدد السلطة املختصة ما إذا كان ينبغي أن يظهرللخطورةبيان جممع 

  .املورد/البيانات ذات الصلة، أو قد يترك هذا االختيار للُمصنع
  ترتيبات عرض عناصر بطاقة الوسم وفقاً للنظام املنسق عاملياً  ٤-٥-١٠-٤-١
  موضع معلومات النظام املنسق عاملياً على بطاقة الوسم  ١-٤-٥-١٠-٤-١

النظام املنسق عاملياً مجيعها على      اليت حيددها  اخلطورةوم التخطيطية وكلمة التنبيه وبيانات      ينبغي وضع الرس    
 د حرية  لعرض هذه البيانات وعرض املعلومات التحذيرية أو تعطي املورّ          حمدداً ترتيباً وقد ختتار السلطة املختصة أن تقدم     . بطاقة الوسم 

  .اخلطورة رتب  فرادىول اليت تتناولوترد توجيهات حمددة وأمثلة يف الفص. االختيار
ة حمددة ـرد أمثلـوت. ـة عناصر الوسم على العبوات املختلفظهوروقد أثريت بعض التساؤالت عن كيفية   

  .٧لذلك يف املرفق 
  املعلومات التكميلية  ٢-٤-٥-١٠-٤-١

البارامترات  باعتا بأن تسمح باستخـدام معلومـات تكميلية رهنـاًحسب تقديرها جيوز للسلطة املختصة   
د املعلومات على بطاقة الوسم أو تـسمح للمـورّ         وقد ختتار السلطة املختصة أن حتدد أماكن ظهور هذه        . ٣-٦-٤-١املوضحة يف   
ها النظام  دديعوق مكان ظهور املعلومات التكميلية وضوح البيانات اليت حي         ، ينبغي أال  أي من النهجني  ويف  .  حسب تقديره  بتحديدها
  .اًعاملي املنسق
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  استخدام اللون خارج الرسوم التخطيطية  ٣-٤-٥-١٠-٤-١
مناطق أخرى من بطاقة الوسم  باإلضافة إىل استخدام اللون يف الرسوم التخطيطية، ميكن استخدام األلوان يف  

ـ        لتلبية اشتراطات حمددة للوسم، من قبيل استخدام األطر        ، أو آلفـات دات ااملعتمدة يف دليل منظمة األغذية والزراعة بشأن وسم مبي
  .السلطة املختصة ، أو كأرضية هلذه املعلومات، أو على أي حنو آخر حتدده اخلطورةالتنبيه وبيانات  لكلمات

  وسم العبوات الصغرية  ٤-٤-٥-١٠-٤-١
  :بادئ العامة اليت حتدد وسم العبوات الصغرية هيإن امل      

ام املنسق عاملياً على الوعاء املباشر الـذي        ينبغي أن تظهر مجيع عناصر الوسم املنطبقة مبوجب النظ          )أ(
   كلما أمكن؛اً خطراًحيتوي مادة خطرة أو خملوط

يف حالة عدم إمكانية وضع مجيع عناصر الوسم املنطبقة على الوعاء املباشر نفسه، ينبغي اسـتخدام                  )ب(
الواردة يف " وسمبطاقة ال" وفقاً لتعريف عبارة طورةوسائل أخرى لعرض مجيع املعلومات املتعلقة باخل

  :علىعوامل أخرى وتشتمل العوامل اليت تؤثر على ذلك ضمن . النظام املنسق عاملياً
  هيئة أو شكل أو حجم الوعاء املباشر؛  ‘١‘
معـايري   عدد عناصر الوسم اليت يتعني إدراجها، وال سيما يف حالة استيفاء املادة أو املخلوط               ‘٢‘

  ؛طورةالتصنيف اخلاصة بتعدد رتب اخل
  احلاجة إىل ظهور عناصر الوسم بأكثر من لغة رمسية واحدة؛  ‘٣‘

د بيانات تدل علـى     يف احلالة اليت يكون فيها حجم املادة أو املخلوط اخلطر صغرياً جداً ولدى املورّ               )ج(
أو البيئة، وحددت السلطة املختصة ذلك، جيوز حذف        /عدم احتمال إحلاق الضرر بصحة اإلنسان و      

   الوعاء املباشر؛عناصر الوسم من على
فئات /جيوز أن تسمح السلطات املختصة حبذف بعض عناصر الوسم من الوعاء املباشر لبعض رتب               )د(

   إذا كان حجم املادة أو املخلوط أقل من كمية معينة؛طورةاخل
يتطلب األمر إمكانية الوصول إىل بعض عناصر الوسم املوجودة على الوعاء املباشر طوال عمـر               قد    )ه(

  .مثالً الستخدامه املستمر من قبل العمال أو املستهلكني: جاملنت
 ترتيبات خاصة بشأن الوسم  ٥-٥-١٠-٤-١

 سمية التناسـلية والـسمية    لوا  معينة للمسرطنات  خطورة ختتار السلطة املختصة السماح بتبليغ معلومات        قد   
ت على بطاقة الوسم وعلى صحيفة بيانات الـسالمة، أو          ملعلوماه ا ألعضاء مستهدفة حمددة نتيجة للتعرض املتكرر بإظهار هذ       الشاملة  

  ). ذات الصلة هبذه الرتبديةقيم احلالانظر الفصول املختلفة بشأن تفاصيل (فقط  على صحيفة بيانات السالمة
  من خـالل طورةبتبليغ معلومات اخل ، قد ختتار السلطة املختصة السماحسبائكوباملثل، بالنسبة للفلزات وال    
  . كتل ال تتجزأيف شكل ات السالمة فقط عندما توّرد هذه املوادصحائف بيان
أو العيون، جاز للسلطة املختصة /حيثما صنفت مادة أو خملوط بأنه أكال للفلزات ولكنه ليس أكاالً للجلد و       و    

واد أو املخاليط اليت هي يف      من بطاقة وسم هذه امل    " أكال للفلزات " بعبارة   ةاملرتبط للخطورةأن ختتار السماح بإلغاء الرسم التخطيطي       
  .املرحلة النهائية وهي معبأة الستخدام املستهلك
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  بطاقات الوسم يف مكان العمل ١-٥-٥-١٠-٤-١
 مكـان   وّرد إىل  النظام عندما ت    حيددها حتمل املنتجات املشمولة يف نطاق النظام املنسق عاملياً بطاقة الوسم اليت              

املنسق عاملياً   كما ينبغي استخدام بطاقة وسم النظام     . الوسم على الوعاء املوّرد يف مكان العمل       اقةالعمل، وينبغي احملافظة على بقاء بط     
املختصة أن تسمح ألصحاب العمل باستخدام وسائل بديلة لتزويد  للسلطةجيوز غري أنه . أو عناصر الوسم لألوعية املوّردة ملكان العمل

ولتبليغ املعلومات   إذا كان هذا الشكل أكثر مالءمة ملكان العملىخربصورة أو معروض ذاهتا يف شكل مكتوب أ  العاملني باملعلومات 
 وعلى سبيل املثال، ميكن عرض معلومات الوسم يف مكان العمل بدالً          . بكفاءة مماثلة لكفاءة بطاقة الوسم مبوجب النظام املنسق عاملياً        

  .وعاء حيتوي املادة من ظهورها على كل
بطاقات النظام املنسق عاملياً حيثمـا       خدام وسائل بديلة لتزويد العاملني باملعلومات املدرجة يف        است لزم عادةً وَي    

الكيميائية يف مكان    الذي يقدمه املوّرد إىل وعاء أو نظام آخر مبكان العمل، أو عندما ُتنَتج املادة              تنقل املواد اخلطرة من الوعاء األصلي     
: وميكن وضع أو ختزين املواد اليت ُتنَتج يف مكان عمل بأساليب خمتلفة من قبيل. للبيع أو التوريدعبأ يف أوعية خمصصة عمل ولكنها ال تُ  

الصنابري، وأوعية العمليات أو التفاعل، وعربـات        نات الصغرية اليت جتمع إلجراء اختبارات أو حتاليل، وشبكات األنابيب مبا فيها           العّي
يف دفعات،  ويف حالة عمليات اإلنتاج. سطحات ختزين املواد الصلبة السائبة يف اهلواء الطلقحىت م اخلامات املعدنية، ونظم الناقالت أو   

  .املختلفة  من املخاليط الكيميائيةقد يستخدم وعاء خلط واحد ليحتوي عدداً
نسق  للنظام امل  كاملة املعلومات طبقاً    من الناحية العملية إعداد بطاقة وسم      ويف حاالت كثرية، ال يكون مناسباً         

وهناك بعض  . جترى فيه عملية ما   وعاء  ، أو عدم إمكان الوصول إىل        مثالً لوعاءبسبب قيود حجم ا    ، وذلك الوعاءعاملياً ولصقها على    
التحليل واالختبـارات املعمليـة،     أوعية  : األمثلة حلاالت يف أماكن العمل ميكن أن تنقل فيها املواد الكيميائية من أوعية املوّرد، منها              

 أثناء فترة وجيزة     فيها عامل واحد املادة الكيميائية     ستخدمأو أوعية مؤقتة ي   األنابيب أو أجهزة التفاعل،      التخزين، وشبكات وأحواض  
لالستخدام الفوري على بيان عناصر املعلومـات      املنقولة من وعاء إىل آخر      كيميائية  املواد ال الزمن وميكن أن تقتصر بطاقات وسم        من

 .داليت يقدمها املوّر ات السالمةـ إىل املعلومات الكاملة اليت تتضمنها بطاقة الوسم وصحيفة بيان مباشرةستخدمامل األساسية مع إحالة

وينبغي .  واضحة جيداًطورةاخل املعلومات املنقولة عن طريق مجيع نظم تبليغ معلوماتتكون  أن ضمانوينبغي     
 على  البديلةوقد تشمل هذه الطرائق. كان العمل املستخدمة يف مطورةاخل مات على وسائل تبليغ معلو     خاصاً أن يتلقى العاملون تدريباً   

الرسوم التخطيطية الـيت    مبوجب النظام املنسق عاملياً، وسائرطورةج، ورموز اخلاستخدام عناصر تعريف املنَت اجلمع بني: سبيل املثال
تجات الكيميائية املوجودة يف شبكة األنابيب وأحواض العمليات        املن تصف التدابري التحذيرية؛ واستخدام خرائط سري العمليات لتعيني       

النظام املنـسق عامليـاً، وألـوان        اإلشارة إىل صحائف بيانات السالمة ذات الصلة؛ واستخدام اللوحات اليت تبني رموز             مع ،املعقدة
عالن الدائمة لشبكات األنابيب الثابتة؛     العمليات؛ واستخدام لوحات اإل    وعبارات التحذير اليت توضع على شبكات األنابيب وأجهزة       

األشرطة املثبتـة علـى شـبكات     بطاقات دفعات اإلنتاج أو البطاقات اليت تبني التركيب لوسم أحواض اخللط، وكذلك واستخدام
  .املنتجات  وعناصر تعريفطورةاألنابيب، اليت تطبع عليها رموز اخل

  ضرر الاحتمال وسم املنتجات االستهالكية على أساس  ٢-٥-٥-١٠-٤-١
ومع ذلك، جيـوز    ،  اخلطورةعلى أساس     املعتمدة يف النظام املنسق عاملياً     تصنيفالنظم معايري   ال تستخدم مجيع أن  ينبغي      

أساس وسم مبين على    ( اخلطر   ساس احتمال معلومات مبنية على أ    ظم وسم للمنتجات االستهالكية تقدم    رخص باستخدام ن  املختصة أن ت   للسلطة
وتعطي بطاقات  . استخدام املُنَتج  املترتب على  واخلطرميكن للسلطة املختصة أن حتدد طرائق تقدير التعرض احملتمل           يف احلالة األخرية،  و). األخطار
علـى  ( معلومات معينة عن التأثريات الصحية املزمنـة          ال تذكر  أخطار حمددة ولكنها قد     هذه الطريقة معلومات موجهة عن      القائمة على  الوسم  
وهي املعلومات اليت تظهـر  ) التناسلية، والسرطنة نتيجة التعرض املتكرر، والسمية أعضاء مستهدفة حمددة  اليت تصيب  بسبب السمية،ثالامل سبيل

  .٥  يف املرفقخطارة للوسم على أساس األامويرد شرح عام للمبادئ الع. فقط اخلطورة ىلإ ستندعلى بطاقة الوسم اليت ت
 اللمسبملتصلة التحذيرات ا  ٣-٥-٥-١٠-٤-١

معيار الدويل للتوحيـد     لل  ينبغي أن تستويف املواصفات التقنية     املتصلة باللمس دام التحذيرات   ـيف حالة استخ    
  ."ISO 11683:1997 "Tactile warnings of danger: Requirements القياسي
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  ٥- ١الفصل 

  :اخلطورةتبليغ معلومات 
  صحائف بيانات السالمة

 يف النظام املنسق (SDS) انات السالمةدور صحيفة بي  ١-٥-١

ينبغي أن تقدم صحيفة بيانات السالمة معلومات شاملة عن املادة أو خملوط املواد اليت ميكن اسـتخدامها يف                    ١- ١- ٥- ١
للمعلومـات   ويستخدم أصحاب العمل والعاملون هذه الصحائف كمـصدر   . الكيميائية يف مكان العمل   للمراقبة  األطر التنظيمية   

وتستخدم هذه املعلومات كمصدر مرجعي . باحتياطات السالمة البيئية، واملعلومات املتعلقة   اخلطورة، مبا يف ذلك     باخلطورةلقة  املتع
تعطي معلومات حمددة ذات   أنادةوتتعلق صحيفة بيانات السالمة باملنتج املعين، وال ميكنها ع. أماكن العمل إلدارة املواد اخلطرة يف

 ، ميكن أنالستخدامات حمددةغري أنه يف حالة املنتجات املصممة ، يستخدم فيه املنتج يف النهايةعني ميكن أن بأي مكان عمل مصلة 

 ولذلك، فإن املعلومات متكّن صاحب العمل .مكان العمل املعينبشكل أكرب تتضمن صحيفة بيانات السالمة معلومات حمددة ختص 
النظر يف أي تدابري قد تلزم ) ب( ؛ مكان العمل احملددستهدفلني، مبا يف ذلك تدريب يال لتدابري محاية العامبرنامج فّع  وضع)أ(من 

 .حلماية البيئة

مستهدفة أخـرى يف النظـام    ماهري للمعلومات جل مهماًم صحيفة بيانات السالمة مصدراً عن ذلك، تقّدوفضالً  ٢-١-٥-١
شخاص الذين يشتركون يف عمليات نقل البضائع اخلطرة، ويف خدمات األ وهكذا، ميكن أن تفيد عناصر معلومات معينة. املنسق عاملياً

غري أن هذه اجلمـاهري تتلقـى       . واملستهلكني ،اآلفات، والعاملني يف االستخدام املهين ملبيدات       )مبا يف ذلك مراكز السموم    (الطوارئ  
التنظيميـة   أن نقل البضائع اخلطرة، الالئحـة     توصيات األمم املتحدة بش   األخرى، مثل وثيقة     معلومات إضافية من طائفة من املصادر     

وعليه، فإن تطبيق نظام منسق للوسم ال يقصد به التأثري يف           . ، والنشرات املرفقة بالعبوات للمستهلكني، وستظل تفعل ذلك       النموذجية
  .بيانات السالمة وهو خدمة املستخدمني يف مكان العمل االستخدام األساسي لصحيفة

  ما إذا كان ينبغي إعداد صحيفة بيانات السالمةمعايري لتعيني   ٢-٥-١

املادية والبيئيـة    للخطورةاملعايري املنسقة    ينبغي إعداد صحيفة بيانات السالمة جلميع املواد واملخاليط اليت تستويف           
الـيت تتـسم    نات، أو املوادجلميع املخاليط اليت حتتوي مكونات تستويف املعايري املتعلقة باملسرط مبوجب النظام املنسق عاملياً، وكذلك

 لصحيفة بيانات السالمة اليت حتـددها       ديةاحل قيمال حمددة عند تركيزات تتجاوز      ةألعضاء مستهدف الشاملة  بسمية تناسلية أو بالسمية     
    أيضاً صحائف بيانات السالمة للمخاليط اليتطلبوقد ختتار السلطة املختصـة أن ت ).١-٣-٥-١انظر (معايري تصنيف املخاليط 

 ).١-٣-٥-١ انظر(تستويف معايري التصنيف كمواد خطرة ولكنها حتتوي مكونات خطرة بتركيزات معينة  ال

 توجيه عام الستيفاء صحيفة بيانات السالمة  ٣-٥-١

  التركيزاتحدود /ديةقيم احلال  ١-٣-٥-١

  :١-٥-١العامة املبينة يف اجلدول  تالتركيزاحدود /ديةقيم احلالينبغي إعداد صحيفة بيانات السالمة على أساس   ١-١-٣-٥-١
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   الصحية والبيئيةطورةاخل لكل رتبة من رتبحدود التركيزات /قيم احلدية ال: ١-٥-١اجلدول 
  طورةرتبة اخل التركيزاتحدود /احلديةقيم ال

 السمية احلادة  يف املائة١,٠ ≥
 هتيج اجللد/تأكل   يف املائة١,٠ ≥
 يج العنيهت/تلف شديد للعني  يف املائة١,٠ ≥
 جلدي/حتسس تنفسي  يف املائة٠,١≥
 ١الفئة : نسيةإطفار اخلاليا اجل  يف املائة٠,١≥
 ٢الفئة : نسيةإطفار اخلاليا اجل  يف املائة١,٠ ≥
 السرطنة  يف املائة٠,١≥
 السمية التناسلية  يف املائة٠,١≥
 )دتعرض مفر( ألعضاء مستهدفة حمددة  الشاملةالسمية  يف املائة١,٠ ≥
 )تعرض متكرر( ألعضاء مستهدفة حمددة  الشاملةالسمية  يف املائة١,٠ ≥

 واللزوجة ١ يف املائة من مكونات الفئة ١٠ ≥
  س°٤٠ث عند /٢ ملم٢٠,٥ ≤احلركية 

  ) ١الفئة(السمية بالشفط 

 واللزوجة ٢ يف املائة من مكونات الفئة ١٠ ≥
 س°٤٠ث عند /٢ ملم١٤ ≤احلركية 

  )٢فئة ال(السمية بالشفط 

  على البيئة املائيةطورةاخل  يف املائة١,٠ ≥

، قد تكون هناك بعـض  )٣-١انظر الفصل   ("تصنيف املـواد واملخاليط اخلطرة   "وحسبما ذكر حتت عنـوان       ٢-١-٣-٥-١
امة احملـددة يف    حدود تركيزات خبالف القيم الع    /تصنيف املادة على أساس قيم حدية      اخلطورةالبيانات املتاحة عن     حاالت تربر فيها    

وعند استخدام مثل هـذه القـيم       ). ١-٤ و ١٠-٣ إىل   ٢-٣الفصول  (الصحية والبيئية املختلفة     اخلطورةالفصول اليت تتناول رتب     
  . أن تطبق أيضاً على االلتزام باستيفاء صحيفة لبيانات السالمةألغراض التصنيف، ينبغي

ائف بيانات السالمة للمخاليط غري املصنفة يف السمية احلادة أو وقد تطلب بعض السلطات املختصة استيفاء صح  ٣-١-٣-٥-١
السمية املائية نتيجة لتطبيق معادلة اإلضافة، واليت حتتوي مع ذلك مكونات مسية حادة أو مكونات مسية للبيئة املائية يف تركيزات مكافئة 

  .)١(يف املائة ١أو أكرب من 
قد ختتار بعض السلطات املختصة عدم تقييد فئات حمددة داخل          ) موعات املنسقة اجمل(ووفقاً لنهج الكتل البنائية       ٤-١-٣-٥-١

  .ويف تلك احلاالت، لن يكون هناك التزام باستيفاء صحيفة لبيانات السالمة.  بعينهاخطورةرتبة 
لومات املطلـوب   وما أن تتضح ضرورة استيفاء صحيفة بيانات السالمة ملادة أو خملوط ما، ينبغي أن ُتقدَّم املع                 ٥-١-٣-٥-١

  .إدراجها يف صحائف بيانات السالمة يف مجيع احلاالت وفقاً الشتراطات النظام املنسق عاملياً

____________  
ويف بعض احلاالت، على سبيل املثال السمية احلادة . حتدد القيم احلدية لتصنيف املخاليط عادة بتركيزات ُيعبَّر عنها بنسبة مئوية للمكون املعين  )١(

وحيدد تصنيف املخلوط باحلساب اجلمعي على أسـاس قـيم          . (ATE) احلدية يف شكل قيم السمية احلادة        ، يعرب عن القيم   )الصحة البشرية (
وباملثل، ميكن حساب تصنيف السمية املائية احلادة على أساس قيم السمية املائيـة             . وتركيزات املكونات ) ١-٣انظر الفصل   (السمية احلادة   

وتؤخذ ). ٣-٣ و ٢-٣انظر الفصـلني   (التأكل عن طريق مجع املكونات      /ناسب، التهيج وحيثما يكون من امل   ) ١-٤انظر الفصل   (الـحادة  
وقد تستخدم بعض السلطات املختصة القيمة احلدية       .  يف املائة  ١املكونات يف االعتبار عند تطبيق املعادلة إذا كان التركيز يكافئ أو أكرب من              

 .هذه كأساس لاللتزام باستيفاء صحيفة بيانات السالمة
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  شكل صحيفة بيانات السالمة  ٢-٣-٥-١
ينبغي أن تقدم املعلومات اليت تدرج يف صحيفة بيانات السالمة باستخدام العناوين الستة عشر التالية بالترتيب                  ١-٢-٣-٥-١

  : به أدناهالذي ترد
 جتعريف هوية املنَت  - ١
 )أوجه اخلطورة( اخلطورةحتديد   - ٢
 املكوناتاملتعلقة بعلومات امل/كتابة بيانات  - ٣
  األوليةافاتتدابري اإلسع  - ٤
 تدابري مكافحة احلريق  - ٥
 العارضإجراءات مواجهة االنطالق   - ٦
 املناولة والتخزين  - ٧
 احلماية الشخصية/ضوابط التعرض  - ٨
  الفيزيائية والكيميائيةائصصاخل  - ٩

 التفاعليةالقدرة  واالستقرار  - ١٠
 سموميةالعلومات امل  - ١١
 يكولوجيةاإلعلومات امل  - ١٢
 التخلص من املخلفاتاعتبارات   - ١٣
 النقل املتعلقة بعلوماتامل  - ١٤
 تنظيميةالعلومات امل  - ١٥
 .معلومات أخرى  - ١٦

  مضمون صحيفة بيانات السالمة  ٣- ٣- ٥- ١

وينبغي . اخلطورة ديدحت  للبيانات املستخدمة يف    واضحاً ينبغي أن توفر صحيفة بيانات السالمة وصفاً        ١- ٣- ٣- ٥- ١
تنطبق وتتاح هذه املعلومات، يف صحيفة بيانات السالمة حتت  ، حيثما٢- ٥- ١كحد أدىن إدراج املعلومات املبينة يف اجلدول 

تذكر الصحيفة  علومات حمددة بشأن عنوان فرعي معني، فإنه ينبغي أنوحيثما ال تنطبق أو ال تتوفر م )٢(ةالصل العناوين ذات
 .وقد تقتضي السلطة املختصة إيراد معلومات إضافية يف الصحيفة. ذلك

رقم االحتـاد   "سبيل املثال    وتتصل بعض العناوين الفرعية مبعلومات ذات طابع وطين أو إقليمي، على            ٢- ٣- ٣- ٥- ١
أصحاب العمل أن يدرجوا املعلومات حتـت العنـاوين الفرعيـة             وينبغي للموردين أو   "حدود التعرض املهين  "و "األورويب

السالمة والـيت    اليت توجه إليها صحيفة بياناتملناطقاملعلومات ذات صلة ومناسبة للبلدان أو ا بالصحيفة حبيث تكون هذه
 .توّرد هلا املنتجات املعنية

مبقتضى اشـتراطات    هات عن إعداد صحائف بيانات السالمة      على توجي  ٤وميكن االطالع يف املرفق       ٣- ٣- ٣- ٥- ١
للنظام املنسق عاملياً بعد دراسة املعايري الرئيسية املعترف هبا  وقامت بوضع هذه التوجيهات اللجنة الفرعية. النظام املنسق عاملياً

 بشأن ١٧٧التوصية رقم  العمل الدولية حتتتوفر توجيهات إلعداد صحيفة بيانات السالمة، من بينها معيار منظمة  اليت كانت، دولياً
 األورويب ه االحتادـوتوجي ISO 11014 ار الدويل للتوحيد القياسيـواملعي ،"السالمة يف استخدام املواد الكيميائية يف مكان العمل"

  .Z 400.1 رقم (ANSI) ، ومعيار املعهد الوطين األمريكي للمعايريEEC/91/155بيانات السالمة  بشأن صحيفة

____________  
حيثما تتوفر  " حيثما تتاح "وتعين عبارة   . حيثما تنطبق املعلومات على املنتج احملدد املشمول بصحيفة بيانات السالمة         " حيثما تنطبق "تعين عبارة     )٢(

 .املعلومات لدى املورد أو اجلهة اليت تتوىل إعداد صحيفة بيانات السالمة
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  املعلومات الدنيا إلعداد صحيفة بيانات السالمة: ٢- ٥- ١اجلدول 
 ؛ج يف النظام املنسق عاملياًاملنَتتعريف   )أ(  تعريف املادة أو املخلوط وبيانات املوّرد  ١

  وسائل التعريف األخرى؛  )ب(
  وقيود استخدامها؛ااستخدام املادة الكيميائية املوصى هب  )ج(
 ؛)اخل اهلاتف، مبا يف ذلك االسم، العنوان، رقم(د تفاصيل بيانات املوّر  )د(
  .رقم هاتف الطوارئ  )ه(

  إقليمية؛ املخلوط يف النظام املنسق عاملياً وأية معلومات وطنية أو/تصنيف املادة  )أ(  اخلطورةحتديد   ٢
ميكن (لتحذيرية   ا عناصر الوسم حسب النظام املنسق عاملياً، مبا يف ذلك البيانات           )ب(

ـ          اخلطورةذكر رموز     مـيف شكل رسم ختطيطي باألبيض واألسود للرمز أو اس
  ؛)عظمني متقاطعني على لرمز، مثل هلب، مججمة ا

 يـشملها  ال أو )ينفجار الغبار اال خطورةمثل  (رى ال تؤدي إىل التصنيف      ـأخ خطورة  )ج(
  .النظام املنسق عاملياً

 املادة املعلومات املتعلقة باملكونات/كتابة البيانات  ٣
  االسم الكيميائي؛  )أ(
 االسم الشائع، املرادفات، اخل؛  )ب(
 ؛ املخصصةالرقم يف دائرة املستخلصات الكيميائية وسائر بيانات التعريف  )ج(
 . املادة التثبيت املصنفة بذاهتا واليت تسهم يف تصنيفضافاتموالشوائب   )د(

 املخلوط
مبفهوم النظام املنسق    ات اخلطرة االسم الكيميائي وتركيزات أو نطاقات تركيز مجيع املكون       

 .تركيزاهتا حدود عاملياً واملوجودة بتركيز أعلى من
السلطة املختصة بـشأن     لقواعد املكونات تكون  املتعلقة ب  فيما يتعلق باملعلومات  : مالحظة

  .املنتجات املعلومات التجارية السرية أسبقية على قواعد تعريف
  اجللدمالمسةاالستنشاق، و:  ملختلف سبل التعرضتدابري الضرورية تبعاًوصف ال  )أ(  إجراءات اإلسعاف األويل  ٤

 والعني، واالمتصاص؛
  التأثريات، احلادة واملتأخرة؛/أهم األعراض  )ب(
  .عند االقتضاء بيان الرعاية الطبية الفورية واملعاجلة الطبية اخلاصة املطلوبة  )ج(

  ؛)وغري املناسبة(سبة مواد اإلطفاء املنا  )أ(  إجراءات مكافحة احلريق  ٥
 ؛)احتراق خطرة من قبيل طبيعة أي نواتج (ئيةاي الكيم املادة احملددة الناشئة منطورةاخل  )ب(
  .اإلطفاء معدات الوقاية واالحتياطات اخلاصة املتعلقة بعمال  )ج(

  رئ؛االحتياطات ومعدات الوقاية الشخصية وإجراءات الطوا  )أ(  إجراءات مواجهة االنطالق العارض  ٦
 االحتياطات البيئية؛  )ب(
  .طرائق ومواد االحتواء والتنظيف  )ج(

  احتياطات املناولة املأمونة؛  )أ(  املناولة والتخزين  ٧
  .املواد شروط التخزين املأمون، مبا يف ذلك حاالت عدم التوافق بني  )ب(

  ؛تعرض الوظيفي أو قيم احلدود البيولوجيةحدود البارامترات املراقبة، مثل قيم   )أ(  احلماية الشخصية/ضوابط التعرض  ٨
  الضوابط اهلندسية املناسبة؛  )ب(
  الشخصية  الوقايةتدابري احلماية الشخصية، مثل معدات  )ج(

  ؛)احلالة الفيزيائية، اللون، اخل(مظهر املادة   )أ(   الفيزيائية والكيميائيةصائصاخل  ٩
  الرائحة؛  )ب(
  عتبة الرائحة؛  )ج(
 ين؛األس اهلدروجي  )د(
 درجة التجمد؛/درجة االنصهار  )ه(
  نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان؛  )و(

  )تابع يف الصفحة التالية(
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  )تابع( املعلومات الدنيا إلعداد صحيفة بيانات السالمة: ٢- ٥- ١اجلدول 
 نقطة الوميض؛  )ز(  )تابع(  الفيزيائية والكيميائيةصائصاخل  ٩

  معدل التبخر؛  )ح(
 ؛)املادة الصلبة، الغاز(عال القابلية لالشت  )ط(
 األدىن للقابلية لالشتعال أو االنفجار؛/احلد األعلى  )ي(
 الضغط البخاري؛  )ك(
 الكثافة البخارية؛  )ل(
 لكثافة النسبية؛ا  )م(
 الذوبان؛) معدالت(معدل   )ن(
  بني األوكتانول واملاء؛:معامل التوّزع  )س(
 درجة حرارة االشتعال الذايت؛  )ع(
 ارة التحلل؛درجة حر  )ف(
  .اللزوجة  )ص(

  التفاعلية؛القدرة   )أ(   والقدرة التفاعليةاالستقرار ١٠
   الكيميائي؛االستقرار  )ب(
 إمكانية التفاعالت اخلطرة؛  )ج(
  ؛الذبذبات شروط جتنب التفريغ الكهريب األستايت أو الصدم أو  )د(
 املواد غري املتوافقة؛  )ه(
  .اتج التحلل اخلطرةنو  )و(

) الـصحية (وصف موجز ولكن كامل ومفهوم ملختلف التـأثريات الـسمومية             ومات السموميةاملعل ١١
  :املتاحة املستخدمة لتعيني هذه التأثريات، مبا يف ذلك والبيانات

  اجللـد أو ةسمالماستنشاق، امتصاص، و (تملةمعلومات عن سبل التعرض احمل  )أ(
 ؛)العني

 الكيميائية والسمومية؛األعراض املتصلة بالسمات الفيزيائية و  )ب(
   التأثريات املزمنة للتعرض القصري والطويل األمد؛التأثريات املتأخرة والفورية وكذلك  )ج(
  ).من قبيل تقديرات السمية احلادة(قياسات رقمية للسمية   )د(

  ؛)كون متاحةاملائية واألرضية، حيثما ت(سمية اإليكولوجية ال  )أ(  املعلومات اإليكولوجية ١٢
 ؛ التحللةإمكانيدرجة االستمرار يف البيئة و  )ب(
 القابلية للتراكم األحيائي؛  )ج(
 القدرة على االنتقال يف التربة؛  )د(
 .األخرى التأثريات الضارة  )ه(

 يف  ، مبـا   التخلص منها  وصف النفايات املتخلفة ومعلومات عن مناولتها املأمونة وطرائق          املخلفاتبالتخلص مناالعتبارات املتعلقة  ١٣
  . أية عبوات ملوثةالتخلص منذلك 

 رقم األمم املتحدة؛  )أ(  نقلاملتعلقة بالعلومات امل ١٤
  اسم األمم املتحدة الرمسي املستخدم يف النقل؛  )ب(
  النقل؛خطورة) رتب(رتبة   )ج(
 ؛كانت منطبقة ذاجمموعة التعبئة، إ  )د(
  ؛))ال/نعم (لبيئة البحريةهل املادة ملوثة ل: على سبيل املثال( البيئية طورةاخل  )ه(
 احلاويـات   ورمز ٧٣/٧٨ للمرفق الثاين ملاربول     وفقاً(النقل يف صورة سوائب       )و(

 ؛)الوسيطة للسوائب
 يتـصل  االحتياطات اخلاصة اليت حيتاج املستخدم إىل معرفتها أو مراعاهتا فيما  )ز(

 .هابالنقل أو احلمل، سواء يف داخل أو خارج األبنية اليت حتتوي

  .املعنية نظم السالمة واللوائح الصحية والبيئية احملددة املتعلقة باملنتجات  املعلومات التنظيمية ١٥
معلومات أخرى، مبا يف ذلك معلومات عـن         ١٦

  ومراجعتها إعداد صحائف بيانات السالمة
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