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 تصدير

يف وضــع النظــام  مــن عشــر ســنوات. وأســهمأكثــر  دام عمــال) GHSالنظــام املنســق عامليــاً لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا ( يتــوج -1
أشخاص كثريون من عدة بلدان ومنظمات دولية ومنظمات مهتمة أخـرى. وغطـى عمـل هـؤالء نطاقـاً واسـعاً مـن اخلـربات، ابتـداء مـن علـم 

 م.االسموم إىل الوقاية من احلريق، واقتضى يف النهاية الكثري من التفاين واالستعداد للتوصل إىل توافـق يف اآلراء، بغية إجناز هذا النظ

منســق عامليــاً ملعاجلــة مســائل  واحــدوقـد بــدأ العمــل مــن منطلــق أنــه ينبغــي حتقيــق التناســق بــني الـنظم القائمــة مــن أجــل وضــع نظــام  -2
يف تصنيف املواد الكيميائية وومسها، وإعداد صحائف بيانات السـالمة املتعلقـة هبـا. ومل يكـن هـذا املفهـوم جديـداً متامـاً إذ إن تنسـيق التصـن

اخلـرباء  والسـمية احلـادة، وذلـك علـى أسـاس أعمـال جلنـة الفيزيائيـةفيمـا يتعلـق بـاخلطورة يف قطاع النقـل  ن قد استقر إىل حد بعيدكاوالوسم  
مكان العمل أو  قطاعيْ . بيد أن التنسيق مل ينجز يف تصادي واالجتماعي باألمم املتحدةاملعنية بنقل البضائع اخلطرة، التابعة للمجلس االق

 .كثري من األحيان مع متطلبات القطاعات األخرىيف   متسقةخمتلف البلدان محاية املستهلك ومل تكن متطلبات قطاع النقل يف 

، 1992 ) يفUNCEDواعُتمد التفويض الدويل الذي أعطى زمخاً إلجناز هذا العمل يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية ( -3
 :21من برنامج عمل القرن  19من الفصل  27هو مبني يف الفقرة حسبما 

، إذا أمكــن ذلــك عمليــاً، نظــام منســق عامليــاً لتصــنيف املــواد اخلطــرة ومتييزهــا ببطاقــات وســم 2000"ينبغــي أن يتــوفر حبلــول عــام 
 بطريقة متساوقة، مبا يف ذلك بوجه خاص صحائف بيانات السالمة للمواد ورموز يسهل فهمها".

) التابع للربنامج املشـرتك بـني CG/HCCSوقد توىل تنسيق وإدارة العمل فريق التنسيق املعين بتنسيق نظم تصنيف املواد الكيميائية ( -4
)؛ ومنظمة ILOالعمل: منظمة العمل الدولية ( إلجناز). ومشلت مراكز االتصال التقنية IOMCاملنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية (

ــــة يف امليــــدان االقتصــــاديالتعــــاون  ــــة بنقــــل البضــــائع اخلطــــرة، التابعــــة للمجلــــس االقتصــــادي )OECD( والتنمي ــــة املعني ــــة اخلــــرباء الفرعي ؛ وجلن
 واالجتماعي باألمم املتحدة.

لفرعيــة إىل جلنــة اخلــرباء ا 2001يف  إجنــازهبعــد  عملــهوأحــال الربنــامج املشــرتك بــني املنظمــات لــإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة  -5
)، التابعـــة للمجلـــس اجلديـــدة املعنيـــة بالنظـــام املنســـق عامليـــاً لتصـــنيف املـــواد الكيميائيـــة وومسهـــا (اللجنـــة الفرعيـــة املعنيـــة بالنظـــام املنســـق عامليـــاً 

 تشــرين األول/ 26املــؤرخ  1999/65االقتصــادي واالجتمــاعي بــاألمم املتحــدة. وقــد أنشــئت هــذه اللجنــة الفرعيــة مبوجــب قــرار اجمللــس 
بوصــفها هيئــة فرعيـــة للجنــة اخلــرباء الســـابقة املعنيــة بنقــل البضــائع اخلطـــرة الــيت أعيــد تشـــكيلها وتســميتها يف تلــك املناســـبة  1999 أكتــوبر
 "جلنــة اخلــرباء املعنيــة بنقــل البضــائع اخلطــرة وبالنظــام املنســق عامليــاً لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا" (يشــار إليهــا فيمــا يلــي بكلمــة لتصــبح

األمــم املتحــدة جلنــة "اللجنــة"). وتعمــل اللجنــة وجلنتاهــا الفرعيتــان علــى أســاس فــرتة الســنتني. أمــا خــدمات األمانــة فتوفرهــا شــعبة النقــل يف 
  االقتصادية ألوروبا.

توجيهـات إضـافية  تـوفري عامليـاً وتعزيـز تنفيـذه، و واللجنة الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً هي املسؤولة عـن متابعـة النظـام املنسـق  -6
االستقرار يف النظام بغية تشجيع اعتماده. وجيري حتت رعاية اللجنة الفرعية تنقيح الوثيقة  يف الوقت ذاتهتكفل  وهيكلما دعت الضرورة، 

القــوانني الوطنيــة وحتــديثها بانتظــام حبيــث تعكــس اخلــربات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة املكتســبة يف جمــال تنفيــذ متطلبــات النظــام مــن خــالل 
 واإلقليمية والدولية، فضًال عن خربات املسؤولني عن التصنيف والوسم.

وكانت املهمة األوىل للجنة الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً هي جعل هذا النظام متاحاً لالستخدام والتطبيـق علـى النطـاق  -7
اللجنـة يف دورهتـا األوىل  أقرهتـاالعاملي. وكانت الطبعة األوىل من الوثيقة، اليت قصد هبا أن تكون أساساً أولياً للتنفيذ العاملي للنظام، قـد 

. ومنذ ذلك احلني، جيري حتـديث النظـام  ST/SG/AC.10/30حتت الرمز  2003) ونشرت يف 2002كانون األول/ديسمرب   11-13(
 كل سنتني. 
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 امسةاخل) جمموعة من التعديالت على الطبعة املنقحة 2014كانون األول/ديسمرب  12( السابعةواعتمدت اللجنة يف دورهتا  -8
جديدة للغازات تلقائية  خطورةجديدة للمتفجرات املنزوعة احلساسية وفئة  خطورةرتبة لة أمور من بينها للنظام املنسق عاملياً، مشلت مج

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة املتفجرات، وأحكام متنوعة هتدف إىل توضيح املعايري املعدة لبعض رتب اخلطورة ( ؛االشتعال
بيانـــات  فائصــحيف  اإلضــافية الواجـــب إدراجهــاعلومــات وامل علــى البيئــة املائيـــة)؛ اخلطـــورةو  ، خطـــر الســمية بالشــفطمفــردتعــرض  بعــد

. يتنــاول وســم العبــوات الصــغرية 7املرفــق ؛ ومثــال جديــد يف مــن ســابقاهتاترشــيدا أكثــر و ؛ وبيانــات حتذيريــة منقحــة )9(القســم  السـالمة
 .ST/SG/AC.10/42/Add.3للنظام يف احلسبان هذه التعديالت اليت ُعممت بوصفها الوثيقة  السادسةوتأخذ الطبعة املنقحة 

ومع أن النظام املنسق عاملياً موجه إىل احلكومات واملؤسسات اإلقليمية واملنظمات الدولية يف املقام األول، فهو يشتمل أيضاً على  -9
. وســتمّثل إتاحــة الوطنيــة املعتمــدةولــون يف �ايــة املطــاف تنفيــذ االشــرتاطات ســياق كــاف وتوجيهــات للعــاملني يف جمــال الصــناعة الــذين يت

ؤدي املعلومات عن املواد الكيميائية، وخطورهتا، وأساليب محاية الناس، األساس لوضع برامج وطنية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية. وست
العـامل إىل إتاحـة ظـروف أكثـر أمنـاً لسـّكان العـامل والبيئـة، مـع اسـتمرار جـين فوائـد بلـدان خمتلـف ملواد الكيميائية على نطاق واسـع يف اإدارة 

اســتخدام هــذه املــواد الكيميائيــة. وســيؤدي التنســيق إىل فوائــد أخــرى مــن حيــث تيســري التجــارة الدوليــة، عــن طريــق تعزيــز اتســاق املتطلبــات 
 يتها بشأن تصنيف خطورة املواد الكيميائية وتبليغ املعلومات املتعلقة هبا.الوطنية اليت تلتزم الشركات العاملة يف التجارة الدولية بتلب

ــــيت اعتمــــدها يف جوهانســــربغ يف 23وشــــجع مــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة املســــتدامة يف الفقــــرة  -10 ــــذ ال  4(ج) مــــن خطــــة التنفي
. 2008تشــغيل النظــام بالكامــل حبلــول عــام  البلــدان علــى تنفيــذ النظــام املنســق عامليــاً بأســرع مــا ميكــن هبــدف 2002أيلول/ســبتمرب 

املؤرخ  2005/53و 2003متوز/يوليه  25املؤرخ  2003/64وعليه، دعا اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة يف قراراته 
 2011/25، و2009متوز/يوليـــه  29املـــؤرخ  2009/19، و2007متوز/يوليـــه  23املـــؤرخ  2007/6و 2005متوز/يوليـــه  27
احلكومات اليت مل تتخذ بعد اخلطوات الالزمة، من خالل  2013متوز/يوليه  25املؤرخ  2013/25و ،2011متوز/يوليه  27خ املؤر 

مة، اإلجراءات و/أو التشريعات الوطنية املناسبة، لتنفيذ النظام املنسق عاملياً حسبما أوصت به خطة مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدا
كرر دعوته للجان اإلقليمية، وبرامج األمم املتحدة، والوكاالت املتخصصة واملنظمات املعنية األخرى إىل تعزيز  اإىل أن تفعل ذلك. كم

مة يف تنفيـذ النظــام املنســـق عامليـاً والقيــام، حيثمـا يلــزم، بتعـديل صــكوكها القانونيـة الدوليــة الـيت تعــاجل السـالمة يف جمــال النقـل، أو الســال
ـذ النظــام املنســق عامليــاً مــن خــالل هــذه الصــكوك. وميكــن االطــالع علــى  أمــاكن العمــل أو محايــة املســتهلك، أو محايــة البيئــة حبيــث يُنّفــ

 .)UNECE()1(االقتصادية ألوروبا األمم املتحدة يف جلنة شعبة النقل ل الشبكيوقع املمعلومات عن حالة التنفيذ على 

 .(UNECE)با و االقتصادية ألور األمم املتحدة أمانة جلنة  نشورت هذا املعدّ أَ و  -11

الــيت قــد  (إن وجــدت) التصــويبات وكــذلك علــى وجلنتيهــا الفــرعيتنيميكــن االطــالع علــى معلومــات إضــافية عــن عمــل اللجنــة و  -12
 .)2(االقتصادية ألوروبااألمم املتحدة  شعبة النقل بلجنةالشبكي لوقع املتصدر بعد نشر هذه الوثيقة، على 

____________________ 

)1( http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html. 
)2( http://www.unece.org/trans/danger/danger.html وhttp://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html. 
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 461 ................................... منهجية اختبار إمكانية فهم معلومات اخلطورة 6املرفق 
 477 .......................... ق عاملياً على بطاقة الوسمأمثلة لوضع عناصر النظام املنسَّ  7املرفق 
 491 ...................................... مثال للتصنيف يف إطار النظام املنسَّق عاملياً  8املرفق 
 501 ........................................... توجيه بشأن اخلطورة على البيئة املائية 9املرفق 
 597  ................ توجيه بشأن حتول/ذوبان الفلزات واملركبات الفلزية يف األوساط املائية 10املرفق 
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