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 5المرفق 

 وسم المنتجات االستهالكية
 احتمال الضررعلى أساس 

 مقدمة 1-5م 
اخلطرة املتأصلة يف املواد الكيميائية املعنية. غري أنـه مـن املسـلم بـه أن  اخلواصيقوم النظام املنسق عاملياً على أساس تقدير  1-1-5م 

 تعــرض حــاالت بعــض الــنظم ال تــوفر معلومــات عــن اخلطــورة الصــحية املزمنــة يف املنتجــات االســتهالكية إال بعــد دراســة بيانــات إضــافية عــن
ظـروف االســتخدام العاديـة أو سـوء االســتخدام الـذي ميكـن توقعـه. وهكــذا تـوفر هـذه الــنظم معلومـات علـى أســاس  يف املسـتهلكني احملتملـة

التعرض هلذه املنتجات. وحيثما يكشف تقدير التعـرض وتعيـني احتمـال الضـرر  حاالتأو تعيني احتمال حدوث ضرر من األخطار تقييم 
، فإن اخلطورة الصحيـة املزمنة قد ال تدرج يف بطاقة وسـم ال يذكر الت التعرض املتوقعةاحتمال حدوث ضرر نتيجة حلا أنعلى هذا النحو 

توضــح نطــاق النظــام املنســق  1998ذا النــوع مــن النظــام يف وثيقــة صــدرت يف هبــ املنــَتج املخصــص لالســتخدام االســتهالكي. وقــد اعــُرتف
 كما يلي:  )1(عاملياً 

املنــتج أو مرحلــة دورة حياتــه. ومــىت صــنفت مــادة كيميائيــة، فإنــه ميكــن حبــث احتمــال حــدوث  "قــد خيتلــف تطبيــق مكونــات النظــام تبعــاً لنــوع
 أو اخلطوات األخرى اليت ينبغي اختاذها بالنسبة ملنتج معني أو ظروف استخدام معينة".تبليغ املعلومات  خطوات تأثريات ضارة عند البت يف

مـن هنــا يتطلـب األمــر أن تتـوىل الســلطات و هـذا الــنهج.  تنســيقعامليــاً مسـألة ومل يتنـاول العمـل أثنــاء وضـع النظــام املنسـق  2-1-5م 
يف املاضـي وسيسـتمر اتباعـه يف املسـتقبل، فـإن هـذا  اً تبعـمكـان   خطـارمبـا أن �ـج تعيـني األ لكـناملختصة وضع األسـاليب اخلاصـة لتطبيقـه. 

 يف الواقع العملي.  طبيقهاملرفق قد أعد ليعطي توجيهات تكميلية عن كيفية ت
وتستخدم تقديرات التعرض لبعض املنتجـات االسـتهالكية لتعيـني املعلومـات الـيت ينبغـي إدراجهـا يف بطاقـة وسـم يف �ـج مـن  3-1-5م 

تـاد هذا النوع. وحتصل اجلهات التنظيمية أو الصـانعون علـى بيانـات التعـرض أو يسـتنبطون بيانـات تعـرض افرتاضـية علـى أسـاس االسـتخدام املع
أو سوء االستخدام الذي ميكن توقعه. ومن مث، تستخدم تلك االفرتاضـات لتعيـني مـا إذا كـان ينبغـي إدراج خطـر صـحي مـزمن يف بطاقـة وسـم 

. وهكـذا تتخـذ هـذه القـرارات علـى أسـاس اعتبـارات خطـاراالحتياطات اليت تتخذ، مبوجب �ـج يقـوم علـى تعيـني األ ونوعاملنتج االستهالكي، 
 تعرض املستهلكني اليت يتم حتديدها. حاالتمال حدوث ضرر يف تتعلق باحت

وتقــوم بطاقــة وســم املنتجــات االســتهالكية يف بعــض الــنظم علــى أســاس اجلمــع بــني اخلطــورة واخلطــر غــري أنــه ميكــن تبيــان  4-1-5م 
. وقـد يرجـع ذلـك خطـارزمنـة القائمـة علـى األعلـى بطاقـة الوسـم، بينمـا ال تبـني علـى البطاقـة التـأثريات الصـحية امل ةوالفيزيائياخلطورة احلادة 

التعرض لبعض املنتجات االستهالكية، ولذلك قد ال تكون كافية إلحداث تأثريات صحية مزمنة كنتيجة حاالت جزئياً إىل توقع ِقصر مدة 
مل، على سـبيل املثـال أنـواع تلك. وقد ال تكون هذه التوقعات دقيقة عندما تستخدم املنتجات االستهالكية يف مكان الع االت التعرضحل

 الطالء أو املواد الالصقة اليت يستخدمها عمال البناء بصورة منتظمة.
وبينمـــا ميكـــن تقـــدير اخلطـــورة املتأصـــلة ملـــادة كيميائيـــة بالنســـبة جلميـــع القطاعـــات، فـــإن املعلومـــات عـــن التعـــرض، وبالتـــايل  5-1-5م 
يغطيها النظام املنسق عاملياً. كما ختتلف الوسيلة اليت تنقـل هبـا هـذه املعلومـات إىل  بني القطاعات اليت إىل حد بعيد فيما، ختتلف ألخطارا

. ويف بعض احلاالت، وخباصة يف ظروف االسـتهالك، تكـون بطاقـة الوسـم املصـدر الوحيـد للمعلومـات، بينمـا يف حـاالت أخـرى، عملاملست
ل تكملــه صــحائف بيانــات الســالمة وتــدريب العــاملني. ويف قطــاع وال ســيما يف أمــاكن العمــل، تكــون بطاقــة الوســم واحــدة مــن نظــام شــام

 النقل، تنقل بطاقة الوسم املعلومات األساسية، لكن تقدم معلومات إضافية من خالل مستندات النقل.

____________________ 

 ,IOMC Description and Further Clarification of the Anticipated Application of the Globally Harmonized System (GHS)انظـر الوثيقـة )1(
IFCS/ISG3/98.32B. 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

458 

 المبادئ العامة 2-5م 
 احملددة، ترد فيما يلي مبادئ عامة هبذا الشأن: خطار�ج تقدير األ نسقبينما مل يتناول النظام املنسق عاملياً أو ي 1-2-5م 

 ينبغي تصنيف مجيع املواد الكيميائية على أساس معايري التصنيف يف النظام املنسق عاملياً  (أ)
ينبغــي أن تكــون اخلطــوة األوىل يف عمليــة تصــنيف اخلطـــورة ونقــل املعلومــات عنهــا هــي تصــنيف اخلطـــورة و 

 املنسق عاملياً املتعلقة باملواد واملخاليط؛املتأصلة على أساس معايري النظام 
علــى اخلطــورة الصــحية املزمنــة للمــواد الكيميائيــة يف ســياق املنتجــات  ألخطــارال يطبــق الوســم علــى أســاس ا (ب)

االســـتهالكية إال بواســـطة الســـلطات املختصـــة. وينبغـــي وســـم مجيـــع أوجـــه اخلطـــورة الصـــحية احلـــادة والبيئيـــة 
 طورة املتأصلةوالفيزيائية على أساس اخل

. فيزيائيــةينبغــي أن يــؤدي تصــنيف اخلطــورة مباشــرة إىل وســم التــأثريات الصــحية احلــادة واخلطــورة البيئيــة والو 
، مثــل زمنــةإال علــى اخلطــورة الصــحية امل خطــاروينبغــي أال يطبــق �ــج الوســم الــذي ينطــوي علــى تقــدير األ

عضــاء حمــددة علــى أســاس التعــرض املتكــرر. واملــواد املســتهدفة أل الســرطنة، أو الســمية التناســلية، أو الســمية
الكيميائية الوحيدة اليت قد يطبق عليها هي املواد اليت تتداول يف سياق املنتجات االستهالكية حيث تكون 

 لمستهلكني حمدودة بصفة عامة من حيث الكمية واملدة؛ل حاالت التعرض
أســاس خطــار الــيت يتعــرض هلــا املســتهلكون علــى ينبغــي أن توضــع تقــديرات حــاالت التعــرض املمكنــة واأل (ج)

 طراحتمال التعرض أو اخل بغية عدم التهوين منافرتاضات وقائية متحفظة 
 بيانات و/أو افرتاضات متحفظة. أساس وينبغي أن توضع تقديرات التعرض أو تقييمه على 
انــــات التجــــارب يف اســــتخدام بيانــــات االختبــــارات يف حيو و�ــــج  ألخطــــاركمــــا ينبغــــي أن يتضــــمن تقيــــيم ا 

 عدم التيقن. بيانات بشرية هامشاً متحفظاً للسالمة من خالل استخدام معامالت استنباط
 لجنة سالمة المنتجات االستهالكية بالواليات المتحدةاألخطار المستخدم في مثال للوسم على أساس  2-2-5م 
يعتمد املستهلك عموماً على بطاقات وسم املنتجات ملعرفة املعلومات املتعلقة بتأثريات املادة الكيميائية. وبينما تتوفر  1-2-2-5م 

يف القطاعات األخرى مصادر إضافية للمعلومات (مثل صحائف بيانات السالمة، ومسـتندات النقـل) لتوسـيع أو حتسـني املعلومـات وربـط 
 اخلطورة، ال تتوفر مثل هذه املصادر للقطاع االستهالكي. باملعلومات املتاحة عن اخلطر

 أساس اخلواصوكما ذكر آنفا، فإن القاعدة العامة يف النظام املنسق عاملياً هي أن توضع معلومات بطاقة الوسم على  2-2-2-5م 
بادئ األساسية للوسم على أساس األخطار يف املتأصلة (أوجه اخلطورة) اليت تتسم هبا املادة الكيميائية يف مجيع القطاعات. وقد وصفت امل

النظام املنسق عاملياً من قبل يف هذه الوثيقة، وميكن تطبيق هذه املبـادئ علـى املنتجـات االسـتهالكية وكـذلك علـى املنتجـات يف القطاعـات 
 األخرى.

لة يف املــواد الكيميائيــة أمهيــة كبــرية. يف املعرفــة" املتعلقــة بــاخلطورة املتأصــ عِملوبصــفة خاصــة، يكتســي مبــدأ "حــق املســت 3-2-2-5م 
. عمالالختيـار املـواد الكيميائيـة األقـل خطـراً لغـرض االسـت اً املعلومات عـن اخلطـورة حـافز متثل ويدعمه كثري من املهتمني على نطاق واسع. و 

املستهلك مؤكدة بالقدر الذي يتاح  وقد ال يكون من املمكن التنبؤ بدقة حباالت التعرض عندما تستخدم املنتجات، وال تكون تدابري محاية
 يف القطاعات األخرى املنظمة بشكل أفضل.

بــاإلفراط يف املعلومــات الــيت تبينهــا قــد يتشــتت أن ذهــن املســتهلك  )7)(2(ومــن ناحيــة أخــرى، أظهــرت بعــض البحــوث 4-2-2-5م 
 حمتملـةني أن التحـذيرات الـيت تركـز علـى خطـورة حمـددة بطاقة الوسم بشأن مجيع أوجه اخلطورة احملتملة. ويبدو أن هناك بعض األدلة اليت تب

 تعزز محاية املستهلك. ضررال
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الــذي يوضــع يبحــث �ــج الوســم  الكافيــة، مســتهلكني املعلومــات الالزمــة الختــاذ التــدابري الوقائيــةلل تتــوفر أنضــمان ول 5-2-2-5م 
 مــدى تعــرضالتعــرض الفعليــة. وميكــن تقــدير  بأخطــارأو املمكنــة وينقــل املعلومــات املتصــلة  احملتملــةحــاالت التعــرض  خطــاراأل أســاس علــى

ـــــدما تكـــــون املنتجـــــات مصـــــممة عمالاالســـــت نتيجـــــةاملســـــتهلكني  ـــــيت ميكـــــن توقعهـــــا، عن الســـــتخدام حمـــــدد ، واالســـــتخدامات واحلـــــوادث ال
 .)الستخدامات حمددة(

النظام املنسق عاملياً. وهي متسقة مع توجيهـات جلنـة سـالمة املنتجـات االسـتهالكية والعملية املبينة أدناه مل تنسق يف  6-2-2-5م 
. ويف الواليـات املتحـدة، يتعـني أن تسـتويف )11)(9(ومع توجيهات وطنيـة ودوليـة أخـرى بشـأن إجـراء تقييمـات األخطـار )8(بالواليات املتحدة

ســياق االســتخدام االسـتهالكي شــروط اختبــار ذي شــقني. أوًال،  ادة يفأي مـادة أو منــَتج موضــع تقيــيم مـن أجــل وســم يتعلــق بـاخلطورة احلــ
جيـب إجـراء تقيـيم  جيب أن ميثل املنتج أحد أوجه اخلطورة املزمنة املشمولة، أي أن يصنف كخطورة مزمنة علـى أسـاس معـايري حمـددة. ثانيـاً،

ثناء أو بعد "مناولة أو استخدام ميكن توقعه بدرجة معقولة لألخطار للبت فيما إذا كانت للمنتج قدرة على إحداث اعتالل أو ضرر كبري أ
يقتضـي وســم املنـتج أو املــادة  أو تنـاول األطفــال لـه". فــإذا دلـت نتيجــة تقيـيم األخطــار علـى أن األخطــار شـديدة االخنفــاض، فـإن األمــر ال

التعرض مدى ملادة خطرة وحسب، ولكن أيضاً على ، ال يعتمد وسم مادة ما بتأثري مزمن على ما إذا كانت اىآخر  وبعبارةباخلطر املزمن. 
 هلا وعلى اخلطر.

ويتوقف نطاق تقييم التعرض على اخلطورة. وعلى سبيل املثـال، فيمـا يتعلـق بـنقط مالحظـة التـأثري يف حالـة التـأثريات  7-2-2-5م 
. وميكـن لوضـع (NOAEL)ر ملحـوظ" مـن "مسـتوى عـدم وجـود تـأثري ضـا (ADI)يـومي مقبـول"  اسـتهالكغري السرطانية املزمنـة، حيسـب "

تقدير متحفظ للتعرض افرتاض أن املستهلك سيسـتخدم املنـتج االسـتهالكي بأكملـه يف يـوم و/أو افـرتاض أن كـل املـادة/املنتج اخلطـر الـذي 
 تبليـــغاحلالـــة  يلـــزم يف هـــذه اليـــومي املقبـــول"، فإنـــه ال االســـتهالكيتعـــرض لــــه املســـتهلك ســـوف ميـــتص. فـــإذا كـــان التعـــرض النـــاتج أقـــل مـــن "

اليومي املقبول"، فإنه ميكن إجراء تقدير كمي أدق قبل اختاذ قرار  االستهالكمعلومات عن اخلطر. أما إذا كان مستوى التعرض أعلى من "
 وسم.�ائي بشأن الوسم. ويف حالة عدم توفر بيانات دقيقة، أو يف حالة عدم إجراء حتليل دقيق، فإنه يلزم بيان اخلطورة على بطاقة ال

وفيمـا يتعلـق باملسـرطنات، حتســب وحـدة اخلطـر نتيجــة التعـرض للمـادة املسـرطنة علــى أسـاس االسـتكمال اإلحصــائي  8-2-2-5م 
التعـــرض طـــوال العمـــر إمـــا بـــافرتاض ســـيناريوهات أســـوأ مـــدى اخلطـــي باســـتخدام النمـــوذج املتعـــدد املراحـــل كنمـــوذج أويل. وميكـــن حســـاب 

ادة املوجودة يف املنتج إىل العضو املستهدف يف كل استعمال، والتعرض اليومي/األسبوعي/ الشهري)، االحتماالت (من قبيل وصول كل امل
 أو بتعيني التعرضات الفعلية أثناء االستعمال، أو اجلمع على حنو ما بني هذين النهجني.

ملنتجـات االسـتهالكية فيمـا يتعلـق وجيب أن حتدد السلطة املختصة مستوى اخلطر املقبول لتنفيذ هذا النهج يف وسم ا 9-2-2-5م 
إذا كانــت املخــاطر  يف بطاقــة الوســم خطــر الســرطنة بــأدراج (CPSC)بالتــأثريات املزمنــة. فمــثًال، توصــي جلنــة ســالمة املنتجــات االســتهالكية 

 الزائدة طوال العمر تتجاوز واحداً يف املليون نتيجة للتعرض أثناء "املناولة واالستخدام اللذين ميكن توقعهما بدرجة معقولة".
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