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 1-1الفصل 

 ق عالمياً لتصنيف الموادغرض النظام المنسّ 
 ونطاقه وتطبيقه ووسمها، الكيميائية

 الغرض 1-1-1

فوائـد غـري أنـه إىل جانـب ي. نطـاق العـاملالعلـى ممارسة واسعة االنتشار استخدام املواد الكيميائية لتعزيز وحتسني احلياة  ثلمي 1-1-1-1
لوائح  وأاملنظمات قوانني  وألدان ضع عدد من البُ للناس أو البيئة. ولذلك، وَ  هذه املنتجات، توجد إمكانية حدوث تأثريات ضارة بالنسبة

خـالل  ، مـناملـواد الكيميائيـة السنني تقتضـي إعـداد معلومـات عـن هـذه املـواد ونقلهـا إىل األشـخاص الـذين يسـتخدمونعلى مدار تنظيمية 
الكيميائيـة، ال ميكـن ألي كيـان بعينـه إعـداد  واداملـ ر أعـداد كبـرية مـنوبـالنظر إىل تـوفّ . (SDS) ت الوسم أو صـحائف بيانـات السـالمةبطاقا

وتتــيح ، وخطورهتــااملــواد  املنتجــات. وميّكــن تــوفري املعلومــات مســتخدمي املــواد الكيميائيــة مــن معرفــة ماهيــة هــذه الئحــة تنظيميــة جلميــع هــذه
 .احمللية بري الوقائية املناسبة يف أوضاع االستخدامالتدا تنفيذ

فيمـا بينهـا كبـرية مبـا يكفـي جلعـل  الفـاتفـإن االخت وبينما تتشابه هذه القوانني واللوائح التنظيمية القائمـة يف جوانـب كثـرية، 1-1-1-2
 يف الفـات. ومـن خـالل االختيف البلـدان املختلفـة خمتلفـة لبيانـات السـالمة ائفوسـم خمتلفـة وصـح اتمـل بطاقـحت ةالواحـد ةالكيميائي ادةامل
خـر. أو قـد تعتـرب مسـرطنة يف بلـد، آ يف بلـد، وغـري هلوبـة يف بلـد (قابلـة لالشـتعال) اخلطورة، ميكـن أن تعتـرب مـادة كيميائيـة مـا هلوبـة عاريفت

 صحيفة لبيانات عن اخلطورة على بطاقة وسم أو غ املعلوماتيتبل يةأو كيف زمناملتعلقة ب وغري مسرطنة يف بلد آخر. وهكذا ختتلف القرارات
املشاركة يف التجارة الدولية أعداد كبرية مـن اخلـرباء الـذين  السالمة من مكان آلخر يف العامل، وال بد أن تتوفر لدى الشركات اليت ترغب يف

عـن ذلـك،  السـالمة الالزمـة. فضـالً  بيانـاتالتغريات يف هذه القوانني واللوائح وإعـداد خمتلـف بطاقـات الوسـم وصـحائف  يستطيعون متابعة
لــدان كثـــرية نظــام مـــن أي نـــوع بُ  ال يوجــد مطلقـــاً لـــدى تصــنيف ووســـم املــواد الكيميائيـــة،ل شـــامل نظـــاموتنفيــذ لتعقيـــد عمليــة تطـــوير  ونظــراً 

 .والوسم للتصنيف

لضمان استخدامها بطريقة مأمونة وطنية برامج  يف املواد الكيميائية، واحلاجة إىل وضع الواسع النطاقلالجتار العاملي  ونظراً  1-1-1-3
 ر األساس ملثل هذه الربامج. ومىت توفرتفّ شأن �ج منسق دولياً للتصنيف والوسم أن يو  ونقلها والتخلص منها، كانت هناك قناعة بأن من

ملراقبـة حـاالت مـن املمكـن وضـع البنيـة األساسـية  الـيت تسـتوردها أو تنتجهـا، أصـبحللبلدان معلومات متسقة ومناسبة عـن املـواد الكيميائيـة 
 .بطريقة شاملةالكيميائية ومحاية الناس والبيئة  التعرض للمواد

 :املنسق عاملياً عند تنفيذه من حتقيق ما يلي وقع أن ميّكن النظامتَ . ويُـ عديدة تنسيقال هدفأسباب تعيني  بذلك فإنو  1-1-1-4

 املعلومات عن اخلطورة؛ تعزيز محاية صحة البشر والبيئة عن طريق توفري نظام يسهل فهمه دولياً لتبليغ أ)(
 والوسم؛ توفري إطار معرتف به للبلدان اليت ال تتوفر لديها نظم قائمة للتصنيف ب)(
 تقليل احلاجة إىل اختبار املواد الكيميائية وتقييمها؛ ج)(
 .على أساس دويل خطورهتا  املواد الكيميائية اليت يتم تقدير وتعينيتيسري التجارة الدولية يف د)(

ئـي ، رُ شـرتاطاتتوجد لدى بلدان كثرية بعـض اال وقد بدأ العمل بدراسة النظم القائمة، وتعيني نطاق العمل. وبينما كانت 1-1-1-5
 :ق عاملياً النظام املنسّ ، واستخدمت كأساس أويل لوضع "الرئيسية" القائمة أن النظم التالية تعترب النظم

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

4 

 ؛اآلفاتواملستهلكني، ومبيدات  النظم يف الواليات املتحدة األمريكية فيما يتعلق مبكان العمل، اشرتاطات أ)(
 ؛آلفاتومبيدات ا ،العمل، واملستهلكني أماكنكندا فيما يتعلق ب  اشرتاطات ب)(
 واملستحضرات؛يب لتصنيف ووسم املواد و توجيهات االحتاد األور  ج)(
 .توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة د)(

يف إجيـاد السـبل العتمـاد أفضـل جوانـب  لـتلكـن املهمـة األوىل متثّ  ،بلدان أخرى كلما تقدم العمل اشرتاطاتكما درست  1-1-1-6
 :اعتمدت يف بدء العملية لتنسيقالعمل على أساس مبادئ متفق عليها ل ذ هذافّ النظم القائمة، ووضع �ج منسق. وقد نُـ 

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

، ســواء  خــاليطاملو  املـواداملتأصــلة يف  تشـري عمليــة تصـنيف اخلطــورة بصــورة أساسـية إىل اخلطــورة الناشــئة مـن اخلــواص ب)(
 ؛)1(أو اصطناعية كانت هذه املواد طبيعية

تار منـه العناصـر معلوماهتا ميكن أن ختُ  وضع أساس مشرتك متسق لتصنيف اخلطورة الكيميائية وتبليغ تنسيقعين الي ج)(
 والبيئة؛ ،واملستهلكني، والعاملني املناسبة ذات الصلة حبماية قطاعات النقل،

اخلطورة، مثل بطاقـات الوسـم  من معايري تصنيف اخلطورة ووسائل تبليغ املعلومات عن كالً   تنسيقيتضمن نطاق ال د)(
 يف احلسبان؛ )2(املبينة يف تقرير منظمة العمل الدولية وصحائف بيانات السالمة، مع أخذ النظم األربعة القائمة

سـتوى العـاملي؛ وينبغـي إدراج امل مجيـع هـذه الـنظم هبـدف بلـوغ نظـام منسـق علـى تغيـريات يفسيتطلب األمر إجراء  (ه)
 اجلديد؛ إجراءات انتقالية يف عملية االنتقال إىل النظام

األعمـــــال، والعـــــاملني،  مـــــن جانـــــب املنظمـــــات الدوليـــــة ألصـــــحاب تنســـــيقاملشـــــاركة يف عمليـــــة ال ضـــــمانينبغـــــي  و)(
 وسائر املنظمات ذات الصلة؛ ،واملستهلكني

املستهدفة، مثل العاملني واملستهلكني فئات خطورة املواد الكيميائية لدى الينبغي تناول مسألة فهم املعلومات عن  ز)(
 واجلمهور العام؛

الثابتة اليت حتققت بالفعل لغرض عند إعادة تصنيف املواد الكيميائية يف النظام املنسق عاملياً، ينبغي قبول البيانات  ح)(
 يف إطار النظم القائمة؛ التصنيف

 الختبار املواد الكيميائية؛ وجودةصنيف منسق جديد تكييف الطرائق املقد يتطلب وضع نظام ت ط)(
العـــاملني واملســـتهلكني واجلمهـــور  ســـالمة وصــحة ضـــمانفيمــا يتعلـــق بتبليـــغ معلومــات اخلطـــورة الكيميائيـــة، ينبغــي  ي)(

حــو الــذي تقــرره التجاريــة الســرية يف الوقــت نفســه، علــى الن وكــذلك تــأمني محايــة البيئــة، مــع محايــة املعلومــات العــام
 .السلطات املختصة

____________________ 

جـة يف بعض احلاالت، يلـزم أيضـاً مراعـاة األخطـار الـيت تنشـأ مـن خصـائص أخـرى، مـن قبيـل احلالـة الفيزيائيـة للمـادة أو املخلـوط (مثـل الضـغط ودر  )1(
 ة (مثل قابلية االشتعال يف الغازات اليت تنتج من التالمس مع املاء).احلرارة)، أو خواص املواد اليت تنتجها بعض التفاعالت الكيميائي

 عن حجم مهمة تنسيق النظم القائمة لتصنيف ووسم املواد الكيميائية اخلطرة.  1992تقرير منظمة العمل الدولية لعام  )2(
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 نطاق النظام المنسق عالمياً  1-1-2

 يتضمن النظام املنسق عاملياً العناصر التالية: 1-1-2-1

 معايري منسقة لتصنيف املواد واملخاليط وفقاً خلطورهتا الصحية والبيئية واملادية؛  (أ)
 اشرتاطات الوسم وصحائف بيانات السالمة. عناصر منسقة لتبليغ املعلومات عن اخلطورة، مبا يف ذلكو  (ب)

وتصــف هــذه الوثيقــة معــايري التصــنيف وعناصــر تبليــغ معلومــات اخلطــورة حســب نــوع اخلطــر (مثــل الســمية احلــادة،  1-1-2-2
يف القابلية لالشتعال). وفضالً عن ذلك، وضعت خمططات الختاذ قرارات التصنيف لكل نوع من أنواع اخلطر. وتبني بعض أمثلة التصن

، كيفية تطبيـق املعـايري. وهنـاك أيضـاً مناقشـة لـبعض املسـائل الـيت أثـريت أثنـاء وضـع النظـام حيثمـا 8الواردة يف النص، وكذلك يف املرفق 
 رئي أنه يلزم تقدمي توجيهات إضافية لتنفيذ النظام.

بوضـع  1992عـين بالبيئـة والتنميـة لعـام ويستند نطاق النظام املنسـق عامليـاً إىل التفـويض مـن مـؤمتر األمـم املتحـدة امل 1-1-2-3
، اجملـال الربناجمـي باء، املستنسخ 19، الفصل 21من جدول أعمال القرن  27و 26مثل هذا النظام، على النحو املذكور يف الفقرتني 

 أدناه:

االســتعمال ال تتــوفر حــىت اآلن نظــم منســقة عامليــاً لتصــنيف املــواد اخلطــرة ومتييزهــا بالبطاقــات بغــرض تعزيــز  -26"
املأمون للمواد الكيميائية يف مجلة أمـاكن مـن بينهـا مكـان العمـل، أو يف املنـزل. وميكـن إجـراء تصـنيف املـواد الكيميائيـة 
ألغــراض خمتلفــة، وهــو أداة هامــة جــداً عنــد وضــع نظــم الوســم. وتــدعو احلاجــة إىل إعــداد نظــم منســقة لتصــنيف املــواد 

 اجلارية؛اخلطرة وومسها، تأسيساً على األعمال 

، إذا أمكـــن ذلـــك عمليـــاً، نظـــام منســـق عامليـــاً لتصـــنيف املـــواد اخلطـــرة 2000ينبغـــي أن يتـــوفر حبلـــول عـــام  -27
 وومسها بطريقة متساوقة، مبا يف ذلك صحائف بيانات السالمة للمواد ورموز يسهل فهمها."

وقــد جــرى حتليــل وحتســني هــذا التفــويض الحقــاً يف أثنــاء عمليــة التنســيق لتعيــني بــارامرتات النظــام املنســق عامليــاً. ونتيجــة  1-1-2-4
التوضيح التايل لضمان إدراك  )IOMC(لذلك، اعتمد فريق التنسيق التابع للربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 

 هذا اجلهد:املشاركني لنطاق 

"يركز العمل يف جمال تنسيق تصـنيف اخلطـورة والوسـم علـى وضـع نظـام منسـق جلميـع املـواد الكيميائيـة وخماليطهـا. وقـد 
فت مـادة كيميائيـة، فإنـه قـد يـدرس نّ مرحلة دورة حياة املنَتج. ومـىت صـخيتلف تطبيق عناصر النظام تبعاً لتنوع املنَتج أو 

للبــت يف أي اخلطــوات اإلعالميــة أو اخلطــوات األخــرى الــيت ينبغــي اختاذهــا بالنســبة احتمــال حــدوث التــأثريات الضــارة 
ملنتج بعينه أو أوضاع استخدام بعينها. ولن يشمل النظام املنسق عاملياً املستحضرات الصيدالنية أو املضافات الغذائيـة 

الوســـم يف ســـياق االســـتهالك أو مستحضـــرات التجميـــل أو خملفـــات مبيـــدات اآلفـــات يف الغـــذاء وذلـــك فيمـــا يتعلـــق ب
املقصود. غري أن هذه األنواع من املواد الكيميائية تغطى حيثما ميكن أن يتعرض هلا العاملون، ويف قطاع النقل إذا كان 
التعرض احملتمل يربر ذلـك. ويـدرك فريـق التنسـيق املعـين بتنسـيق نظـم تصـنيف املـواد الكيميائيـة أن األمـر يقتضـي إجـراء 

شات لتناول قضايا خاصة بشأن التصنيف فيما يتعلق ببعض فئات اسـتخدام املنتجـات الـيت قـد تتطلـب مزيد من املناق
 .)3(االستعانة خبربات متخصصة"

____________________ 

 .IFCS/ISG3/98.32Bواملزيد من التوضيح للتطبيق املتوقع للنظام املتسق عاملياً، انظر  IOMCلالطالع على وصف الربنامج املشرتك  )3(
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أثنـاء وضـع هـذا التصـنيف دراسـة دقيقـة ملسـائل خمتلفـة كثـرية فيمـا يتعلـق بـالتطبيق  CG/HCCSوقد أجرى فريق التنسيق  1-1-2-5
. وأثريت أسئلة عما إذا كان ينبغي استثناء قطاعـات أو منتجـات معينـة، مـثًال، أو عمـا إذا كـان النظـام سـيطّبق املمكن للنظام املنسق عاملياً 

على مجيع مراحل دورة حياة املادة الكيميائية. وقد اتفق يف هذه املناقشة على ثالثة بـارامرتات، وهـي حامسـة لتطبيـق النظـام يف أي بلـد  أوالً 
 :هلذه البارامرتاتأو إقليم. ويرد أدناه وصف 

يغطي النظام المنسق عالميًا جميع المواد الكيميائية الخطرة. وقـد تختلف طريقـة تطبيـق عناصـر تبليـغ 
معلومات الخطورة في النظام المنسق عالمياً (مثل بطاقات الوسم، صحائف بيانات السالمة) تبعاً لفئة 

ــــات  ــــتج. وتشــــمل الفئ ــــاة المن ــــة فــــي دورة حي ــــتج أو المرحل ــــاً المن المســــتهدفة للنظــــام المنســــق عالمي
 المستهلكين والعاملين وعمال النقل، وأفراد خدمات الطوارئ.

 :1أ) البارامتر (

الكيميائيـة احملتملـة اخلطـورة  التعرض املمكنة جلميع املوادحاالت تتناول النظم القائمة لتصنيف اخلطورة والوسم  '1'
مكـــان العمـــل، واالســـتخدام اســـتخدام والنقـــل، و  والتخـــزين، ،يف مجيـــع حـــاالت االســـتخدام، مبـــا فيهـــا اإلنتـــاج

 شــرتاطاتاالوجــد ة، تـوبصــفة عامــ ويقصــد منهــا محايــة النــاس واملرافــق والبيئــة. االســتهالكي، والوجــود يف البيئــة.
مـل الع الـيت تنطبــق علـى مكـانيف الـنظم القائمـة  املطبقة على املواد الكيميائية املشمولة يف أجزاء األكثر شيوعاً 

إىل أن مصطلح املادة الكيميائيـة يسـتخدم بشـكل عـام يف اتفاقـات مـؤمتر األمـم  قطاع النقل. وجتدر اإلشارة وأ
املخـــــاليط، أو  والوثـــــائق الالحقـــــة ليشـــــمل املـــــواد، أو املنتجـــــات، أو UNCED املعـــــين بالبيئـــــة والتنميـــــة املتحـــــدة

 ؛ان نطاق التغطيةـلبي ةـالقائماملستحضرات، أو أي مصطلحات أخرى قد تكون مستخدمة يف النظم 

ل (مبـا فيهـا املنتجـات االسـتهالكية)، َمـعَ  ع يف مكـانصـنَّ ألن مجيـع املـواد الكيميائيـة املوجـودة يف السـوق تُ  نظراً و  '2'
ال توجــد اســتثناءات   ، فإنــهمــالمــا يســتخدمها الع ، وكثــرياً مــالالع وجتــرى مناولتهــا أثنــاء الشــحن والنقــل بواســطة

البلــدان،  النظــام املنســق عامليــاً ألي نــوع بعينــه مــن املــواد أو املنتجــات الكيميائيــة. ففــي بعــض كاملــة مــن نطــاق
والنقــل يف مراحــل التصــنيع  كــان العمــلملاملستحضــرات الصــيدالنية يف الوقــت الــراهن باشــرتاطات تغطَّــى مــثًال، 

شــاركني يف علــى العــاملني امل مكــان العمــل أيضــاً  والتخــزين والنقــل مــن دورة حيــاة املنــتج. وقــد تنطبــق اشــرتاطات
املنســـكبة، وغريهــــا مـــن أنــــواع التعــــرض احملتملـــة يف أوضــــاع الرعايــــة  املــــواد فيــــنظت يفبعــــض العقـــاقري أو  إعطـــاء

 معينة توفري صحائف بيانات السالمة والتدريب هلؤالء العاملني. ويتوقع أن يطبق النظام الصحية. وتفرض نظم
 ؛صيدالنية بأسلوب مشابهاملنسق عاملياً على املستحضرات ال

نفسـها.  واد الكيميائيـةاملـ يف مراحل أخـرى مـن دورة حيـاة هـذه إطالقاً قد ال ينطبق النظام املنسق عاملياً و  '3'
إلنسان أو احليوان ألغراض لإعطائها  ، يف سياق االستخدام املقصود للمستحضرات الصيدالنية أوفمثالً 

م اخلطــورة. ـعامــة، وفقــاً للــنظم القائمــة، لشــرط وســ املستحضــرات بصــفةطبيــة أو بيطريــة، ال ختضــع هــذه 
. (جتـــدر هــذه املنتجـــات نتيجــة لتطبيـــق النظــام املنســـق عامليــاً ى تطبــق هــذه االشـــرتاطات يف املعتــاد علـــ وال

ــــــات املريضــــــة  ميكــــــن أن األخطــــــار الــــــيت اإلشــــــارة إىل أن املعاجلــــــة  نتيجــــــةيتعــــــرض هلــــــا املرضــــــى أو احليوان
متثـل جـزءاً  يف النشرات املرفقة باملنتج وال ألغراض طبية أو بيطرية تذكر عموماً  صيدالنيةال باملستحضرات

 كميــات  علــى الــيت قــد حتتــوي ،). وباملثــل، فــإن منتجــات مثــل املنتجــات الغذائيــةمــن عمليــة التنســيق هــذه
تبني وجود مثل  مال حتمل يف الوقت الراهن بطاقات وس ،اآلفاتالغذائية أو مبيدات  افاتضئيلة من املض

املنسـق عامليـاً اشـرتاط وضـع بطاقـة  هبـا. ويتـوخى أال يتنـاول النظـام ةمرتبط ةر و أو وجود أي خط ملوادهذه ا
 .وسم يف هذه احلالة أيضاً 
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ال يشتمل التفويض بوضـع النظـام المنسـق عالميـاً علـى وضـع طرائـق اختبـار موحـدة، أو تشـجيع إجـراء 
 الضارة بالصحة. اختبارات إضافية لمعالجة النتائج

 :2البارامتر  (ب)

، علميـــة معـــرتف هبـــا دوليـــاً  اخلطـــرة، الـــيت جتـــرى وفقـــاً ملبـــادئ صـــائصميكـــن اســـتخدام االختبـــارات الـــيت تعـــني اخل '1'
املنسق عاملياً لتعيني اخلطورة الصحية والبيئية هي معايري  ألغراض تعيني اخلطورة الصحية والبيئية. ومعايري النظام

 ج خمتلفــة مــا دامــت هــذه الــنهج ســليمة مــن الناحيــةاالختبــار، تســمح باســتخدام �ُــحمايــدة فيمــا يتعلــق بطرائــق 
 طــورةفيمــا يتعلــق برتبــة اخل العلميــة وحمققــة وفقــاً إلجــراءات ومعــايري دوليــة مشــار إليهــا يف الــنظم القائمــة بالفعــل

 منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي متثـل علـى حـني. و بصـورة مشـرتكة املعنية، وتعطي بيانات مقبولة
(OECD) غـري مقيــد املعـايري املنسـقة لتعيـني اخلطـورة الصـحية، فـإن النظـام املنسـق عامليـاً  املنظمـة الرائـدة يف وضـع
العقــاقري وفقـاً ملعــايري متفــق عليهــا وضــعت برعايــة منظمــة  ، ختتــرب. فمــثالً توجيهاهتــا املتعلقــة باالختبــاراتبربنـامج 

معــايري  . وتــرتبطوفقــاً هلــذه االختبــارات تكــون مقبولــة يف النظــام املنســق عامليــاً  الناجتــة الصــحة العامليــة. والبيانــات
بطرائق اختبار خاصة  UNSCETDG اخلطرة اخلطورة املادية اليت وضعتها جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع

 ؛ابلية لالنفجاروالق لرتب خطورة معينة مثل القابلية لالشتعال

البيانـات املتاحـة يف الوقـت الـراهن. ونظـراً ألن معـايري التصـنيف املنسـقة توضــع إىل ويسـتند النظـام املنسـق عامليـاً  '2'
علــى أســاس البيانــات املتاحــة حاليــاً، فــإن االمتثــال هلــذه املعــايري ال يتطلــب إعــادة اختبــار املــواد الكيميائيــة الــيت 

 بيانات اختبار مقبولة.تتوفر بشأ�ا بالفعل 

باإلضافة إلى بيانات التجارب على الحيوانات والنتائج الصـحيحة لالختبـارات المعمليـة، تُـوفِّر الخبـرة 
البشــرية والبيانــات الوبائيــة واالختبــارات الســريرية معلومــات مهمــة ينبغــي دراســتها لــدى تطبيــق النظــام 

 المنسق عالميا.

 :3البارامتر  (ج)

النظم احلالية بالبيانات البشرية احملرزة بأسلوب مقبول أدبياً، وباخلربات البشرية املتاحة، وتستخدم  تعرتف معظم '1'
هـــذه الـــنظم تلـــك البيانـــات واخلـــربات. وينبغـــي أال حيـــول تطبيـــق النظـــام املنســـق عامليـــاً دون اســـتخدام مثـــل هـــذه 

ناسبة وذات الصـلة املتعلقـة مبصـادر اخلطـورة البيانات، ويعرتف النظام بصراحة بوجود وفائدة مجيع املعلومات امل
 أو باحتمال حدوث تأثريات ضارة (أي اخلطر).

 حدود أخرى لنطاق النظام المنسق عالمياً  1-1-2-6

(مـن قبيـل تعيـني حـدود  خطـارأو قـرارات إدارة األ األخطـارإجـراءات تقيـيم  تنسـيقال يقصد بالنظـام املنسـق عامليـاً  1-1-2-6-1
وباإلضـافة  اخلطـورة.إىل جانب تصـنيف  خطارمن تقييم األ قدراً  العاملني)، وهو ما يتطلب عموماً  للتعرض املسموح به فيما يتعلق بتعرض

 .)3(صلة بالنظام املنسق عاملياً  إىل ذلك، فإن اشرتاطات جرد املواد الكيميائية يف خمتلف البلدان ليست هلا

 طرخلمقابل امصدر اخلطورة  1-1-2-6-2

العمــل، املســتهلك، النقــل) بتعيــني  وتبليــغ معلوماهتــا (مكــانمصــادر اخلطــورة تبــدأ التغطيــة يف كــل نظــام لتصــنيف  1-1-2-6-2-1
إحداث خلل  أي قدرهتا على . وتتوقف درجة قدرة املادة على اإلضرار على اخلواص املتأصلة فيها،ةاملرتبطة باملادة الكيميائية املعنياخلطورة 

خل. ويعتمد ذلك أساساً على استعراض الدراسات إكل، آاالنفجار، أو إحداث الت يف العمليات احليوية العادية، وقدرهتا على االشتعال، أو
____________________ 

 .IFCS/ISC3/98.32Bومزيد من التوضيح للتطبيق املتوقع للنظام املنسق عاملياً، انظر  IOMCلالطالع على وصف الربنامج املشرتك  )3(

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

8 

دراســـة التعـــرض وعالقتـــه  املعلومـــات، عنـــد حـــدوث ضـــرر، وبالتـــايل نقـــل أو تبليـــغ هـــذه احتمـــالاملتاحـــة. وينطبـــق مفهـــوم اخلطـــر أو  العلميـــة
 :وحيدد النهج األساسي لتقدير اخلطر باملعادلة البسيطة التالية. الكامنةصادر اخلطورة لبيانات املتصلة مببا

 اخلطرالتعرض = ×  مصدر اخلطورة

 احتمـــال وقـــوع طـــر أو تقليـــلخلا أو تقليـــل التعـــرض، أمكـــن بـــذلك تقليـــلاخلطـــورة وهكـــذا، إذا أمكـــن تقليـــل  1-1-2-6-2-2
 ارخطـواأل حـاالت التعـرض، وإىل ضرورة تقليل ورةاملستخدم إىل وجود خط بنجاح إىل تنبيهاخلطورة الضرر. ويؤدي تبليغ معلومات 

 .املرتتبة عليها

مصــادر مــن بشــكل مــا علــى حتديــد كــل مجيــع نظــم تبليــغ املعلومــات (مكــان العمــل، املســتهلك، النقــل) تشــتمل و  1-1-2-6-2-3
 حــاالت التعــرضومســتوى التفاصــيل الــيت تقــدم بشــأن  تــوفر املعلومــات، يــةوكيف مكــان. وختتلــف الــنظم يف تعيــني للخطــراخلطــورة والتعــرض 

جرعـة يصــفها الطبيــب ملعاجلـة حالــة مرضــية علــى حتديــد املســتهلك للمستحضــرات الصـيدالنية  تعـرضينطــوي احملتملـة. وعلــى سـبيل املثــال، 
اجلرعة احملددة يقرتن ببالنسبة للمستهلك  مقبول خطرتنظيم األدوية أنه يوجد مستوى ل ما وكالةوالتعرض هنا مقصود. لذلك، حتدد . معينة

اخلطورة املتأصـلة يف  طر الذي تعينه وكالة تنظيم األدوية وليسللشخص الذي يأخذ الدواء مقدار اخل املعلومات اليت تقدمحتدد املوصوفة. و 
 .املستحضر الدوائي أو مكوناته

 النظام المنسق عالمياً تطبيق  1-1-3

 المنسق عالمياً  تطبيق النظام نسيقت 1-1-3-1

املواد وخماليطها وتبليغ املعلومات املتعلقة  يف املوجودةإن هدف النظام املنسق عاملياً هو تعيني اخلطورة املتأصلة  1-1-3-1-1
والرمــوز، وكلمــات التنبيــه، وهــي  ،اخلطــورةات نــبيا ووحــدت ونســقتاملعــايري الالزمــة لتصــنيف اخلطــورة.  نســقتهبــذه اخلطــورة. وقــد 
 . وســيتيح النظــام املنســق عامليــًا التقــارب بــني عناصــر تبليــغ معلومــات اخلطــورةاخلطــورة تبليــغ معلومــاتل متكــامالً  تشــكل اآلن نظامــاً 

اً علــى أســاس ـق عامليـــســام املنـعناصــر النظــ املوجــودة يف الــنظم القائمــة. وســتقرر الســلطات املختصــة الكيفيــة الــيت تطبــق هبــا خمتلــف
 ، الفقـرة4-1 الفصـل( مـتبليـغ معلومـات اخلطـورة: الوسـانظر أيضـاً حتـت عنـوان: . (املستهدفة فئاتاحتياجات السلطة املختصة وال

 ).5 ، املرفقالضرر احتماالتوسم املنتجات االستهالكية على أساس وحتت عنوان: ) 1-4-10-5-4-2

أن يكــون تطبيــق النظــام املنســق عامليــاً ممــاثًال الشــرتاطات النقــل الراهنــة. وينبغــي متييــز  ،بالنســبة لقطــاع النقــل ،ويتوقــع 1-1-3-1-2
 يدرب العـاملون يف قطـاع النقـلو  .التخطيطية اليت تتعلق بالسمية احلادة، واخلطورة املادية، واخلطورة البيئية حاويات البضائع اخلطرة بالرسوم

أن تتبـع يف قطـاع النقــل عناصـر النظــام املنسـق عامليــاً الـيت تتنــاول  . وال يتوقــععلــى العـاملني يف القطاعــات األخـرى علـى النحـو الــذي ينطبـق
 .التنبيه وبيانات اخلطورة كلماتمن قبيل  عناصر 

ضـمن املعلومـات فيهـا بطاقـات الوسـم الـيت تت بع مجيع عناصر النظام املنسق عاملياً، مباتّ ويف مكان العمل، يتوقع أن تُـ  1-1-3-1-3
يف  وصحائف بيانات السالمة. كما يتوقـع أن يسـتكمل ذلـك بتـدريب املـوظفني للمسـاعدةعاملياً،  األساسية املنسقة يف إطار النظام املنسق

 .لية تبليغ املعلومات عن اخلطورةاضمان فع

النظــام املنســق عامليــاً علــى بطاقــات  أمــا بالنســبة لقطــاع املســتهلكني، فيتوقــع أن ينصــب الرتكيــز األساســي يف تطبيــق 1-1-3-1-4
الوسم. وينبغي أن تتضمن بطاقات الوسم املعلومات األساسية للنظام املنسـق عامليـاً، الـيت ختضـع لـبعض االعتبـارات اخلاصـة بكـل قطـاع يف 

وان: وسـم ) وعنـ2-4-5-10-4-1 ، الفقـرة4-1نظـم تصـنيف معينـة. (انظـر حتـت عنـوان: تبليـغ معلومـات اخلطـورة: الوسـم (الفصـل 
 ).5املنتجات االستهالكية على أساس احتماالت الضرر، املرفق 
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 (اجملموعات املنسقة) الكتل البنائية�ج  1-1-3-1-5

األجزاء املختلفة مـن نظمهـا. غـري  اليت تطبقها يف كتل البنائيةال، ترتك للبلدان حرية تعيني كتل البنائيةلنهج ال وفقاً  1-1-3-1-5-1
. وعلى منسقة املنسق عاملياً، وينفذ النظام املنسق عاملياً، فإنه ينبغي أن تكون هذه التغطية يف النظام موجوداً  نظام ما شيئاً أنه عندما يغطي 

كيميائيــة، وجــب أن يتبــع هــذا النظــام خمطــط التصــنيف املنســق والعناصــر  ســبيل املثــال، إذا كــان نظــام مــا يغطــي خاصــية الســرطنة يف مــادة
 .سمالو  املنسقة لبطاقة

لالحتياجات املتصورة إىل  قد خيتلف تبعاً اخلطورة وقد لوحظ عند دراسة اشرتاطات النظم القائمة أن نطاق تغطية  1-1-3-1-5-2
ـ املستهدفة. وبصـفة الفئاتاملعلومات لدى  حـىت  ز قطـاع النقـل علـى التـأثريات الصـحية احلـادة واخلطـورة املاديـة، لكنـه مل يشـملخاصـة، يركِّ

أخرى كذلك مع  الفاتالقطاع. لكن قد تكون هناك اخت اليت ميكن مقابلتها يف ذلك حاالت التعرضات املزمنة اليت ترجع إىل اآلن التأثري 
 .التأثريات اليت يتناوهلا النظام املنسق عاملياً يف كل وضع من أوضاع االستخدام البلدان اليت ختتار عدم تغطية مجيع

ميكـــن  الكتـــل البنائيـــةلعناصـــر املنســـقة يف النظـــام املنســـق عامليـــاً باعتبارهـــا جمموعـــة مـــن مـــن هنـــا ميكـــن النظـــر إىل ا 1-1-3-1-5-3
معـني  يوجد نطاق كامل متاح للجميع، وينبغي استخدامه إذا أراد بلد أو منظمـة مـا تغطيـة تـأثري . وبينماياستخدامها لتشكيل �ج تنظيم

املادية مهمة يف سياق مكان العمل ويف  مسألة اخلطورةتعترب  . وبينماه بالكاملتباعليس من الضروري اتباع النظام املنسق عاملياً، فإنه اعند 
منـتج بعينـه. ومـا  املاديـة احملـددة يف نـوع االسـتخدام الـذي يعنـيهم يف أوجـه اخلطـورةاملستهلكون إىل معرفـة بعـض  قد ال حيتاجفقطاع النقل، 

 مناسـباً  معـايري النظـام املنسـق عامليـاً واشـرتاطاته، فـإن ذلـك يعتـرب تنفيـذاً  مـع متسـقالـيت يغطيهـا قطـاع أو نظـام تغطـَّى بشـكل  اخلطورةدامت 
ؤمل تنفيذ النظام املنسق عاملياً، فإنه يُ  أنه يلزم أن ميتثل املصّدر الشرتاطات البلدان املستوردة من أجل من رغمعلى ال. و املنسق عاملياً  للنظام

 .النطاق العاملي يف �اية املطاف إىل وضع منسق متاماً  أن يؤدي تطبيق النظام املنسق عاملياً على

 توجيهات بشأن �ج الكتل البنائية 1-1-3-1-5-4

 متثل رتب اخلطورة كتًال بنائية: (أ) 

ــــار هــــدف التناســــق الكامــــل فضــــًال عــــن  ،جيــــوز للســــلطات املختصــــة، يف نطــــاق واليتهــــا وواضــــعة يف االعتب
 اخلطورة اليت تطبقها؛املعاهدات الدولية، أن تقرر رتب 

 ميكن، يف نطاق رتبة خطورة، أن ينظر إىل كل فئة خطورة بوصفها كتلة بنائية:  (ب)

جيوز أن تتاح للسلطات املختصة، فيما يتعلق برتبـة خطـورة معينـة، إمكانيـة عـدم تطبيـق مجيـع الفئـات. غـري   
 ما يلي:املبدأ كهذا أنه ينبغي، حفاظاً على االتساق، وضع بعض القيود على 

ينبغي عدم تغيري معايري التصنيف مثل القيم احلدية أو حدود الرتكيز العتماد فئات اخلطورة. غري أنـه  '1'
بـاء) يف فئـة واحـدة. بيـد أنــه 1ألــف، 1جيـوز دمـج الفئـات الفرعيـة املتقاربــة (مثـل فئـيت املـواد املسـرطنة 

تــرقيم فئــات اخلطــورة املتبقيــة. وباإلضــافة إىل جيـوز دمــج فئــات اخلطــورة املتقاربــة إذا نــتج عنــه إعــادة  ال
ذلك، عندما تدمج فئات فرعيـة، جيـب االحتفـاظ بأمسـاء أو أرقـام الفئـات الفرعيـة األصـلية يف النظـام 

 ألف/باء) لتيسري تبليغ املعلومات بشأن اخلطورة؛1 أو 1املنسق عاملياً (مثل فئة السرطنة 

مسـتويات اخلطـورة األعلـى بغـي أن تعتمـد أيضـاً مجيـع فئـات طـورة ينفئة خ عندما تعتمد سلطة خمتصة '2'
يف هذه الرتبة. ونتيجة لذلك، عندما تعتمد سلطة خمتصة رتبـة خطـورة مـا، فإ�ـا سـتعتمد دائمـاً علـى 

)، وعنـدما تعتمـد أكثـر مـن فئـة خطـورة واحـدة، فـإن فئـات اخلطـورة 1األقل أعلى فئـة خطـورة (الفئـة 
  هذه ستشكل تسلسًال متواصًال.
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حتتوي بعض رتب اخلطورة على فئات إضافية ميكن النظر إليها على أساس أ�ـا مسـتقلة، علـى سـبيل  :1المالحظة 
"التأثريات العارضة الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة" املتعلقة برتبة اخلطورة "السمية الشاملة ألعضاء  3املثال، الفئة 

أثري يف اإلرضـاع أو مـن خاللـه" املتعلقـة برتبـة اخلطـورة "السـمية )، وفئـة اخلطـورة "التـ8-3مستهدفة حمـددة" (الفصـل 
 ).7-3التناسلية" (الفصل 

). 3-2-1-1دف النظـــام املنســـق عامليـــاً هـــو حتقيـــق تناســـق عـــاملي النطـــاق (انظـــر ـبيــد أنـــه يالحـــظ أن هـــ :2المالحظة 
جمموعـة متطابقـة  وجـود اختالفـات بـني القطاعـات، ينبغـي تشـجيع اسـتخدام إمكانيـة اسـتمراروعليه، فإنـه علـى الـرغم مـن 

 من الفئات على مستوى عاملي يف كل قطاع.

 تنفيذ النظام المنسق عالمياً ومتابعته 1-1-3-2

جلنــة خـرباءألغراض تنفيذ النظام املنسق عاملياً، أعـاد اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي التـابع لألمـم املتحـدة تشـكيل  1-1-3-2-1
. وحتــتفظ جلنـــة اخلـــرباء 1999تشـــرين األول/أكتـــوبر  26املــؤرخ  1999/65األمــم املتحـــدة املعنيــة بنقـــل البضـــائع اخلطــرة مبوجـــب القـــرار 

للخــرباء ) بلجنتهــا الفرعيــة UNCETDG/GHSاجلديــدة املعنيــة بنقــل البضــائع اخلطــرة والنظــام املنســق عامليــاً لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا (
)، وأنشئت هيئة فرعية جديدة هي جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد UNSCETDGاملعنية بنقل البضائع اخلطرة (

 ). وتقوم هذه اللجنة الفرعية اجلديدة بالوظائف التالية:UNSCEGHSالكيميائية وومسها (

 ؛تنسيقسق عاملياً، وإدارة وتوجيه عملية الللنظام املن بوصفها راعيةالعمل  أ)(
الالزمــة، وضــمان اســتمرار  ، مــع مراعــاة إدخــال التغيــرياتكلمــا دعــت الضــرورةحتــديث النظــام املنســق عامليــاً  و  ب)(

هذا التحديث، والعمل مع  توقيتاملعايري التقنية و  مالءمة النظام وفائدته العملية، وتقدير احلاجة إىل حتديث
 مة حسب االقتضاء؛اهليئات القائ

 ؛املرتدةتعزيز فهم النظام املنسق عاملياً واستخدامه، وتشجيع التغذية و  ج)(
 ؛ينطاق العاملالإتاحة النظام املنسق عاملياً الستخدامه وتطبيقه على و  (د)
املعــايري التقنيــة هبــدف دعــم  تـوفري التوجيهــات بشــأن تطبيــق النظــام املنســق عامليــاً، وبشــأن تفســري واســتخدامو  (ه)

 تساق التطبيق؛ا
 .إعداد برامج العمل وتقدمي التوصيات إىل اللجنةو  و)(

إشـرافاملعنية بنقل البضائع اخلطرة، كلتامهـا حتـت  وتعمل اللجنة الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً واللجنة الفرعية 1-1-3-2-2
أن تراجـع اللجنــة أو  يتـوخى وال سـرتاتيجية ولـيس املســائل التقنيـة.الواللجنـة مسـؤولة عــن املسـائل ااجملـالني.  اللجنـة األم املسـؤولة عـن هــذين

 :الفرعيتان. وعليه، فإن وظائفها الرئيسية هي تغيّـر أو حتـّدث التوصيات التقنية اليت تصدرها اللجنتان

 برامج عمل اللجنتني الفرعيتني يف ضوء املوارد املتاحة؛اعتماد  أ)(
االهتمــام املشــرتك واجملــاالت  ة وتوجهــات السياســة العامــة يف اجملــاالت ذاتـسرتاتيجيــالات اـتنســيق التوجهــو  ب)(

 املتداخلة؛
الالزمــة إلحالـة هــذه التوصــيات إىل  إعطـاء املوافقــة الرمسيـة علــى توصـيات اللجنتــني الفـرعيتني، وتــوفري اآلليـةو  ج)(

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛
 .وتنسيق عمل اللجنتني الفرعيتني لتأمني سالسة العملتيسري و  د)(
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وثيقة النظام المنسق عالميًا 1-1-4

للتصــنيف والعناصــر املنســقة لتبليــغ معلومــات . وهــي تتضــمن املعــايري املنســقةتصــف هــذه الوثيقــة النظــام املنســق عامليــاً  1-1-4-1
. والنظــام عامليــاً  ملسـاعدة البلــدان واملنظمــات يف تطـوير أدوات تنفيــذ النظــام املنسـقالوثيقــة توجيهــات  . وباإلضــافة إىل ذلــك، تـرد يفاخلطـورة

السياسات الوطنية للتصنيف بطريقة متجانسة، مع بقائها مرنة  م للتمكني من إجراء تصنيف ذايت. وتتيح أساليب عمل النظام وضعمَّ صَ مُ 
للمســتخدم، وأن  ميســراً  عــن ذلــك، يتــوخى أن يــوفر النظــام �جــاً  ضــالً اشــرتاطات خاصــة قــد يلــزم اســتيفاؤها. وف مبــا يكفــي الســتيعاب أي

 .اإلدارية يسّهل عمل اهليئات املسؤولة عن إنفاذ النظام، ويقلل األعباء

أدوات للمسـاعدة التقنيـة أيضـًا رأن تـوفّ توقـع ر هـذه الوثيقـة األسـاس األويل لوصـف النظـام املنسـق عامليـاً، يُ وفّ وبينما تُـ 1-1-4-2
 .دة يف التنفيذ وتعزيزهاملساع
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 2-1الفصل 

 تعاريف ومختصرات

 :ألغراض النظام املنسق عاملياً 

ADR" : ؛بالطرق الربية"، بصيغته املعدلة اخلطرة يب املتعلق بالنقل الدويل للبضائعو االتفاق األور 

Alloy - بصــورة ال جتعــل مــن الســهل فصــلها  أو أكثــر متحــدةتتكــون مــن عنصــرين  مــادة فلزيــة متجانســة علــى املســتوى العيــاين،: ســبيكة
 وألغراض التصنيف يف إطار النظام املنسق عاملياً، تعامل السبائك كمخاليط؛. ميكانيكياً 

Aspiration -  من  كيميائية سائلة أو صلبة يف القصبة اهلوائية واجلهاز التنفسي السفلي مباشرةً  دخول مادة :الجهاز التنفسيالشفط في
 التجويف الفمي أو األنفي، أو بطريقة غري مباشرة من القيء؛ خالل

ASTM" :؛"اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد 

BCF" : ؛األحيائي" الرتكيزعامل 

BOD/COD" :؛"الكيميائية األكسجني مطلوبية/البيولوجية األكسجني مطلوبية 

CA" :السلطة املختصة"؛ 

Carcinogen -  ِزيد حدوثه؛يث السرطان أو دِ حيُ  مادة أو خملوط :نمسرط 

CAS" :؛"دائرة املستخلصات الكيميائية 

CBI" :؛"معلومات جتارية سرية 

Chemical identity - حصري تعريف مادة كيميائية. وهو ميكن أن يكون امساً يتفق مع نظم التسمية اسم يعني بشكل : االسم الكيميائي
 اليت وضعها االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية أو دائرة املستخلصات الكيميائية أو امساً تقنياً؛

Chemically unstable gas -  ًمتفجـــراً حـــىت يف غيـــاب اهلـــواء أو  : غـــاز هلـــوب قـــادر علـــى أن يتفاعـــل تفـــاعالً غـــاز غيـــر مســـتقر كيميائيـــا
 األكسجني؛

Competent authority - معينة أو معرتف هبا على حنو آخر هبذه الصفة فيمـا يتصـل بالنظـام  أية سلطة أو هيئة وطنية :السلطة المختصة
 املواد الكيميائية وومسها؛ املنسق عاملياً لتصنيف

Compressed gas - مجيـع الغـازات الـيت  مبـا يف ذلـك ،س°50-عندما يعبأ يف درجة حرارة  الغازية متاماً  غاز يبقى يف احلالة :غاز مضغوط
 س؛°50- ≤احلرجة  تكون درجة حرارهتا

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

Critical temperature - ال ميكن إسالة غاز نقي عندها أو فوقها مهما زاد الضغط الذي خيضع  درجة احلرارة اليت :درجة الحرارة الحرجة
 له؛
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Dermal corrosion :انظر "skin corrosion"؛  

Dermal irritation انظر :"skin irritation"؛ 

Desensitized explosives - ف (ختّفــــض الصـــلبة أو الســــائلة الـــيت تلطـَّــ: املـــواد أو املخــــاليط املتفجـــرة المتفجـــرات المنزوعـــة الحساســــية
حساســيتها) لكبــت خواصــها التفجرييــة حبيــث ال تنفجــر انفجــاراً شــامًال وال حتــرتق بســرعة كبــرية وبالتــايل ميكــن اســتثناؤها مــن رتبــة اخلطــورة 

غــاز  :غــاز مــذاب - Dissolved gas).2-2-1-2يف الفقــرة  2؛ انظــر أيضــاً املالحظــة 1-2(انظــر الفصــل  ”Explosives“"متفجــرات" 
 عند تعبئته حتت ضغط؛ يكون يف الطور الذائب يف مذيب سائل

Dust - يف غاز (هواء عادة)؛ جسيمات صلبة من مادة أو خملوط معلق: رغبا 

EC50 - يف املائة من االستجابة القصوى؛ 50الرتكيز الفعال ملادة ما الذي يسبب : )التركيز الفعال النصفي( 50 ف ت 

EC number أو (ECN)  سيما منها املواد املسجلة  االحتاد األورويب لتعريف املواد اخلطرة، وال رقم مرجعي يستخدمه: بيو رقم االتحاد األور
 ؛(EINECS) التجارية املوجودة حالياً اجلرد األوروبية للمواد الكيميائية  يف قائمة

ECOSOC: اجمللس االقتصادي واالجتماعي باألمم املتحدة؛ 

ECx: " تركيز مرتبط بنسبة استجابة تبلغx ؛"يف املائة  

EINECS" :؛"املوجودة حالياً  قائمة اجلرد األوروبية للمواد الكيميائية التجارية 

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

EU" :؛"االحتاد األورويب 

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

Explosive substance - مـادة صـلبة أو سـائلة (أو خملـوط مـواد) تنـتج بصـورة تلقائيـة نتيجـة لتفاعـل كيميـائي غـازاً يف درجـة : مادة متفجـرة
 حرارة وضغط وسرعة تسبب ضرراً للبيئة احمليطة. ويشمل املصطلح مواد األلعاب النارية حىت إذا مل تنبعث منها غازات؛

Eye irritation -  ّاختبار على سطحها الداخلي، على أن تزول هذه التغريات متامـاً  حدوث تغريات يف العني عند وضع مادة :ج العينتهي 
 ؛املادة وضع من يوماً  21خالل أقل من 

 Flammable gas-  ــــل لالشــــتعال(غــــاز لهــــوب س وضــــغط °20مــــع اهلــــواء عنــــد درجــــة  عنــــد اختالطــــه غــــاز لــــه نطــــاق اشــــتعال: )قاب
 كيلوباسكال؛  101.3 معياري

Flammable liquid - س؛°93وميض ال تزيد على  سائل له نقطة: )سائل لهوب (قابل لالشتعال 

Flammable Solid - لبة قابلـــة لالشـــتعال لالحـــرتاق بســـهولة أو قـــد تســـبب احلريـــق أو تســـهم فيـــه نتيجـــة  مـــادة صـــلبة قابلـــة: مـــادة صـــ
 لالحتكاك؛

Flash point - كيلوباسكال) تشـتعل عنـدها  101.3مقداره  لضغط معياريعدلة وفقاً دىن درجة حرارة (مأ :(الوميض) لنقطة االشتعا
 اختبار حمددة؛ أخبرة سائل ما عند تعريضها ملصدر إشعال يف ظروف

FAO - ؛"منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة: "الفاو 
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Gas - اـً تكـــون يف حالـــة غازيـــة متامـــ ‘2‘كيلوباســـكال (مطلـــق)؛ أو  300س علـــى °50يزيـــد ضـــغطها البخـــاري عنـــد  ‘1‘مـــادة  :غـــاز 
 يلوباسكال؛ك  101.3س وضغط معياري °20 عند

GESAMP :"راعــةالبيئــة البحريــة التــابع للمنظمــة البحريــة الدولية/منظمــة األغذيــة والز  فريــق اخلــرباء املشــرتك املعــين باجلوانــب العلميــة حلمايــة 
لألرصاد اجلوية/منظمة الصحة العاملية/الوكالة الدولية للطاقة  الفاو)/منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)/املنظمة العاملية(

 املتحدة/برنامج األمم املتحدة للبيئة"؛ الذرية/األمم

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

Hazard category - وتضـم خطـورة، مثـال: تضـم السـمية الفمويـة احلـادة مخـس فئـات خطـورة شعبة املعايري داخل كل رتبـة: الخطورة فئة ،
 اخلطورةتتخــذ ملقارنــة فئاتــ بعينهــا، وال ينبغـي أن خطــورةداخـل رتبــة  اخلطــورة، وتقــارن هــذه الفئـات شــدة خطــورةفئـات  السـوائل اللهوبــة أربــع

 ؛عموماً 

Hazard class - مثال: مادة صلبة قابلة لالشتعال، مادة مسرطنة، مسية فموية ةالبيئي أو ةأو الصحي ةاملادي اخلطورةطبيعة  :الخطورة رتبة ،
 حادة؛

Hazard statement -  املادة اخلطرة، مبا يف ذلك، حسـب  خطورةما، ويصف طبيعة  خطورة أو فئة خطورةبيان حمدد لرتبة : الخطورةبيان
 ؛اخلطورة االقتضاء، درجة

IAEA :"؛"الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

IARC :"؛"الوكالة الدولية لبحوث السرطان 

ILO :"؛"منظمة العمل الدولية 

IMO :؛"ملنظمة البحرية الدولية"ا 

 Initial boiling point- 101.3الـــيت يســـاوي ضـــغطه البخـــاري عنـــدها الضـــغط املعيـــاري (درجـــة حـــرارة الســـائل : درجـــة بـــدء الغليـــان 
 كيلوباسكال)، أي اليت تظهر فيها أول فقاعات غازية؛

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

IPCS :"؛"الربنامج الدويل لسالمة املواد الكيميائية 

 ISO - ؛"توحيد القياسياملنظمة الدولية لل": أيزو 

IUPAC: " ؛"للكيمياء البحتة والتطبيقيةاالحتاد الدويل 

Label - ــة وســم أو مرســومة تتعلــق مبنــَتج خطــر، ختتــار باعتبارهــا ذات صــلة  جمموعــة عناصــر معلومــات مناســبة مكتوبــة أو مطبوعــة: بطاق
 املنَتج اخلطر أو على العبوة اخلارجيةعلى الوعاء الذي حيتوي ذات أو تعلق على  تلصق أو تطبعو ، (بقطاعات مستهدفة) بقطاع مستهدف

 للمنَتج اخلطر؛

Label element - وسم، مثال: صورة ختطيطية، كلمة التنبيه؛ لالستخدام كبطاقة نسقتمعلومات : عنصر وسم 
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LC50 (50% lethal concentration) - اهلواء أو يف املاء يسبب قتـل نصـف أفـراد  تركيز مادة كيميائية يف ):يلنصفالتركيز القاتل (ا 50ت ق
 جمموعة حيوانات االختبار؛

LD50 - كميـــة مـــادة كيميائيـــة، تســـبب عنـــد إعطائهـــا دفعـــة واحـــدة قتـــل نصـــف عـــدد أفـــراد جمموعـــة :)فيةلنصـــاالجرعـــة القاتلـــة ( 50 ق ج
 حيوانات االختبار؛

L(E)C5O :LC50  أوEC50؛ 

Liquefied gas - س. وينبغــي °50- تعبئتــه حتــت ضــغط يف درجــة حــرارة أعلــى مــن عنــد شــكل ســائل جزئيــاً  غــاز يكــون يف: غــاز مسّيـــل
 :التمييز بني

 س؛°65س و+°50-غاز مسّيل حتت ضغط عال: غاز تقع درجة حرارته احلرجة بني  '1'

 س؛°65غاز مسّيل حتت ضغط منخفض: غاز تقع درجة حرارته احلرجة فوق +و  '2'

Liquid - بار)، وال تكون غازية بالكامل  3كيلوباسكال (  300س على °50مادة أو خملوط مواد ال يزيد ضغطها البخاري عند : سائل
س أو أقـل عنـد ضـغط °20كيلوباسـكال، وتكـون درجـة انصـهارها أو درجـة بـدء انصـهارها   101.3س وضغط معيـاري °20عند درجة 

لوط املواد اللزجة اليت ال ميكن أن تعني درجة انصـهارها النوعيـة الختبـار اجلمعيـة كيلوباسكال. وختضع املادة اللزجة أو خم  101.3معياري 
مــن املرفـق ألــف  4-3-2؛ أو الختبـار تعيــني السـيولة (اختبــار مقيـاس االخــرتاق) املبـني يف ASTM D 4359-90األمريكيـة لالختبـار واملــواد 

 بالطرق الربية؛باالتفاق األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة 

MARPOL" :؛"االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن 

Mist - معلقة يف غاز (هواء عادة)؛ ات من مادة سائلة أو خملوط سائلطريْ قُ : رذاذ 

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

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

 Mutagen-  ّحدوث طفرات يف جمموعات اخلاليا و/أو الكائنات العضوية؛ عامل يؤدي إىل زيادة: رمطف 

Mutation -  َخلية ما؛ املادة الوراثية يفتغّري مستدمي يف كمية وتركيب : رةفْ ط 

NGO :"؛"منظمة غري حكومية 

NOEC - يسبب أضراراً  على أنهاختبار يقل مباشرة عن أدىن تركيز يف اختبار دال إحصائياً الناجم عن الرتكيز  :تركيز بدون تأثير ملحوظ
 ؛باجملموعة الضابطة ية بدرجة دالة إحصائياً مقارنةسلب. والرتكيز بدون تأثري ملحوظ ليس له أضرار سلبية

OECD :"؛"منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

Organic peroxide - ) أ-أ- رابطة أكسجني ثنائية التكافؤعلى أو صلبة حتتوى  مادة عضوية سائلة: ) عضويبيروكسيدأكسيد فوقي- 
املصطلح أيضاً  دروجني. ويشمليأو أكثر بذرة أو ذريت هدروجني، استبدل فيه شق عضوي ياهلأكسيد  وميكن اعتبارها أحد مشتقات فوق
 ؛العضوية تركيبات (خماليط) األكاسيد الفوقية
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Oxidizing gas - مادة أخرى أكثر مما يفعل اهلواء، بتوفري األكسجني عادة؛ أي غاز قد يسبب أو يسهم يف احرتاق: غاز مؤكِسد 

أكثــر ممــا يفعــل اهلــواء": غــازات أو خمــاليط غــازات نقيــة ذات قــدرة  "غــازات تســبب أو تســهم يف احــرتاق مــادة أخــرى مالحظــة:
 .ISO 10156:2010 يف وصوفةاملطريقة اليف املائة حسبما هو حمدد يف  23.5 لىأكسدة تزيد ع

Oxidizing liquid -  ِيكون هـو نفسـه  مادة أخرى، بتوفري األكسجني عادة، بينما ال سائل قد يسبب أو يسهم يف احرتاق: دسائل مؤكس
 بالضرورة؛الحرتاق سهل ا

Oxidizing Solid -  يكون هو نفسه  مادة أخرى، بتوفري األكسجني عادة، بينما ال قد يسبب أو يسهم يف احرتاق: صلب مؤكِسدصلب
 بالضرورة؛ الحرتاقسهل ا

Ozone Depleting Potential - كميـة متكاملـة، مميـزة لكـل نـوع مـن أنـواع مصـادر اهلـالوكربون، متثـل مـدى قـدرة قـدرات اسـتنفاد األوزون :
. والتعريـــف الرمســـي 11-بكتلـــة مقارنـــة بـــالكلوروفلوروكربون -اهلـــالوكربون علـــى اســـتنفاد طبقـــة األوزون يف السرتاتوســـفري علـــى أســـاس كتلـــة 

وزون الناجتــة عــن انبعاثـات كتلــة مـن مركــب معـني إىل انبعاثــات مماثلــة لقـدرات اســتنفاد األوزون هـو نســبة االضـطرابات املتكاملــة إلمجـايل األ
 ؛11-حيدثها الكلوروفلوروكربون

QSAR" :؛العالقات الكمية بني الرتكيب والنشاط" 

Pictogram - قصـد هبـا تبليـغ ختطيطية، مثل إطار، أو شكل أو لون أرضية، يُ  مع عناصر ختطيطي قد يتضمن رمزاً  إنشاء: رسم تخطيطي
 معلومات حمددة؛

Precautionary statement - تنـتج  سـلبيةتصف تدابري يوصى باختاذها لتقليل أو منع تأثريات ) عبارة (و/أو رسم ختطيطي: بيان تحذيري
 من سوء ختزين أو مناولة مادة خطرة؛ من التعرض ملادة خطرة أو

Product identifier - منـتج خطـر علـى بطاقـة وسـم أو يف صـحيفة بيانـات السـالمة. وهـو اسم أو عدد يسـتخدم لتعريـف : منَتجال معّرف
 يوفر وسيلة فريدة يستطيع هبا مستخدم املنتج تعريف املادة أو املخلوط يف سياق استخدام حمدد، مثل النقل أو املستهلك أو مكان العمل؛

Pyrophoric gas - ؛س أو أقل°54معّرض لالشتعال تلقائياً يف اهلواء عند درجة احلرارة  ،لالشتعال قابل : غازتلقائي االشتعال غاز 

Pyrophoric liquid - لالشـتعال، حـىت يف الكميـات الصـغرية منـه، خـالل مخـس دقـائق بعـد مالمسـة  سـائل قابـل: سائل تلقائي االشـتعال
 اهلواء؛

Pyrophoric solid - لالشتعال، حىت يف الكميات الصغرية منها، خالل مخـس دقـائق بعـد  مادة صلبة قابلة: مادة صلبة تلقائية االشتعال
 مالمسة اهلواء؛

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

Pyrotechnic substance - أو  إلنتــاج أثــر حــراري أو ضــوئي أو صــويت أو إنتــاج غــاز أو دخــان مــادة أو خملــوط مــواد مصــممة: مــادة ناريــة
 نتيجة لتفاعالت كيميائية طاردة للحرارة، ذاتية االستمرار، غري متفجرة؛ جمموعة من هذه التأثريات

Readily combustible solid - كـان  ة، تكـون خطـرة إذاـ: مـادة أو خملـوط مـواد مسـحوقة أو حبيبيـة أو معجونـمادة صلبة سهلة االحتراق
 إشعال مثل عود ثقاب، وإذا كان اللهب الناتج ينتشر بسرعة؛ميكن إشعاهلا بسهولة بتالمس قصري مع مصدر 
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Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria - األمـم  اـآخـر توصـيات منقحـة أصدرهتـ
 ، وأي تعديالت منشورة بشأ�ا؛يرتوصيات األمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل االختبارات والمعاياملتحدة بعنوان: 

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations-  بعنـوان: املتحـدة آخـر طبعـة منقحـة ملنشـور األمـم
 ؛ا، وأي تعديالت منشورة بشأ�نقل البضائع الخطرة، الئحة تنظيمية نموذجية توصيات األمم المتحدة بشأن

Refrigerated liquefied gas - عند تعبئته بسبب اخنفاض درجة حرارته؛ سّيل جزئياً يُ غاز : غاز مسيّـل مبرد 

Respiratory sensitizer - مادة تسبب فرط حساسية يف املسالك التنفسية بعد استنشاق املادة؛: يالتنفس للجهاز مادة محسِّسة 

RID : بالتذييل باء (القواعد املوحدة لعقد النقل الدويل للبضائع 1احلديدية [املرفق  بالسككالالئحة املتعلقة بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة 
 بصيغتها املعدلة؛ ،)]بالسكك احلديدية) (االتفاقية املتعلقة بالنقل الدويل بالسكك احلديدية كوتيف

SAR" :؛"عالقة الرتكيب بالنشاط 

SDS" :؛"صحيفة بيانات السالمة 

Self-accelerating Decomposition Temperature (SADT) - أدىن درجـة حـرارة قـد حيـدث عنـدها : الـذاتي التسـارع درجـة حـرارة التحلـل
 حتلل ذايت التسارع ملادة معبأة؛

Self-heating substance - بالتفاعل أو سائلة، خبالف املواد التلقائية االشتعال، قابلة للتسخني الذايت،  مادة صلبة: مادة ذاتية التسخين
كميات كبرية (كيلوغرامات) وبعد بأ�ا ال تشتعل إال  اهلواء وبدون إمدادها بالطاقة؛ وختتلف هذه املادة عن املادة التلقائية االشتعال يف مع

 ساعات أو أيام)؛( مرور فرتات زمنية طويلة

Self-reactive substance - حراريـاً، معرضـة لتحلـل طـارد للحـرارة بقـوة حـىت بـدون  مـادة صـلبة أو سـائلة غـري مسـتقرة: مادة ذاتيـة التفاعـل
أو أكاســيد فوقيــة  ،وجــود أكســجني (هــواء). وال يشــمل هــذا التعريــف املــواد أو املخــاليط املصــنفة مبوجــب النظــام املنســق عامليــاً كمتفجــرات

 عضوية، أو مواد مؤكِسدة؛

Serious eye damage -  ضــرر شــديد للنظــر، نتيجــة لوضــع مــادة اختبــار علــى   أوحــدوث تلــف يف أنســجة العــني: شــديدالعــين التلــف
 بعد وضع املادة؛ يوماً  21يف غضون  بالكامل زولالسطح الداخلي للعني، ال ي

Signal word - ةاحملتملـ اخلطـورةمـا، وتنبـه القـارئ إىل  خطـورةملسـتوى النسـيب لشـدة  كلمة تكتب على بطاقة الوسم لبيان: كلمة التنبيه .
 املنسق عاملياً كلميت "خطر" و"حتذير" للتنبيه؛ ويستخدم النظام

Skin corrosion - ساعات؛ 4بعد وضع مادة اختبار عليه ملدة تصل إىل  ال يزول حدوث تلف للجلد: تأكل جلدي 

Skin irritation - ساعات؛ 4للزوال بعد وضع مادة اختبار عليه ملدة تصل إىل  حدوث تلف للجلد قابل: تهيُّج جلدي 

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

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

Substance - ضـرورية للمحافظـة  افاتيتكون بأي عملية إنتاج، مبـا يف ذلـك أي مضـ عنصر كيميائي ومركباته يف احلالة الطبيعية أو: مادة
 اسـتقراردون التـأثري يف  وأية شوائب ناجتة من العملية املستخدمة، ولكن املصـطلح ال يشـمل أي مـذيبات ميكـن فصـلها املنتج استقرارعلى 

 املادة أو تغيري تركيبها؛
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Substance which, in contact with water, emits flammable gases - مـادة صـلبة أو  :ند تالمسها مـع المـاءتطلق غازات لهوبة ع مادة
 سائلة أو خملوط مواد ميكن، نتيجة لتفاعلها مع املاء، أن تصبح هلوبة بصورة تلقائية أو تطلق غازات هلوبة بكميات خطرة؛

 Supplemental label element- رـمــن املعلومــات يســجل علــى حاويــة منــَتج خطــ تناســقم أي نــوع إضــايف غــري: عنصــر وســم تكميلــي 
صورة  ينص عليه. ويف بعض احلاالت، قد تتطلب سلطات خمتصة أخرى هذه املعلومات أو قد تكون يف يقتضيه النظام املنسق عاملياً أو وال

 م بناء على تقدير الصانع أو املوزّع؛قدّ معلومات إضافية تُ 

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

Technical name - اسم يستخدم عموماً يف التجارة واللوائح التنظيمية واملدونات لتعريف مادة أو خملـوط، خبـالف االسـم : االسم التقني
ودائرة املستخلصات الكيميائية، وتعرتف به األوساط العلمية. ومن أمثلة األمساء  للكيمياء البحتة والتطبيقيةالذي يستخدمه االحتاد الدويل 

التقنيــة األمســاء املســتخدمة لتســمية املخــاليط املعقــدة (مثــل مشــتقات الــنفط أو املنتجــات الطبيعيــة)، ومبيــدات اآلفــات (مثــل نظــم املنظمــة 
 م دليل األلوان) واملعادن؛اواملعايري)، واألصباغ (نظالدولية للتوحيد القياسي واملعهد الوطين األمريكي للمقاييس 

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: "؛"برنامج األمم املتحدة للبيئة 

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

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

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

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

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

WHO" :؛"منظمة الصحة العاملية 

WMO" :املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية."
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 3-1الفصل 

 تصنيف المواد والمخاليط الخطرة

 مقدمة 1-3-1

إعــداد معــايري التصــنيف يف منظمــة علــى بــدأ وضــع النظــام املنســق عامليــاً لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا بالعمــل  
الصـحية  مبصـادر اخلطـورة فيمـا يتعلـق" التصنيف والوسـم تنسيقفرقة العمل املعنية ب"قامت به ي امليدان االقتصادي، الذالتعاون والتنمية يف 

 املشــرتك بــني جلنــة خــرباء األمــم املتحــدة املعنيــة بنقــل البضــائع اخلطــرة والبيئيــة، والعمــل الــذي قــام بــه الفريــق العامــل بشــأن األخطــار املاديــة،
 .يةالعمل الدول ومنظمة

لمنظمة التعاون والتنمية  التابعة التصنيف والوسمل المعنية بتنسيق ب األخطار الصحية والبيئية: فرقة العمتَ رُ  1-3-1-1
 في الميدان االقتصادي

 :من ثالثة أنواع مرتابطة عموماً  التصنيف والوسم يتكون ن تنسيقفرقة بشأالكان عمل  1-3-1-1-1

غــري بالنســبة للعناصــر  ، والتوصــلو املتطابقــةأمقارنــة نظــم التصــنيف الرئيســية، وحتديــد العناصــر املتشــاهبة  أ)(
 حل وسط؛ علىإىل توافق  املتشاهبة

سرطنة)، السمية احلادة، وامل دعو للقلق (مثلت اخلطورة اليتاألساس العلمي للمعايري اليت تعني رتبة  حبث ب)(
وتفســري البيانــات، ومســتوى القلــق، ومــن مث  اخلــرباء بشــأن طرائــق االختبــار،والتوصــل إىل توافــق يف آراء 

تتضـمن الـنظم القائمـة معـايري  ، الاخلطورةيتعلق ببعض رتب  السعي إىل توافق آراء بشأن املعايري. وفيما
 ؛ذات الصلةعايري املوضع  للتصنيف، وتولت فرقة العمل

أو حيثما وجدت معايري  ،)(بشأن التهّيج، على سبيل املثالوحيثما كان يوجد �ج خمطط الختاذ القرار  ج)(
راء بشــأن العمليــة أو يف اآلإىل توافــق  التوصــل ،غــري مســتقلة يف نظــام التصــنيف (الســمية املائيــة احلــادة)

 .املخطط الذي يتبع يف استخدام املعايري

معايريهـا املنسـقة للتصـنيف. وقـد نفـذت اخلطـوات التاليـة  فرقـة طريقـة العمـل يف خطـوات مـن أجـل وضـعالبعت تاو  1-3-1-1-2
 :اخلطورةلكل رتبة من رتب 

العلمـي للنظـام ومعـايريه، ومربراتـه  حتليل شامل لنظم التصنيف القائمة، مبـا يف ذلـك األسـاس: 1اخلطوة  )أ(
وأدخلــت عليهــا تعــديالت حســب االقتضــاء بعـــد  1وشــرح لطريقــة اســتخدامه. وأعــدت وثــائق اخلطـــوة 

 التاليـة: تلـف العـني الشـديد/هتّيج العـني، اخلطـورةرتـب  بشـأن لمنظمةل التابعة عملالناقشة أجرهتا فرقة م
 الشــــاملة الســـميةو  الســـمية التناســـلية،و ، نســـيةإطفـــار اخلاليــــا اجلو املـــواد احملّسســـة، و تأكـــل/هتّيج اجللـــد، و 

 ؛ةالكيمائياملواد حمددة، وخماليط مستهدفة ألعضاء 

وضـع اقـرتاح لنظـام ومعـايري منسـقة للتصـنيف لكـل رتبـة خطـورة وفئـة خطـورة. وأعـدت وثيقـة : 2اخلطوة  )ب(
 وأدخلت عليها تعديالت حسب االقتضاء بعد مناقشة أجرهتا فرقة العمل؛ 2للخطوة 

 :3اخلطوة  )ج(

  ؛2بشأن االقرتاح املنقح للخطوة يف اآلراء عمل إىل توافق التوصلت فرقة  '1'

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

22 

تعــني عناصــر "عــدم تفشــل حمــاوالت الوصــول إىل توافــق، كانــت فرقــة العمــل عنــدما كانــت أو  '2'
 .وإجياد حل هلا ملواصلة مناقشتها 2ح للخطوة التوافق" احملددة كبدائل يف اقرتاح منقّ 

عرضـــت االقرتاحـــات النهائيـــة علـــى اجتمـــاع منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي : 4خلطـــوة ا (د)
املـــواد الكيميائيـــة وفرقـــة العمـــل املعنيـــة بـــاملواد الكيميائيـــة ومبيـــدات اآلفـــات والتكنولوجيـــا املشـــرتك للجنـــة 

األحيائية للموافقة عليها، ومن مث عرضت علـى فريـق تنسـيق نظـم التصـنيف التـابع للربنـامج املشـرتك بـني 
 املنظمات إلدراجها يف النظام املنسق عاملياً.

ة بنقـل البضـائع الخطـرة ومنظمـة ـالمعني براءـنة الخـطار المادية، المشترك بين لجالفريق العامل المعني باألخ 1-3-1-2
 العمل الدولية

العمل  نوتضمّ التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.  استخدم الفريق العامل عملية مماثلة لعملية فرقة عمل منظمة
حل وسط. غري أنه على والتوصل حيثما اختلفت العناصر إىل توافق  املتطابقة،مقارنة نظم التصنيف الرئيسية، وتعيني العناصر املتشاهبة أو 

�ا كانت منسقة إىل إحيث  ، وطرائق االختبار ومعايري التصنيف كأساس للعمل،نقلاملادية، استخدمت تعاريف الملصادر اخلطورة بالنسبة 
ري البيانـات، ـار، وتفســ، والتوصـل إىل توافـق بشـأن طرائـق االختبـايريـللمعـ األساس العلمـي حبثخالل من حد كبري بالفعل. واستمر العمل 

بســــالمة مكــــان العمــــل والبيئــــة  لدراســــة املســــائل املتعلقــــة وعلــــى هــــذا األســــاس، ركــــز جــــزء مــــن العمــــل علــــى إيــــالء اهتمــــام كــــافٍ . واملعــــايري
 .واملستهلكني

 اعتبارات عامة بشأن النظام المنسق عالمياً  1-3-2

 النظامنطاق  1-3-2-1

ما هـي معرَّفـة يف حسـبخماليطهـا. أمـا "السـلع" علـى املخففـة و  وحماليلهـا ينطبق النظام املنسق عاملياً على املواد النقيـة 1-3-2-1-1
األمريكيـــة، أو يف  الـــذي وضـــعته إدارة الســـالمة املهنيـــة والصـــحة بالواليـــات املتحـــدة (CFR 1910.1200 29)اخلطـــورة معيـــار تبليـــغ معلومـــات 
 .نطاق النظام املنسق عاملياً يف  ال تدخلالتعاريف األخرى، فهي 

متييز واضح بني الرتب والفئات من أجل  مع وجود وشفافاً  ومن أهداف النظام املنسق عاملياً أن يكون النظام سهالً  1-3-2-1-2
معايري شبه كمية أو نوعية، ويتطلب األمر  على اخلطورة كثرية من رتب  تصنيف رتب . ويقومالتمكني من "التصنيف الذايت" بقدر اإلمكان

(علـى سـبيل املثـال هتـّيج العـني، أو  اخلطـورة رتـب لتفسري البيانات ألغراض التصنيف. وعالوة علـى ذلـك، يقـدم بالنسـبة لـبعض اءاخلرب  رأي
 .ة االستخدامختاذ القرار لتعزيز سهولالخمطط  )املتفجرات، أو املواد الذاتية التفاعل

 "التصنيف" مفهوم 1-3-2-2

اخلطرة املتأصلة للمواد  صائصسوى اخلتناول " لبيان أنه ال ياخلطورة"تصنيف  مفهوميستخدم النظام املنسق عاملياً  1-3-2-2-1
 .أو املخاليط

 :سوى ثالث خطوات هي اخلطورةوال يتضمن تصنيف  1-3-2-2-2

  املادة أو املخلوط؛ خبطورةتعيني البيانات ذات الصلة  أ)(
 املخلوط؛  املالزمة للمادة أو اخلطورةاستعراض تلك البيانات بعد ذلك هبدف التأكد من و  ب)(
، عند االقتضاء، اخلطورة البت فيما إذا كانت املواد أو املخاليط تصنف كمواد أو خماليط خطرة، ودرجةو  ج)(

 .عليها تفقامل اخلطورةعن طريق مقارنة البيانات مع معايري تصنيف 
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ولزيادة توضيح التطبيـق املتوقـع للنظـام  ،(IOMC) ما ذكر يف وصف برنامج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةحسبو  1-3-2-2-3
بعينهـا  مـىت صـنفت مـادة كيميائيـةفإنـه ينبغـي، )، 4-2-1-1، الفقـرة 1-1الفصـل ( والتطبيـق الغرض والنطـاق املنسق عاملياً حتت عنوان

خطوات أخرى بالنسبة ملنَتج بعينه  إعالمية أو من خطوات ينبغي اختاذهما  ديديف حتأن ينظر حيتمل أن تكون هلا تأثريات ضارة،  اعلى أ�
 .استخدام بعينهوضع أو 

 معايير التصنيف 1-3-2-3

 خطــورةكــل منهــا رتبــة لخيصــص  ري لتصــنيف املــواد واملخــاليط،ـمــن هــذه الوثيقــة معايــ 4و 3و 2تقــدم يف األجــزاء  1-3-2-3-1
ف ـاملوصى هبا لتصني العمليةوفيما يتعلق مبعظم رتب اخلطورة، تبىن  .وثيقاً  اتصاالً  اليت تتصل فيما بينها اخلطورةموعة من رتب جمحمددة أو 

 :التايل عاقباملخاليط على أساس الت

 على أساس تلك البيانات؛حيثما تتوفر بيانات اختبار للمخلوط الكامل، يوضع تصنيف املخلوط دائماً  أ)(

املدرجـة واملشـروحة يف كـل  حيثما ال تتوفر بيانات اختبار عن املخلوط نفسـه، ينظـر يف مبـادئ االسـتكمال ب)(
 املخلوط؛ فصل على حدة لتعيني ما إذا كانت هذه املبادئ تتيح تصنيف

 الصحية والبيئية، باخلطورةفيما يتعلق فإنه وباإلضافة إىل ذلك، 

املتاحة كافية للتمكن من  ال تكون البيانات ‘2‘و، ال تتوفر بيانات اختبار عن املخلوط نفسه ‘1‘حيثما  )ج(
املخلـوط طرائـق متفـق عليهـا ومشـروحة  تطبيق مبادئ االستكمال املذكورة أعـاله، تطبـق مـن أجـل تصـنيف

 .املعروفة على أساس املعلومات اخلطورةيف كل فصل لتعيني 

يف معظم احلاالت، ليس من املتوقع أن تتاح بيانـات موثوقـة عـن املخـاليط الكاملـة مـن أجـل رتـب خمـاطر التحـول و  1-3-2-3-2
. وبالتـايل، ففيمـا يتعلـق برتـب املخـاطر هـذه، ستصـنف املخـاليط عامـًة باالسـتناد إىل االتناسـليةاجليين للخاليا اجلنسية، والسـرطنة، والسـمية 

يف كـــل فصــل. وميكــن تعـــديل  القـــيم احلديــة/الرتكيزات احلديــةمــن مكونـــات املخــاليط، باســتخدام طــرق املعلومــات املتاحــة عــن كـــل مكــون 
التصنيف على أساس كل حالة على حدة استناداً إىل بيانات االختبار املتاحة بشأن املخلوط الكامل إذا كانت هذه البيانـات حامسـة علـى 

 النحو املبني يف كل فصل.

 بيانات االختبار ونوعية طرائق االختبارو  البيانات المتاحة 1-3-2-4

ال يوجـــد اشـــرتاط يف النظـــام  ،املخـــاليط. لـــذلك ال يتضـــمن النظـــام املنســـق عامليـــاً ذاتـــه اشـــرتاطات الختبـــار املـــواد أو 1-3-2-4-1
علـى  تقتضـي احلصـول . ومن املعروف أن بعض أقسام اللوائح التنظيميـةخطورةبالنسبة ألية رتبة  للحصول على بيانات عن طريق االختبار

ليســت متصــلة علــى وجــه التحديــد بالنظــام املنســق  )، لكــن هــذه االشــرتاطاتاآلفــاتبيانــات اختبــار (علــى ســبيل املثــال يف حالــة مبيــدات 
انـات البي و/أو عـن خمـاليط مشـاهبة و/أو املخاليط باستخدام البيانات املتاحة عـن املخلـوط نفسـه . وتسمح املعايري املوضوعة لتصنيفعاملياً 

 .املتاحة عن مكونات املخلوط

طرائــق االختبـار الــيت تـدعم أســاس املعـايري. ويف بعــض  ويعتمـد تصـنيف املــواد واملخـاليط علــى املعـايري وعلــى موثوقيـة 1-3-2-4-2
مكونات املخاليط)،  اجتياز أو فشل اختبار بعينه (على سبيل املثال، اختبار التحلل األحيائي للمواد أو على احلاالت، حيدد التصنيف بناءً 

اجلرعة/االستجابة ومن املالحظات اليت تسـجل أثنـاء االختبـار. ويف مجيـع  بينما يف حاالت أخرى، تستنبط التفسريات من منحنيات عالقة
ختبــار توحيــد ظــروف االختبــار حبيــث تكــون النتــائج قابلــة للتكــرار بالنســبة أليــة مــادة موضــع اختبــار، كمــا يلــزم أن يعطــي اال احلــاالت، يلــزم

فيهـا  مصدر القلـق. ويف هـذا السـياق، يعـين حتقيـق طريقـة االختبـار العمليـة الـيت يـتم التثبـتطورة القياسي بيانات "صحيحة" لتعيني رتبة اخل
 .من موثوقية ومالءمة طريقة ما لتحقيق غرض حمدد
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اخلطـرة، والـيت جتـرى  ائصتعـني اخلصـالـيت  علـى الصـحة والبيئـة اسـتخدام االختبـارات اخلطـورةوميكن ألغـراض تعيـني  1-3-2-4-3
االختبــار،  الصــحية والبيئيــة حمايــدة فيمــا يتعلــق بطرائــق اخلطــورةالنظــام املنســق عامليــاً لتعيــني  . ومعــايريوفقــاً ملبــادئ علميــة معــرتف هبــا دوليــاً 

نظم التصـنيف القائمـة فيمـا  ذكرها يفبق سوحمققة وفقاً إلجراءات ومعايري دولية  تباع ُ�ج خمتلفة ما دامت الطرائق سليمة علمياً اوتسمح ب
املاديـة  اخلطورةاالختبار املستخدمة لتعيني  . وطرائقبصورة مشرتكة ، وما دامت الطرائق تعطي بيانات مقبولةموضع البحثباخلطورة يتعلق 

 .يف النظام املنسق عاملياً ة تكون عادة قاطعة بدرجة أكرب، وهي مبين

 اليت سبق تصنيفهااملواد الكيميائية  1-3-2-4-4

ينبغـي قبـول بيانـات االختبـار الـيت  علـى أنـه IOMC-CG-HCCS ينص أحد املبادئ العامة اليت وضـعها فريـق التنسـيق 
 التصــنيف القائمــة عنـد تصــنيف هــذه املـواد وفقــاً للنظــام املنسـق عامليــاً، وبالتــايل جتنــب سـبق احلصــول عليهــا للمـواد الكيميائيــة يف إطــار نظـم

مهمــة يف احلــاالت الــيت ختتلــف فيهــا معــايري النظــام  االختبــار واالســتخدام غــري الضــروري حليوانــات االختبــار. وهلــذه السياســة آثــارازدواجيــة 
املتــوفرة مــن  البيانــات تقيــيم نوعيــةيف نظــام تصــنيف قــائم. وقــد يكــون مــن الصــعب يف بعــض احلــاالت  املنســق عامليــاً عــن املعــايري املوجــودة

 .خبري مثل هذه احلاالت سيكون من الضروري االستعانة برأيدراسات قدمية. ويف 

 خاصة اكلمش تطرحاملواد/املخاليط اليت  1-3-2-4-5

الفيزيائيــة  - الكيميائيــة صــائصمتعــددة منهــا اخل خيضــع تــأثري املــواد أو املخــاليط يف الــنظم األحيائيــة والبيئيــة لعوامــل 1-3-2-4-5-1
خاصة  اكلبعض جمموعات املواد مش تسببوقد . بيولوجياً املواد املكونة املخلوط، والطريقة اليت تتاح هبا  للمادة أو املخلوط و/أو مكونات

 تصنيف املواد أو املخاليط عندما يثبت من بيانات ب عدموالفلزات. وجي (املتماثرات) البوليمرات يف هذا الصدد، على سبيل املثال، بعض
. وباملثــل، فإنــه ينبغــي لــدى تصــنيف متاحــة بيولوجيــاً  اختبــار مقبولــة دوليــاً أن املــواد أو املخــاليط غــريتبــاع طرائــق اقاطعــة ناجتــة مــن  يــةجتريب

 .املنسق عايري التصنيفمب مقرتنة األحيائي ملكونات املخلوط التوافربيانات  املخاليط، عند االقتضاء، استخدام

ســــبيل املثــــال، بســــبب خصائصــــها املتفجــــرة أو املؤكســــدة)  وميكــــن أن تتغــــري بعــــض أوجــــه اخلطــــورة الفيزيائيــــة (علــــى 1-3-2-4-5-2
سة، أو بإدخاهلا يف خملوط أو سلعة أو عبوة أو عوامل أخرى. وينبغي أن تراعى يف إجـراءات بالتخفيف، كما يف حالة املتفجرات غري احملسّ 

 التصنيف لقطاعات حمددة (مثل التخزين) اخلربات واملعرفة الفنية.

  اناتاحليو  سالمة 1-3-2-4-6

واملعاناة، توتر التجارب. وال يقتصر هذا الشاغل على ختفيف ال يتمثل أحد الشواغل األخالقية يف سالمة حيوانات  
وينبغـي كلمـا أمكـن ذلـك . اجلوانب املتعلقة باستخدام احليوانات واسـتهالكها ألغـراض التجـارب ،يف بعض البلدان، وإمنا ميتد أيضاً ليشمل

الطرائق الـيت تسـتخدم فيهـا حيوانـات التجـارب احليـة بـاسـتخدام حيوانـات حيـة  واخلربات اليت ميكن التوصـل إليهـا بـدونتفضيل االختبارات 
وباإلضـافة غـري حيوانيـة.  حمـددة مالحظـات أو قياسـات ألوجـه خطـورةوهلذا الغرض، أدرجت كجزء من نظـام التصـنيف بالنسـبة . احلساسة
مقبولـة علـى املسـتوى الـدويل  أو تسبب معاناة أقـل، ،بديلة اليت تستخدم فيها أعداد أقل من احليواناتاحليوانية ال ، تعترب التجاربإىل ذلك

 .وينبغي تفضيلها

 األدلة املستمدة من البشر 1-3-2-4-7

أن تؤخـذ يف االعتبـار البيانـات  املواد الكيميائيـة علـى صـحة اإلنسـان خطورةألغراض التصنيف، ينبغي لدى تقييم   
 الكيميائيـــة يف البشـــر (مثـــل البيانـــات املهنيـــة، والبيانـــات املســـتمدة مـــن قاعـــدة بيانـــات واخلـــربات املتعلقـــة بتـــأثريات املـــواد هبـــا املوثـــوقالوبائيـــة 

 .غري مقبول عموماً  اخلطورةإجراء اختبارات على البشر لغرض تعيني فإن احلوادث). وبصفة عامة، 
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 اءرأي اخلرب  1-3-2-4-8

إمكــان اســتخدام البيانــات  يف عــدد مــن اجملــاالت لضــمان اءاملخــاليط االســتعانة بــرأي اخلــرب يتضــمن �ــج تصــنيف   
يف تفسـري البيانـات  ضـرورياً  اءالبشـر ومحايـة البيئـة. وقـد يكـون رأي اخلـرب  املتاحة بالنسبة ألكرب عدد ممكن مـن املخـاليط هبـدف محايـة صـحة

 .األدلةالضروري حتديد وزن  عندما يكون مناملواد، وخباصة  خطورةتصنيف ب املتعلقة

 وزن األدلة 1-3-2-4-9

البيانـات املعـايري املطلوبـة. أمـا بالنسـبة لـبعض  ، ينـتج التصـنيف مباشـرة عنـدما تسـتويفطـورةبالنسبة لـبعض رتـب اخل 1-3-2-4-9-1
البيانـات املتاحـة كافـة علـى أسـاس الـوزن الكلـي لألدلـة. ويعـين هـذا أنـه ينبغـي دراسـة   وضـعاملخلوط ي الرتب األخرى، فإن تصنيف املادة أو

ستمدة واخلربة املوالبيانات احليوانية ذات الصلة ت منها، اليت يتم التثبُّ  املعمليةمبا فيها نتائج االختبارات جمتمعة، السمية  ديداليت تؤثر يف حت
 .وتقارير احلاالت واملالحظات املثبتة بشكل جيد دراسات الوبائية والسريريةمن قبيل ال من البشر (البيانات البشرية)

املـواد واملخـاليط الـيت تـدخل يف تركيـب املـادة الـيت  البيانات واتساقها من األمور املهمة. وينبغـي إدراج تقيـيمونوعية  1-3-2-4-9-2
إلجيابيــة النتــائج ا ادة املختــربة، وآليــة أو أســلوب التــأثري. وجتمــعالدراســات الــيت جتــرى علــى موضــع تطبيــق املــ جيــرى تصــنيفها، وكــذلك نتــائج

 .ةلألدل وزن واحد ديدوتؤخذ مجيعها يف االعتبار من أجل حت والسلبية

معـايري التصـنيف املوضـحة يف كـل فصـل، سـواء  اليت تتسـق مـع جيابيةعلى التأثريات اإل ر التصنيف عادة بناءً ويربّ  1-3-2-4-9-3
تقــدير  رين ويوجــد تضــارب بــني النتــائج، يتعــني. وحيثمــا تتــوفر أدلــة مــن كــال املصــدَ احليوانــات ىعلــ ر أو مــن الدراســاتاملســتمدة مــن البشــ

واملوثوقيـة العاليـة أسـبقية  لنوعيـةللبيانات البشـرية ذات ا ، تكونموثوقية األدلة املستمدة من املصدرين هبدف حل مسألة التصنيف. وعموماً 
األعـداد الكافيـة مـن األفـراد  أنه حىت الدراسات الوبائية اجليدة التصميم، واليت تنفذ بشكل جيد، قـد تفتقـر إىل على البيانات األخرى. غري

 جيابيــةمهمــة، أو لتقــدير العوامــل الــيت قــد تثــري اللــبس. وال تبطــل النتــائج اإل موضــع الدراســة لكشــف التــأثريات النــادرة والــيت تظــل مــع ذلــك
ولكنهـا تتطلـب إجـراء تقيـيم  ،إجيابيـةمنفذة بصورة جيدة، بالضرورة، بسبب عـدم وجـود خـربة بشـرية  اناتعلى احليو دراسات  املستمدة من
 .بالتواتر املتوقع حلدوث التأثريات وتأثري العوامل اليت قد تثري اللبس البيانات البشرية واحليوانية فيما يتصل لدقة ونوعية

العمليـــات علومـــات مالتعـــرض للمـــادة، و  ســـبيل :تـــأثري مـــا ِصـــلته بالبشـــر ومـــن العوامـــل املهمـــة يف حتديـــد مالءمـــة 1-3-2-4-9-4
يف ِصلتها بالبشر، قد يكون هناك مربر لتحديد تصنيف أدىن.  شكاً  . وعندما تثري هذه املعلومات)األيضاالستقالب ( ية، ودراساتطبيعال

 .تصنيف املادة أو املخلوطصلة بني آلية أو أسلوب التأثري بالبشر، ينبغي عدم  وعندما يتضح عدم وجود

وجتمــع النتــائج اإلجيابيــة والســلبية معــاً لــدى تقــدير وزن األدلــة. غــري أن دراســة إجيابيــة واحــدة جتــرى وفقــاً ملبــادئ  1-3-2-4-9-5
 علمية جيدة وتعطي نتائج إجيابية معنوية من الناحية اإلحصائية واحليوية ميكن أن تربر تعيني فئة تصنيف.

  ن تصنيف المخاليطأاصة بشاعتبارات خ 1-3-3

 تعاريف 1-3-3-1

بتصـنيف املخـاليط. وتسـتهدف هـذه  يلزم تعريف مصطلحات حمددة لضمان توفري فهم كامل لألحكـام املتعلقـة 1-3-3-1-1
املخزونات. والوسم، وليس املقصود هبا أن تطبق يف حاالت أخرى مثل التبليغ عن  املنَتج لغرض التصنيف خطورةالتعاريف تقييم أو تقدير 

 :من التعاريف هو التأكد من واهلدف

ف بالتــايل وفقــاً ملعــايري ا، وتصــنَّ تقــيَّم لتحديــد خطورهتــمجيــع املنتجــات يف نطــاق النظــام املنســق عامليــاً أن  (أ)
 النظام املنسق عاملياً حسب االقتضاء؛
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تفاعـل أثنـاء صـنع  فـإذا كـان حيـدث. مسـتقرعلى املنَتج املعين الفعلي، أي على منَتج  ستندالتقييم يوأن  )ب(
وإجــراء تصــنيف لتطبيــق  للخطــورة املنــَتج ممــا يــؤدي إىل تكــّون منــتج جديــد، وجــب إجــراء تقيــيم جديــد

 .النظام املنسق عاملياً على املنَتج اجلديد

لالطـــالع علـــى  2-1الفصـــل  ة (انظـــرســـبيكمـــادة، خملـــوط،  :وقـــد قبلـــت تعـــاريف عمليـــة للمصـــطلحات التاليـــة 1-3-3-1-2
 اً).نظام املنسق عامليالاملستخدمة يف  واملختصرات تعاريفال

الناجتة من أي عملية إنتاج، مبا يف ذلك أي مضاف الزم  العناصر الكيميائية ومركباهتا يف احلالة الطبيعية أو: ملادةا
املســتخدمة، باسـتثناء أي مـذيب قـد يفصـل مــن نـة أثنـاء العمليـة وأيــة شـوائب متكوّ  املنـَتج اسـتقرارللمحافظـة علـى 

 .املادة أو يغري تركيبها استقراربدون أن يغري  املنَتج

 .اليت ال حيدث تفاعل بينها يف املخلوط أو أكثر من املوادمادتني املخاليط أو احملاليل اليت ترتكب من : املخلوط

مـن ل جتعـ بصــورة ال ر متحـدةـن أو أكثـن عنصريـالعياين، تتكون م هي مادة فلزية متجانسة على النطاق: السبيكة
 .كمخاليط  لسبائكوألغراض التصنيف يف إطار النظام املنسق عاملياً، تعامل ا. فصلها بالوسائل امليكانيكيةالسهل 

عاملياً. وينبغي استخدام هذه التعاريف هبدف احملافظة على االتساق عند تصنيف املواد واملخاليط يف النظام املنسق  1-3-3-1-3
ويالحظ أيضاً أنه جيب، حيثما يثبت وجود شوائب أو مضافات أو مكونات مفردة يف مادة أو خملوط تكون مصنفة بذاهتا، أن تؤخذ هذه 

 املواد يف االعتبار أثناء التصنيف إذا زادت نسبتها على القيمة احلدية/الرتكيز احلدي املعني لكل رتبة خطورة.

الغــازات اجلويــة، مثــل األكســجني، وثــاين  ألغــراض عمليــة، أن بعــض املــواد قــد تتفاعــل بــبطء مــع ومــن املعــرتف بــه، 1-3-3-1-4
قـد  خمتلفـة، أو قـد تتفاعـل بـبطء شـديد مـع مكونـات املخلـوط األخـرى لتكـوين مـواد خمتلفـة، أو لتكوين مـواد ،أكسيد الكربون، وخبار املاء

غــري أن تركيــزات املــواد  قليلــة الوحــدات أو بــوليمرات عديــدة الوحــدات، (متمــاثرات) لتكــوين بــوليمرات(متــاثر ذايت) حتــدث هلــا بلمــرة ذاتيــة 
 .املخلوط خطورة تصنيفحبيث ال تؤثر يف  كافٍ  املختلفة اليت تنتجها هذه التفاعالت تعترب عادة منخفضة بشكلٍ 

 الحدية /التركيزاتالقيم الحديةاستخدام  1-3-3-2

يف النظـام  خطورةتصنيف عدة رتب  مكوناته، تستخدم من أجل خطورةعند تصنيف خملوط مل خيترب على أساس  1-3-3-2-1
/تركيزات حديــة معتمــدة بشــكل حديــةوبينمــا حتــدد قــيم  .)1(ملكونــات املخلــوط املصــنفةنوعيــة  حديــة تركيــزات أو حديــةاملنســق عامليــاً قــيم 

/الرتكيزات ديـةقـيم احلالأقـل مـن  مكونات خطرة برتكيـزاتعلى املخاليط اليت حتتوي  معظم املخاليط، قد تكون هناك بعض خطورة يناسب
 قـيمالال تزال تشكل خطراً ميكن تقديره. وقد تكون هناك أيضاً حاالت تكـون فيهـا  املنصوص عليها يف النظام املنسق عاملياً ولكنهااحلدية 

 .غري خطر ملكون ما مما يتوقع على أساس مستوى رياً /الرتكيزات احلدية بالنظام املنسق عاملياً أقل كثديةاحل

يف النظام املنسق عاملياً بصورة منتظمة وموحدة  املتبعة احلدية النوعية/الرتكيزات ديةقيم احلالوينبغي يف املعتاد تطبيق  1-3-3-2-2
 ملحوظـاً  إىل أن خطـَر ُمكـون معـني سـيكونتشـري  ف معلومـاتبيـد أنـه إذا كانـت تتـوفر لـدى املصـنّ . يف مجيع البلدان ويف مجيـع القطاعـات

 .لذلك ذلك املكون يصنف تبعاً على حيتوي  ، فإن املخلوط الذيالنوعيةالرتكيزات حدود عند مستويات أدىن من قيم العتبة/

يف حالـة وجـوده مبسـتوى  ملحوظـاً  ُمكوٍن معـني لـن يكـون خطورةويف بعض األحيان، قد توضح بيانات قاطعة أن  1-3-3-2-3
. ويف تلــك احلــاالت، ميكــن تصــنيف املتبعــة يف النظــام املنســق عامليـاً القيمــة احلديــة (القـيم احلدية)/حــد (حــدود) الرتكيــزات النوعيـة ى مــن أعلـ

____________________ 

اآلخـر. ألغراض النظام املنسق عاملياً، يكون مصطلحا "القيمة احلدية" و"الرتكيز احلـدي" مرتادفـني، وهـذا يعـين أنـه ميكـن اسـتخدام كـل منهمـا حمـل  )1(
 .التصنيفيتحقق هبا احلدود الدنيا اليت  لتعينيوللسلطات املختصة أن ختتار استخدام أي من املصطلحني 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

27 

قـدار مب اخلطـورةشـأنه أن يزيـد  املكـون يف املخلـوط علـى حنـو مـن يـؤثرالبيانـات، وينبغـي أن تسـتبعد البيانـات إمكانيـة أن  املخلوط وفقاً هلذه
 .مكونات تؤثر على ذلك التقديرعلى املخلوط  عن ذلك، ينبغي أال حيتوي املادة النقية. وفضالً يتجاوز خطورة 

، وأن تتاح هذه الوثائق احلدية/الرتكيزات ديةاحل قيملوينبغي االحتفاظ بوثائق كافية لدعم استخدام أية قيم خمالفة ل 1-3-3-2-4
 .ملن يطلب االطالع عليها

 التأثيرات التآزرية والتأثيرات المضادة 1-3-3-3

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

وجود تأثريات مضادة بني املكونات إال إذا كان ذلك األمر مدعماً ببيانات كافية.
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4-1الفصل 

 تبليغ معلومات الخطورة: الوسم

األهداف والنطاق والتطبيق 1-4-1

العمـــل علـــى إعـــداد النظـــام املنســـق عامليـــاً يف وضـــع نظـــام منســـق لتبليـــغ معلومـــات اخلطـــورة، مبـــا يفداف هـــل أحـــد أثـــيتم 1-4-1-1
الوســم، وصــحائف بيانــات الســالمة، ووضــع رمــوز يســهل فهمهــا، علــى أســاس معــايري التصــنيف الــيت ُوضــعت للنظــام املنســـق. وقــد  ذلــك
الدوليـــة، الفريـــق العامـــل التـــابع ملنظمـــة العمـــل الدوليـــة املعـــين بتبليـــغ معلومــــات اخلطـــورة باستخــــدام  هـــذا العمـــل، برعايـــة منظمـــة العمـــل نفَّـــذ

، 3-1(الفصــــل  "تصـــنيف املـــواد واملخـــاليط اخلطـــرة"خطـــوات، احملـــددة يف تنســـيق التصـــنيف، حتـــت عنـــوان  3ذاهتـــا املكونـــة مـــن  الطريقـــة
 ).2-1-1-3-1 الفقرة

امليــاً أدوات وســم مناســبة لتبليــغ معلومــات عــن كــل رتبــة مــن رتــب وفـــئات اخلطــورة يف النظــام.ويتضــمن النظــام املنســق ع 1-4-1-2
يتحقق هدف التنسيق يف حالة استخدام رموز، أو كلمات تنبيه، أو بيانات خطورة غري اليت حـددت لكـل رتبـة وفئـة خطـورة يف النظـام  وال

 املنسق عاملياً.

ملنظمـــة العمـــل الدوليـــة تطبيـــق املبـــادئ العامـــة املوصـــوفة يف اختصاصـــات فريـــق تنســـيقوقـــد حبـــث الفريـــق العامـــل التـــابع  1-4-1-3
، بقــدر مــا تنطبــق هــذه املبــادئ علــى تبليــغ معلومــات اخلطــورة، واعــرتف الفريــق العامــل بأنــه ســتوجد IOMC CG/HCCS )1(التصــنيف نظــم

الءمـة إدراج رتـب وفئـات خطـورة معينـة بالنسـبة لـبعض حاالت تربر فيها احتياجات ومنهج نظم التصنيف توخي بعض املرونة من حيث م
 اجلماهري املستهدفة.

 "توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، الالئحـــة التنظيميــة النموذجيــة"وعلــى ســبيل املثــال، فــإن نطــاق  1-4-1-4
النظـام بطاقـات وسـم علـى املـواد أو املخـاليط يشـمل سـوى الفئـات األشـد خطـورة مـن فئـات رتبـة خطـورة السـمية احلـادة. وال يضـع هـذا  ال

مغ/كغ). غري أنه إذا عدِّل نطاق  300تندرج يف نطاق فئات اخلطورة األقل شدة (مثل املواد اليت تقع يف نطاق اجلرعات الفموية >  اليت
املـواد واملخـاليط باسـتخدام أدوات ذلك النظام حبيث ُتدرج فيه املـواد واملخـاليط الـيت تقـع يف هـذه الفئـات األقـل خطـورة، وجـب وسـم تلـك 

فئــة الوســم املناســبة املقــررة يف النظــام املنســق عامليــاً. ويتنــاىف مــع هــدف التنســيق اســتخدام قــيم حديــة خمتلفــة لتعيــني املنتجــات الــيت توســم يف 
 خطورة بعينها.

تبـني معلومـات التنظيميـة النموذجيـة""توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضـائع اخلطـرة، الالئحـة ومن املعرتف به أن  1-4-1-5
الوســم يف شــكل ختطيطــي بالدرجــة األوىل بســبب احتياجــات اجلمــاهري املســتهدفة. مــن هنــا، فــإن جلنــة اخلــرباء الفرعيــة لألمــم املتحــدة املعنيــة 

لى بطاقة الوسم طبقـاً لالئحـة بنقل البضائع اخلطرة قد ختتار عدم إدراج كلمات التنبيه وبيانات اخلطورة كجزء من املعلومات اليت تسجل ع
 التنظيمية النموذجية.

المصطلحات 1-4-2

 وصفاً للمصطلحات والتعاريف العامة املتصلة بتبليغ معلومات اخلطورة."تعاريف وخمتصرات"  2-1يتضمن الفصل  1-4-2-1

____________________ 

)1( 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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 المستهدفة جماهيرال 1-4-3

املســـتخدمني النهـــائيني للمخطـــط املنســـق لتبليـــغ معلومـــات املســـتهدفة الـــيت ســـتكون مبثابـــة مـــاهرياجل احتياجـــاتعينـــت  1-4-3-1
املعلومـــات املنقولـــة إليهـــا عـــن املـــواد  املســـتهدفة وتســـتخدم مـــاهريملناقشـــة األســـلوب الـــذي تتلقـــى بـــه هـــذه اجل . وأويل اهتمـــام خـــاصاخلطــورة

مـات أخـرى خبـالف مضـمون بطاقـة الوسـم، االسـتخدام احملتمـل للمنتجـات، وإتاحـة معلو  الكيميائية اخلطرة. وتتضمن العوامل اليت نوقشت
 .التدريب توافرو 

املستهدفة املختلفة. وعلى سبيل املثال، يستخدم ماهري لصعوبة الفصل الكامل بني احتياجات اجل إدراكوقد كان هناك  1-4-3-2
عملهـم علـى حـد  والعـاملون يف مكـانالطوارئ بطاقات الوسـم يف مرافـق التخـزين، ويسـتخدم املسـتهلكون خدمات كل من العاملني وفرق 

ميكـن أن تسـتخدم يف بيئـة املسـتهلك (مثـل منتجـات  اآلفـات سواء منتجات مثل الدهانات واملـذيبات. وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن مبيـدات
ر). وهكــذا، البــذو  املســتخدمة يف معاجلــة البــذور يف حمطــات معاجلــة اآلفــاتوأمــاكن العمــل (مثــل مبيــدات ) معاجلــة عشــب املــروج واحلــدائق

 املستهدفة، ونوع املعلومات اليت ماهريالفقرات التالية من هذا القسم اجل املستهدفة املختلفة. وتتناول ماهريتوجد مسات معينة ختتص هبا اجل
 .حتتاجها

املستخدمة و/أو املتداولةاليت تتسم هبا املواد الكيميائية  احملددة اخلطورةون والعمال إىل معرفة وظفحيتاج امل :مكان العمل 1-4-3-3
. ويف اخلطـورةبسـبب تلـك  معلومات عن إجراءات الوقاية احملددة املطلوبة لتجنب التـأثريات الضـارة الـيت قـد تنشـأ يف مكان العمل، وكذلك

 حالـة وقـوع حـادث، يكـونطريق احتـواء املـادة الكيميائيـة (يف عبـوات)، غـري أنـه يف  احملتملة عن اخلطورةحالة ختزين املواد الكيميائية، تقلل 
بيـد أن بطاقـة . حيتاجون إىل معلومـات ميكـن قراءهتـا مـن بعـد الطوارئ حباجة إىل معرفة اإلجراءات الواجب اختاذها. وهنا قد أفراد خدمات

مكـان يف ر إدارة األخطام وعن طريق نظا هلذه املعلومات اليت تتاح أيضاً عن طريق صحائف بيانات السالمة الوسم ليست املصدر الوحيد
م، ودقــة ووضــوح واتقائهــا. وقــد تتبــاين طبيعــة التــدريب املقــدّ  اخلطــورةتعيــني  النظــام املــذكور أيضــاً التــدريب يف جمــال روفّ العمــل. وينبغــي أن يــ

ثـال، املقارنـة مـع املسـتهلكني علـى سـبيل امله بإىل آخر. غـري أنـ املعلومات اليت تتضمنها صحائف بيانات السالمة من مكان عملل واكتما
 .للرموز وسائر أنواع املعلومات متعمقاً  كّونوا فهماً يستطيع العاملون أن يُ 

الوحيــد للمعلومــات املتاحــة للمســتهلكني ح يف معظــم احلــاالت أن تكــون بطاقــة الوســم هــي املصــدريــرجّ : املســتهلكون 1-4-3-4
فلسـفية  الفـاتصـلة باسـتخدام املنـَتج. وهنـاك اخت لة بشكل كاف وذاتالوسم مفصَّ  بشكل مباشر. لذلك، يتطلب األمر أن تكون بطاقة

(أي  الضررالقائَم على احتمال  �ج تقدمي املعلومات للمستهلكني. ويعترب بعض نظم الوسم الذي يستهدف املستهلك الوسمَ  هائلة بشأن
رفة" يف تقدمي معلومات للمستهلكني تبىن نظم وسم أخرى مبدأ "احلق يف املع يف هذا الصدد، بينما تراعي فعاالً  ) �جاً عن األخطارتبليغ ال

املســـتهدفة األخـــرى. وميثـــل تقـــدمي  مـــاهرياملنـــَتج. وتثقيـــف املســـتهلكني أصـــعب وأقـــل كفـــاءة مـــن تثقيـــف اجل خطـــورةواحـــد هـــو  علـــى أســـاس
املستهدف،  مهورجلأمهية خاصة بالنسبة هلذا ا فهم املعلومات. وتكتسب مسألة ضخماً  معلومات كافية بأبسط وأسهل املصطلحات حتدياً 

 .املستهلكني يعتمدون على معلومات بطاقة الوسم وحدها ألن نظراً 

الطوارئ إىل معلومات على عدة مستويات. ولتيسري االستجابات الفورية، أفراد خدماتحيتاج  :الطوارئ أفراد خدمات 1-4-3-5
أو يف مرافـق التخـزين، أو  حالة وقوع حـادث أثنـاء النقـل،معلومات دقيقة ومفصلة وواضحة بقدر كاف. وينطبق ذلك يف  حيتاج هؤالء إىل

ات ميكـن متييزهـا وتفسـريها ـون إىل معلومــ، حيتاجـمـثالً  ،يبـادرون إىل مسـرح حـادث مـا يف أماكن العمل. والعاملون يف إطفاء احلرائق والـذين
 أفــراد خــدماترة. إال أن واملعلومــات املشــفّ  طيــةعلــى اســتخدام املعلومــات التخطي جيــداً  ويكــون هــؤالء األشــخاص مــدربني تــدريباً . مــن بعــد

 وأســاليب املواجهــة، حيصــلون عليهــا مــن عــدد مــن املصــادر. وقــد ختتلــف املعلومــاتاخلطــورة عــن  الطــوارئ يتطلبــون أيضــاً معلومــات مفصــلة
 .لون يف اإلطفاءحيتاج إليه العام املطلوبة للموظفني الطبيني املسؤولني عن عالج ضحايا احلوادث أو حاالت الطوارئ عما

احتياجـات عـدد كبـري "الالئحـة التنظيميـة النموذجيـة توصـيات األمـم املتحـدة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة،" تلـيب :النقل 1-4-3-6
 مــاهريالرئيسـية. ومــن بـني اجل املسـتهدفة جلمــاهريالطــوارئ ميثلـون ا وأفـراد خـدماتالنقــل  عمـال أنمــن  رغمعلـى الـاملســتهدفة،  مـاهريمـن اجل
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لنقلهــا أو حتميــل عبــوات بضــائع خطــرة يف مركبــات النقــل أو  يقبلــون بضــائع خطــرةيقــدمون أو املســتهدفة األخــرى أصــحاب العمــل الــذين 
مجيـع حـاالت النقـل. وعلـى  كل هؤالء إىل معلومات تتعلق باملمارسات املأمونة العامة اليت تالئـمحيتاج  . و ها منهاأو تفريغ الشحن حاويات

تبليــغ مثــل عملــه يف حالــة وقــوع حــادث بصــرف النظــر عــن املــادة املنقولــة: ( املركبــة حباجــة إىل معرفــة مــا جيــب ســائقون ســبيل املثــال، ســيك
حمدودة عن  املركبات إال إىل معلومات سائقوال حيتاج  . وقد)وما إىل ذلك حفظ مستندات النقل يف مكان حمدد،و  احلادث إىل السلطات،

. وحيتاج العـاملون الـذين يكـون وما إىل ذلكالصهاريج،  أيضاً بتحميل أو تفريغ العبوات أو مبلء يقومون اإال إذا كانو  ددة،حم أوجه خطورة
 .البضائع اخلطرة إىل معلومات أكثر تفصيالً بهلم اتصال أو احتكاك مباشر 

إمكانية فهم المعلومات 1-4-4

(انظـر اخلطـورةنظـام تبليـغ معلومـات  ت أثنـاء وضـعـوجلاملعلومات املقدمة إحدى أهم املسائل اليت ع سألة فهمكانت م 1-4-4-1
 :املنسق عاملياً هو تقدمي املعلومات وفقاً للمبادئ التالية ). وهدف النظامإمكانية فهم املعلوماتمنهجية اختبار ، 6املرفق 

 ينبغي تبليغ املعلومات بأكثر من وسيلة؛ أ)(

إىل جانــب مجيــع  بــل،عناصــر النظــام يف االعتبــار الدراســات والوثــائق املوجــودة مــن قَ  مســألة إمكانيــة فهــمتأخــذ  ب)(
 ؛االختبارالبيانات املستقاة من 

 .اخلطورةأنواع  خمتلف بني قةمتس اخلطورةينبغي أن تكون العبارات املستخدمة لبيان درجة (شدة)  ج)(

مثــل الســرطنة مــدالتــأثريات الطويلــة األ التعبــري عــن الشــدة بــنيوقــد كانــت النقطــة األخــرية موضــوع مناقشــة حــول مقارنــة  1-4-4-2
تزويـد  ميكـنفإنـه الصـحية،  واخلطـورة فيزيائيـةال اخلطـورةقد يتعـذر عقـد مقارنـة مباشـرة بـني بينما و . مثل القابلية لالشتعال فيزيائيةال واخلطورة

 .بشأن اخلطورةالقلق ذاهتا  درجةتبليغ ، وبالتايل هاسياق يف اخلطورةاملستهدفة بوسيلة لوضع درجة  جلماهريا

 اختبار إمكانية فهم المعلوماتمنهجية  1-4-4-3

سـألة فهـم تطبيـق مبـادئ عامـة تتصـل مب أنـه ميكـن إىل للدراسات املنشورة قامـت بـه جامعـة مريالنـد استعراض أويل أشار 
وقد وضعت جامعة كيب تاون هذه املبادئ يف منهجيـة اختبـار شـاملة اخلطورة. على عملية وضع خمطط منسق لتبليغ معلومات  املعلومات

إمكانيـة تـدرس املنهجيـة  ). وباإلضـافة إىل اختيـار عناصـر الوسـم املفـردة،6(انظـر املرفـق  اخلطـورةتبليغ معلومـات ل فهم نظامإمكانية لتقييم 
. وتتضــمن منهجيــة االختبــار فهــم املعلومــاتســاعدة يف التــدريب للم رســائل التحــذير املوجهــة للمســتهلكني حيــث يقــل االعتمــاد علــىفهــم 

 .6 ويرد ملخص هلذه املنهجية يف املرفق .صحائف بيانات السالمة دى فهمأيضاً وسيلة لتقييم م

الترجمة 1-4-5

الواضح أنه يتعني أن حتتفظ الكلمات  . ومنإلمكانية فهم املعلومات إضافياً  متثل خيارات استخدام املعلومات النّصية حتدياً  
التابع  املعىن نفسه. وقد اكتسبت خربة يف هذا الصدد يف برنامج بطاقات السالمة الكيميائية غبلّ تُ حبيث عند ترمجتها، بإمكانية فهمها والعبارات 

. كما تتوفر لدى االحتاد األورويب خربة يف ترمجة واسع من اللغات يف ترمجة عبارات منطية إىل نطاق (IPCS) للربنامج الدويل للسالمة الكيميائية
خــربة مماثلــة يف  ســبت. واكتُ ومــا إىل ذلــك، مصــدر اخلطــورة واخلطــرســبيل املثــال،  تبليــغ الرســالة نفســها بعــدة لغــات، علــى املصــطلحات لضــمان

 .ات أساسية بعدد من اللغاتللطوارئ، الذي يستخدم عبار  أمريكا الشمالية حيث يتوفر دليل أمريكا الشمالية بشأن االستجابة

التوحيد القياسي 1-4-6

ُ�ـج قياسـية  أسـاس جزء كبـري منـه علـى وضعمن أجل حتقيق اعتماد أكرب عدد ممكن من البلدان للنظام املنسق عاملياً، ي 1-4-6-1
كلمات  عناصر معينة للوسم (الرموز،تنفيذ البلدان للنظام. وميكن تطبيق التوحيد القياسي على  به ولتسهيلالتزام الشركات لتسهيل مهمة 

 .السالمة صحيفة بيانات ، البيانات التحذيرية) وعلى شكل ولون بطاقة الوسم وشكلاخلطورةالتنبيه، بيان 
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 تطبيق التوحيد القياسي في النظام المنسق 1-4-6-2

مجيعهـا، وحـددت هـذه العناصــر  أوجــه اخلطـورة وكلمـات التنبيـه وبيانـات اخلطـورةبالنسـبة لبطاقـات الوسـم رمــوز  ُوحِّـدت 
العناصر القياسية موضـع اخـتالف، وينبغـي أن تظهـر علـى بطاقـة الوسـم مبوجـب النظـام  . وينبغي أال تكون هذهاخلطورةلكل فئة من فئات 

السالمة، فإن الفصل بالنسبة لصحائف بيانات  يف هذه الوثيقة. أما خطورةعلى النحو املبني يف الفصول اليت تتناول كل رتبة عاملياً  املنسق
وعلى الرغم من أن البيانات التحذيريةلعرض املعلومات.  قياسياً  يتضمن شكالً  بيانات السالمة : صحائفاخلطورةتبليغ معلومات  ،1-5

وقــد جتــرى يف  توجيهــات للمســاعدة يف اختيــار البيانــات املناســبة. يقــدم 3يف النظــام املنســق عامليــاً احلــايل، فــإن املرفــق  مل تنســق بصــورة تامــة
 .عاملياً  اكتسبت البلدان خربة يف تطبيق النظام املنسق لزيادة التوحيد يف هذا اجملال، مىت املستقبل أعمال إضافية

 تكميليةأو استخدام معلومات غير قياسية  1-4-6-3

.يف النظـام املنسـق عامليـاً  القياسـي ختضع للتوحيـد كثرية ملبطاقة الوسم أيضاً عناصر معلومات أخرى   ظهرميكن أن تُ  1-4-6-3-1
 جيوز أنمثل البيانات التحذيرية. وقد تشرتط السلطة املختصة معلومات إضافية، و  يف بطاقة الوسم، ايلزم إدراجه اليت بعض العناصرهناك و 

مـربر  اخـتالف واسـع ال قياسية ال يؤدي إىل املوردون إضافة معلومات تكميلية مببادرة منهم. وللتأكد من أن استخدام معلومات غري خيتار
 :التالية النظام املنسق عاملياً، ينبغي أن يقتصر استخدام املعلومات التكميلية على األحوال له يف املعلومات أو إىل إضعاف معلومات

القياســية أو تلقــي  اخلطــورة عنــدما تــوفر املعلومــات التكميليــة تفاصــيل أكثــر وال تتعــارض مــع صــحة معلومــات )أ(
الشك؛ من  ظالالً عليها 

 .املنسق عاملياً  مل تدرج بعد يف النظام خطورةعندما توفر املعلومات التكميلية معلومات عن أو  ب)(

 .ويف كلتا احلالتني، ينبغي أال تقلل املعلومات التكميلية مستويات احلماية

، مثـل احلالـةبـاخلطورةمعلومات تكميلية تتصل  تقدميخيار ت يف شكل بطاقة الوسم لسلطة اليت تبُ أن يتاح لوينبغي  1-4-6-3-2
بطاقـة  من وضع هذه البيانات يف قسم املعلومـات التكميليـة علـى ، بدالً اخلطورةإىل جنب مع بيان  الفيزيائية للمادة أو سبيل التعرض جنباً 

 .1-4-5-10-4-1الوسم. انظر أيضاً 

حديث المعلوماتت 1-4-7

تحــديث بطاقــةلمعلومــات جديــدة و  ة ويف الوقــت املناســب أليــةالئمــســتجابة بطريقــة محتــدد مجيــع الــنظم وســيلة لال 1-4-7-1
 .يلي أمثلة لكيفية حتقيق ذلك لذلك. وفيما الوسم ومعلومات صحائف بيانات السالمة تبعاً 

 تحديث المعلومات بشأنتوجيه عام  1-4-7-2

املــادة الكيميائيــة، وذلــك عــن خطــورة عــن  واملهمــة" الــيت يتلقو�ــاينبغــي أن يســتجيب املــوردون للمعلومــات "اجلديــدة 1-4-7-2-1
املادة. واملعلومات اجلديدة املهمة هي أية معلومـات تغـري تصـنيف املـادة تلك املتعلقة ب طريق حتديث بطاقة الوسم وصحيفة بيانات السالمة

بطاقة الوسم أو أية معلومات تتعلق باملادة وتـدابري الرقابـة  يت حتملهااملخلوط وفقاً للنظام املنسق عاملياً، وتؤدي إىل تغيري يف املعلومات ال أو
عــن التــأثريات  صـحائف بيانــات السـالمة. وميكــن أن يتضــمن ذلـك، علــى سـبيل املثــال، املعلومــات اجلديـدة إعــداد يف املناسـبة الــيت قـد تــؤثر

أو لنتــائج اختبــار، حــىت إذا مل يرتتــب علــى  شــرت حــديثاً وثــائق نُ  لصــدور الصــحية الضــارة املزمنــة احملتملــة للتعــرض للمــادة الكيميائيــة، نتيجــة
 .التصنيف ذلك تغيري يف

املراجعة. وقد ختتار السلطة املختصة حتديد مهلة وينبغي أن جيرى التحديث بسرعة لدى تلقي املعلومات اليت تستلزم 1-4-7-2-2
ختضع  باملنتجات اليت ال بطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة املتعلقةاملعلومات. وال ينطبق ذلك إال على  زمنية ينبغي خالهلا مراجعة
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ميكــن  ، حيــث متثــل بطاقــة الوســم جــزءاً مــن آليــة تــرخيص املنــتج، الآلفــاتا فــي نظــم وســم مبيــداتف. آلفــاتآلليــة تــرخيص مثــل مبيــدات ا
البضائع اخلطرة، ينبغي حتديث بطاقة  تجات الشرتاطات نقللبطاقة الوسم من تلقاء نفسه. غري أنه عندما ختضع املن حتديثاً  للمورد أن جيري

 .أعاله حسبما هو مبنيالوسم املستخدمة لدى تلقي املعلومات اجلديدة 

بطاقـة الوســم وصــحيفة توضــع علـى أساســها كمـا أنــه ينبغـي للمــوردين القيـام بصــفة دوريـة باســتعراض املعلومــات الـيت 1-4-7-2-3
 يتلقوا معلومات جديدة ومهمة بشأن تلك املواد أو املخاليط. ويتطلـب ذلـك، علـى سـبيل لوط، حىت إذا ملبيانات السالمة للمادة أو املخ

 5-3الســلطة املختصــة أن حتــدد فــرتة زمنيــة ( الكيميائيــة للبحــث عــن معلومــات جديــدة. وقــد ختتــار اخلطــورةي قواعــد بيانــات املثــال، حتــرّ 
 ة بيانـــاتـم وصحيفــــة الوســــمعلومـــات، ينبغـــي للمــوردين خالهلـــا مراجعـــة معلومـــات بطاقـــاألصـــلي لل ســنوات يف املعتـــاد) مـــن تـــاريخ اإلعـــداد

 .السالمة

 المعلومات التجارية السرية  1-4-8

حلمايــة املعلومــات التجاريــة الســرية. وينبغــي ينبغــي للــنظم الــيت تعتمــد النظــام املنســق عامليــاً أن حتــدد التــدابري املالئمــة  1-4-8-1
املنســق عامليــاً،  العــاملني أو املســتهلكني أو يف محايــة البيئــة. وعلــى غــرار األجــزاء األخــرى يف النظــام التــدابري يف صــحة وســالمةتــؤثر هــذه  أال

 .املعلومات التجارية السرية بالنسبة للمواد واملخاليط املستوردة ينبغي تطبيق قواعد البلد املستورد فيما يتعلق مبتطلبات محاية

مــة وفقــًائالســلطات املختصــة اآلليــات املال محايــة املعلومــات التجاريــة الســرية، ينبغــي أن تضــع اتــار نظــام مــوحيثمــا خي  1-4-8-2
 :تبحث للقانون الوطين واملمارسات الوطنية، وأن

ترتيبات محاية املعلومات التجارية السرية  ما إذا كان إدراج مواد كيميائية معينة أو رتب مواد كيميائية معينة يف أ)(
 ملتطلبات النظام؛ مناسباً 

وصـول املتنافسـني  إمكانيـة تعريف "املعلومات التجاريـة السـرية" الـذي ينبغـي تطبيقـه، مـع مراعـاة عوامـل مثـلو  ب)(
إفشاء املعلومات بالنسبة للعمل التجاري  إىل املعلومات، وحقوق امللكية الفكرية، والضرر احملتمل الذي يسببه

 د؛اخلاص بصاحب العمل أو املورّ 
محاية صحة وسـالمة  املعلومات التجارية السرية حيثما يكون من الضروري إلفصاح عناإلجراءات املناسبة لو  ج)(

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

املختلفـة وفقـاً للقـانون واملمارسـات الوطنيـة. بـني الـنظم وقد ختتلف التدابري احملـددة حلمايـة املعلومـات التجاريـة السـرية 1-4-8-3
 :املبادئ العامة التالية غري أنه ينبغي أن تكون متسقة مع

الســـالمة، ينبغـــي أن تقتصـــر  املعلومـــات الـــيت جيـــب بيا�ـــا علـــى بطاقـــات الوســـم أو صـــحائف بيانـــات خبـــالف أ)(
اإلفصاح املواد، وتركيزاهتا يف املخاليط. وينبغي  اتمكون متطلبات محاية املعلومات التجارية السرية على أمساء

 الوسم و/أو صحائف بيانات السالمة حسب االقتضاء؛ مجيع املعلومات األخرى على بطاقة عن

 بيانات السالمة ذلك؛ حيثما حتجب املعلومات التجارية السرية، ينبغي أن تبني بطاقة الوسم أو صحيفة ب)(
وينبغــي للســلطة املختصــة . املعلومــات التجاريــة الســرية للســلطة املختصــة إذا طلبــت ذلــكينبغــي اإلفصــاح عــن  ج)(

 هبا؛ محاية سرية املعلومات وفقاً للقانون واملمارسات املعمول
، ينبغـي خطـرخطـرة أو خملـوط  ين أنه توجد حالة طارئة طبيـة بسـبب التعـرض ملـادةفحيثما يقرر مسؤول طيب  د)(

د أو صاحب العمل أو السلطة املختصة يف حينه عن أيـة معلومـات املورّ  إفصاح أن تكون هناك آليات تكفل
 ين باحملافظة على سرية املعلومات؛فالعالج. ويلتزم املسؤول الطيب ال سرية ضرورية لتقدمي
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ـــ ،يف احلـــاالت الـــيت ال تنطـــوي علـــى طـــارئ صـــحي (ه) العمـــل اإلفصـــاح عـــن  ل املـــوّرد أو صـــاحبينبغـــي أن يكُف
يتـوىل تقـدمي اخلـدمات الطبيـة أو أيـة  طيب فينلتجارية السرية ألي مسؤول عن السالمة أو مسؤول املعلومات ا

املســتهلكني املعرضــني، وللعــاملني أو ممثلــيهم. وينبغــي  خــدمات أمــان أو خــدمات صــحية أخــرى للعــاملني أو
لومـات، وأن يوافقـوا املعاإلفصاح عـن أن يقدموا األسباب احملددة لطلب ت لألشخاص الذين يطلبون املعلوما

 املعلومات إال لغرض محاية العاملني أو املستهلكني، واحملافظة على سريتها؛ على عدم استخدام
النزاع بشكل مباشر  املعلومات التجارية السرية، ينبغي للسلطة املختصة حل هذا اإلفصاح عنيف حالة رفض  و)(

يكــون املــوّرد أو صــاحب العمــل  . وينبغــي أنتالفــاأو تقــدمي آليــة أخــرى ميكــن أن تســاعد يف حــل هــذه اخل
 .طابع سري وجيب محايتها ذات اإلفصاح عنهاعن إثبات أن املعلومات اليت يرفض  مسؤوالً 

التدريب  1-4-9

. وينبغـي أن حتـدد الـنظم اخلطـورة ال يتجـزأ مـن نظـام تبليـغ معلومـات جزءاً  اخلطورةميثل تدريب مستخدمي معلومات 
الوسم و/أو  املستهدفة املعنية بالنظام املنسق عاملياً، اليت يتعني عليها تفسري معلومات بطاقةلجماهري والتدريب املناسبني لاملختلفة التثقيف 

الكيميائيـة. وينبغـي أن تكـون متطلبـات التـدريب مناسـبة لطبيعـة العمـل اخلطورة صحيفة بيانات السالمة واختاذ اإلجراءات املناسبة ملواجهة 
الطـوارئ، والعـاملني يف إعـداد بطاقـات  وأفـراد خـدماتاملستهدفة الرئيسية للتـدريب العـاملني،  ماهريتناسبة معها. وتشمل اجلوم أو التعرض

خمتلفـة تـدريب  واسرتاتيجيات تبليغ معلومات األخطار يف إطـار نظـم إدارة األخطـار. كمـا يلـزم بـدرجات الوسم وصحائف بيانات السالمة
ذلـــك، ينبغـــي أن تنظـــر الـــنظم يف االســـرتاتيجيات الالزمـــة لتثقيـــف  ريـــد املـــواد الكيميائيـــة اخلطـــرة. وباإلضـــافة إىلالعـــاملني يف جمـــال نقـــل وتو 

 .معلومات بطاقة الوسم امللصقة على املنتجات اليت يستخدمو�ا املستهلكني بشأن تفسري

الوسم إجراءات 1-4-10

 النطاق 1-4-10-1

 :إعداد بطاقات الوسم يف النظام املنسق عاملياً، اليت تشمل ما يلي إجراءاتتصف األقسام التالية 

 ختصيص عناصر البطاقة؛ أ)(
 استنساخ الرمز؛ ب)(
 ؛للخطورةاستنساخ الرسم التخطيطي  ج)(
 كلمات التنبيه؛ د)(

 ؛اخلطورةبيانات  (ه)
 البيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية املتعلقة هبا؛ و)(
 د؛وبيانات املورّ بيان املنَتج،  ز)(
 وأسبقية املعلومات؛ األوجه املتعددة اخلطورة ح)(
 ؛ترتيبات عرض عناصر بطاقة الوسم وفقاً للنظام املنسق عاملياً  ط)(
 .لوسمبشأن اترتيبات خاصة  ي)(
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 عناصر الوسم 1-4-10-2

الوســـم (الرمـــز، كلمـــة التنبيـــه، بيـــان  تفاصـــيل عناصـــر خطـــورةتـــرد يف اجلـــداول الـــواردة يف الفصـــول املختلفـــة لكـــل رتبـــة 
معـايري التصـنيف املنسـقة. ويـرد  اخلطـورةفئـات  وجتسِّـد. النظـام املنسـق عامليـاً اخلطـورة املندرجـة يف ن فئـات ـة مــ) اليت ختصص لكل فئاخلطورة

 مــاهريياجــات خمتلـف اجلاحت ترتيبـات خاصــة لتلبيـة 4-5-10-4-1 الفقـرة يف رد. وتــ1م يف املرفـق ـلعمليـة ختصــيص عناصـر الوســ وجزمـ
 .املستهدفة من املعلومات

 استنساخ الرمز 1-4-10-3

. وباسـتثناء الرمـز اجلديـد الـذي املنسـق عامليـاً  التالية هي الرموز القياسية اليت ينبغي استخدامها يف النظـام اخلطورةرموز 
 القياســية املســتخدمة يف مــن جمموعــة الرمــوز جــزءاً وعالمــة التعجــب، فــإن هــذه الرمــوز متثــل  صــحية حمــددةخطــورة سيســتخدم للداللــة علــى 

 .التنظيمية النموذجية توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة

 قنبلة متفجرة هلب فوق دائرة هلب

 مججمة على عظمني متقاطعني غازأسطوانة  تأكل

 خطورة صحية البيئة بعالمة تعجّ 

 للخطورةالرسوم التخطيطية واستنساخ الرسوم التخطيطية  1-4-10-4

أخـــرى، كـــاألطر وشـــكل أو لـــون وعناصـــر ختطيطيـــة يتضـــمن رمـــزاً قـــد  ف الرســـم التخطيطـــي بأنـــه تكـــوين ختطيطـــيعـــرَّ يُ  1-4-10-4-1
 .حمددة األرضية، اهلدف منها تبليغ معلومات

 الشكل واللون 1-4-10-4-2

.حافتهاملنسق عاملياً على شكل مربع قائم على  املستخدمة يف النظام للخطورةينبغي أن تكون مجيع الرسوم التخطيطية  1-4-10-4-2-1

يف لـوائح ات الوسـمبصفة عامة باسـم بطاقـ لنقل، ينبغي استخدام الرسوم التخطيطية (اليت يشار إليهايف حالة ا 1-4-10-4-2-2
مواصـفات الرسـوم التخطيطيـة  وحتدد هذه الالئحةبشأن نقل البضائع اخلطرة".  حدة التنظيمية النموذجية"الئحة األمم املت النقل) املبينة يف
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. ) والشـكل العـاماخلطـورةألوان األرضـية، ومعلومـات إضـافية بشـأن السـالمة (مثـل رتبـة  للنقل، مبا يف ذلك اللون، والرموز، واألبعاد، وتباين
مـع بعـض االســتثناءات للسـماح باســتخدام  مـم علـى األقــل،100× مــم 100 التخطيطيـة اخلاصــة بالنقـلويشـرتط أن تكـون أبعــاد الرسـوم 

 سطوانات الغاز. وحتمل الرسوم التخطيطية للنقل الرمـز يف النصـف األعلـىأو  الصغرية جداً  أبعاد أصغر للرسوم التخطيطية يف حالة العبوات
التخطيطيـة أو تثبـت علـى العبـوة علـى أرضـية بلـون متبـاين.  النموذجيـة أن تطبـع الرسـوممن الرسم. وتشرتط الئحة األمم املتحدة التنظيميـة 

 :النموذجية سائل هلوب وفقاً لالئحة األمم املتحدة التنظيمية خلطورةمنوذجية وسم  ويرد أدناه مثال يوضح بطاقة

 (الرمز: هلب: أسود أو أبيض؛النموذجية"  رسم ختطيطي لسائل هلوب يف "الئحة األمم املتحدة التنظيمية
 )مم 100× مم  100األبعاد الدنيا:  يف الركن األسفل؛ 3رقم يكتب ال؛ على أرضية: محراء

توصـيات األمـم املتحـدة بشـأن نقـل  الرسوم التخطيطية اليت حيـددها النظـام املنسـق عامليـاً ولـيسأن حتمل وينبغي  1-4-10-4-2-3
بوضـوح.  ليكـون مرئيـاً  إطار أمحـر واسـع مبـا يكفـيمع باللون األسود على أرضية بيضاء  ، رمزاً النموذجية البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية

خمصصـة للتصـدير، فـإن السـلطة املختصـة قـد ختتـار إعطـاء املـوردين  غري أنه عندما يظهر هذا الرسم التخطيطي علـى بطاقـة وسـم لعبـوة غـري
 التخطيطيــة الــيت حتــددها أســود. كمــا أن الســلطة املختصــة قــد تســمح باســتخدام الرســومالتقــدير الســتخدام إطــار  وأصــحاب العمــل حريــة

 يف أوضـاع اسـتخدام أخـرى ال تكـون فيهـا العبـوة مشـمولة التنظيمية النموذجيـة توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة
 .جة للجلدقتضى النظام املنسق عاملياً ملادة مهيّ بالالئحة التنظيمية النموذجية. وفيما يلي مثال لرسم ختطيطي مب

 رسم ختطيطي ملادة مهيجة للجلد

 تدوين الرموز 1-4-10-4-3

الرسوم التخطيطية اليت حيددها النظام املنسق عاملياً للقطاعات األخرى غري النقل، ورمز  3من املرفق  4ترد يف القسم 
هو استخدامه ألغراض مرجعية فقط. وهو ليس جزءاً من الرسم التخطيطـي،  يعني كًال منها على حدة. والقصد من رمز الرسم التخطيطي

 من صحيفة بيانات السالمة. 2وال ينبغي أن يظهر على بطاقات الوسم أو يف القسم 

3
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 يف النقل لنظام املنسق عاملياً ل ةـوم التخطيطيـالرساستخدام  1-4-10-4-4
نقـل بشـأن  الئحـة األمـم املتحـدة النموذجيـة، الـذي ال تشـرتطه عامليـاً نظام املنسق لل م التخطيطيـالرسيظهر  أالينبغي 

 )1-4-5-10-4-1(انظر  للنظام املنسق عاملياً  كاملة املعلومات طبقاً  بطاقة وسمإال كجزء من  الئحة تنظيمية منوذجية، ،البضائع اخلطرة
 وليس بشكل مستقل.

 تخصيص عناصر الوسم 1-4-10-5

 اخلطرة بشأن نقل البضائع التنظيمية النموذجية املتحدة األمـم اليت تشملها الئحةاملعلومات املطلوبة للعبوات  1-4-10-5-1

علـى بطاقـة بشأن نقل البضـائع اخلطـرة  الئحة األمـم املتحدة التنظيمية النموذجيةحيثما يظهر رسم ختطيطي مبوجب 
يت يقتضــيها ـة الـــوم التخطيطيـــ. وينبغــي أال تظهــر الرســانفســهللخطــورة الوســم، ينبغــي أال يظهــر رســم ختطيطــي مبوجــب النظــام املنســق عامليــاً 

 .يديةربات صهاريج السكك احلدـاملطلوبة لنقل البضائع اخلطرة على حاويات الشحن، أو املركبات الربية، أو ع النظام املنسق عاملياً وغري

 اً عاملي املعلومات املطلوبة على بطاقة الوسم مبوجب النظام املنسق 1-4-10-5-2

 كلمات التنبيه )أ(

 ةمبين ةحمتمل خطورةالقارئ إىل  وتنبيه اخلطورةتعين كلمة التنبيه كلمة تستخدم لبيان املستوى النسيب لشدة 
املنسـق عامليـاً هـي: "خطـر" و"حتـذير". وتسـتخدم   على بطاقة الوسم. وكلمات التنبيه املستخدمة يف النظام

كلمــة بصــورة رئيســية)، بينمــا تســتخدم   2و 1 اخلطــورة األشــد (أي لفئــات اخلطــورةكلمــة "خطــر" لفئــات 
 خطـــورةاملتعلقـــة بكـــل رتبـــة  املختلفـــة الفصـــول اجلـــداول املبينـــة يف األدىن. وتـــرد يف اخلطـــورة"حتـــذير" لفئـــات 

 .يف النظام املنسق عاملياً  خطورةلكل فئة  تتفاصيل كلمات التنبيه اليت حدد

 اخلطورةبيانات  (ب)

اخلطـر، مبـا يف  املنـتج خطـورةتصـف طبيعـة  خطـورةة لكل رتبـة وفئـة صصعبارة خم اخلطورةيعين بيان  '1'
الوســم يف كــل رتبــة  اجلــداول املتعلقــة بعناصــر فــرادى . وتــرد يفاخلطــورةذلــك، عنــد االقتضــاء، درجــة 

 ؛املنسق عاملياً  يف النظام خطورةاحملددة لكل فئة  اخلطورةتفاصيل بيانات  خطورة

. والقصد من رمز بيان اخلطورة 3من املرفق  1ترد بيانات اخلطورة ورمز يعني كالً منها على حدة يف القسم  '2'
 عنه.ينبغي استخدامه عوضاً  هو استخدامه ألغراض مرجعية. وال يشكل جزءاً من بيان اخلطورة وال

 البيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية )ج(

لتقليـل أو منـع  يعين البيـان التحـذيري عبـارة (و/أو رسـم ختطيطـي) تصـف التـدابري املوصـى باختاذهـا '1'
الســليم أو املناولــة غــري  التــأثريات الضــارة الــيت تنــتج مــن التعــرض ملنــتج خطــر، أو مــن التخــزين غــري

معلومــات حتذيريــة مناســبة عامليـاً  حتمــل بطاقــة وسـم النظــام املنســقالسـليمة ملنــتج خطــر. وينبغـي أن 
أمثلـــة  3الســلطة املختصــة. ويتضــمن املرفــق  يتــوىل اختيارهــا املســؤول الــذي يضــع بطاقــة الوســم أو

وكــذلك أمثلـة للرســوم التخطيطيــة التحذيريـة الــيت ميكــن  للبيانـات التحذيريــة الــيت ميكـن اســتخدامها،
 املختصة بذلك؛ لسلطةاستخدامها حيثما ترخص ا
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. والقصـد مـن رمـز 3من املرفق  2ترد البيانات التحذيرية ورمز يعني كًال منها على حدة يف القسم  '2'
ينبغـي  البيان التحذيري هو استخدامه ألغراض مرجعية. وال يشكل جـزءاً مـن البيـان التحــذيري وال

 استخدامه عوضاً عنه.

 جاملنتَ تعريف عناصر  )د(

عناصــر يتطــابق مــع  اســتخدام اســم املنــتج علــى بطاقــة وســم النظـام املنســق عامليــاً، وينبغــي أنينبغـي  '1'
 املخـاليط مشـمولة املنتج املستخدم يف صـحيفة بيانـات السـالمة. وحيثمـا ال تكـون املـواد أو تعريف

 ينبغــي أن يوضــع أيضــاً علــى العبــوة ،بالئحــة األمــم املتحــدة النموذجيــة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة
 املتحدة؛ االسم الرمسي املستخدم يف النقل الذي أقرته األمم

، ينبغي سبائكللمخاليط أو ال وينبغي أن حتمل بطاقة وسم املادة اهلوية الكيميائية للمادة. وبالنسبة '2'
 ســبيكةاملكونــة أو الداخلــة يف تركيــب ال أن حتمــل بطاقــة الوســم اهلويــات الكيميائيــة جلميــع العناصــر

، أو نسـيةتلف العني الشديد، أو إطفار اخلاليا اجل اليت تسهم يف السمية احلادة، أو تأكل اجللد أو
ألعضـــاء  الشـــاملة التحســـس اجللـــدي أو التنفســـي، أو الســـمية الســـرطنة، أو الســـمية التناســـلية، أو

هـــذه علـــى بطاقـــة الوســـم. وكبـــديل أوجـــه اخلطـــورة تظهـــر  ، وذلـــك عنـــدما(STOT) مســـتهدفة حمـــددة
الـيت تسـهم  سـبيكةأو عناصـر ال املخلـوط مجيع مكونات لذلك، قد تقتضي السلطة املختصة إدراج

 ؛سبيكةيف خطر املخلوط أو ال

الســلطة املختصــة  حيثمــا ال تــوّرد املــواد أو املخــاليط إال الســتخدامها يف مكــان العمــل، قــد ختتــارو  '3'
مـن إظهارهــا  السـالمة بـدالً  صـحيفة بيانـاتد حريـة تقـدير إدراج اهلويـات الكيميائيـة يف إعطـاء املـورّ 

 على بطاقة الوسم؛

األسـبقية علــى قواعــد  تكـون للقواعــد الـيت تضــعها الســلطة املختصـة بشــأن املعلومـات التجاريــة الســريةو  '4'
يتعـني بيـان  م، الـيف بطاقة الوسـ ن مااملنتج. وهذا يعين أنه حيثما يكون من املعتاد إدراج مكو  تعريف
 .لسلطة املختصة بشأن املعلومات التجارية السرية ابطاقة الوسم إذا كان يستويف معايرييف  هويته

 املوّردتعريف بيانات  (ه)

 .ورقم اهلاتف اخلاص به ينبغي أن حتمل بطاقة الوسم اسم صانع أو موّرد املادة أو املخلوط وعنوانه

 اخلطورة وأسبقية معلومات األوجه املتعددة اخلطورة 1-4-10-5-3

 . وهـذهللنظـام املنسـق عامليـاً ة وفقـاً واحـد خطـورةتنطبق الرتتيبات التالية حيثما متثل املـواد أو املخـاليط أكثـر مـن 
هنا، فإنه  ). من1-1الفصل ( الغرض، والنطاق والتطبيق :" املشروح حتت عنوانالكتل البنائية الرتتيبات ليست بال تأثري بالنسبة ملبدأ "�ج

 .لذلك إدخال تعديالت على الرتتيبات املنطبقة تبعاً  ، ينبغيةمعين خطورةحيثما ال يقدم نظام ما معلومات على بطاقة الوسم بشأن 

ختصيص الرموز ةأسبقي 1-4-10-5-3-1

التنظيميــة البضــائع اخلطــرة، الالئحــة  توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــليت تشــملها بالنســبة للمــواد واملخــاليط الــ
السلطة املختصة  املادية القواعد احملددة يف الالئحة النموذجية. ويف أوضاع أماكن العمل، قد تقتضياخلطورة ، تتبع أسبقية رموز النموذجية

 :الصحية للخطورةبالنسبة  ق مبادئ األسبقية التاليةباملادية، وتط اخلطورةاستخدام مجيع رموز 
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 التعجب يف البطاقة؛ ، ينبغي عدم إظهار عالمةعلى عظمني متقاطعنية رمز اجلمجم نطباقيف حالة ا )أ(
العالمــة لتهــيج  كــل، ينبغــي عــدم إظهــار عالمــة التعجــب حيثمــا تســتخدم هــذهأيف حالــة انطبــاق رمــز الت ب)(

 اجللد أو العني؛
 التعجـــب سس التنفســـي، ينبغـــي عـــدم إظهـــار عالمـــةـبشـــأن التحـــ ةالصـــحي اخلطـــورةيف حالـــة ظهـــور رمـــز  ج)(

 .حيثما تستخدم هذه العالمة لبيان التحسس اجللدي أو هتيج اجللد أو العني

ختصيص كلمات التنبيه ةأسبقي 1-4-10-5-3-2

 ."حتذير" يف حالة انطباق كلمة التنبيه "خطر"، ينبغي أال تظهر كلمة التنبيه

اخلطورةختصيص بيانات  ةأسبقي 1-4-10-5-3-3

املعنيـة علـى بطاقـة الوسـم، مـا مل يـنص علـى خـالف ذلـك يف هـذا القسـم  طـورةاخلينبغي أن تظهر مجيع بيانـات 
 الفرعي. وقد ختتار السلطة املختصة حتديد الرتتيب الذي تظهر به هذه البيانات.

غري أنـه مـن أجـل جتنـب ازدواج أو زيـادة املعلومـات املدرجـة يف البيانـات التحذيريـة بصـورة واضـحة، جيـوز تطبيـق 
التالية:  قواعد األسبقية

جيـوز حـذف البيـان  ،"مسي جداً للحياة املائيـة مـع تـأثريات طويلـة األمـد" H410يف حالة استخدام البيان  (أ)
H400 مسي جداً للحياة املائية"؛" 

 H401"مسي للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد"، جيوز حذف البيان  H411يف حالة استخدام البيان  (ب)
 "مسي للحياة املائية"؛

 H402البيان  "ضار للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد"، جيوز حذف H412يف حالة استخدام البيان  (ج)
"ضار للحياة املائية"؛ 

للعـني"، جيـوز حـذف البيـان  شـديداً "يسبب حروقاً جلدية شـديدة وتلفـاً  H314يف حالة استخدام البيان  (د)
H318 ."يسبب تلفاً شديداً للعني" 

وجيــوز أن تقــرر الســلطات املختصـــة مــا إذا كــان يتعـــني اســتخدام قواعــد األســبقية الـــواردة أعــاله، أو تــرتك حريـــة 
 .دع/املورّ للُمصنّ االختيار 

. ويف حالـة حتديـد بيـان اخلطـورةعلى جمموعات حمـددة مـن بيانـات  3الوارد باملرفق  2-1-3ويشتمل اجلدول م
أو فــرادى البيانــات  للخطـورةع ، جيــوز أن حتـدد الســلطة املختصــة مـا إذا كــان ينبغــي أن يظهـر علــى بطاقــة الوسـم البيــان اجملّمــللخطــورةع جمّمـ

 ذات الصلة، أو قد يرتك هذا االختيار للُمصنع/املورد.

 ترتيبات عرض عناصر بطاقة الوسم وفقاً للنظام املنسق عاملياً  1-4-10-5-4

موضع معلومات النظام املنسق عاملياً على بطاقة الوسم 1-4-10-5-4-1

النظام املنسق عاملياً مجيعها على بطاقة  اليت حيددها اخلطورةينبغي وضع الرسوم التخطيطية وكلمة التنبيه وبيانات 
االختيـار.  د حريـةة أو تعطـي املـورّ لعرض هذه البيانات وعـرض املعلومـات التحذيريـ حمدداً  ترتيباً  الوسم. وقد ختتار السلطة املختصة أن تقدم

 اخلطورة.رتب  فرادى وترد توجيهات حمددة وأمثلة يف الفصول اليت تتناول
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ة حمددة لذلك يف ـرد أمثلـوتـة. عناصر الوسم على العبوات املختلف ظهوروقد أثريت بعض التساؤالت عن كيفية 
 .7املرفق 

املعلومات التكميلية 1-4-10-5-4-2

البارامرتات املوضحة  تباعاب أن تسمح باستخـدام معلومـات تكميلية رهنـاً حسب تقديرها املختصة  جيوز للسلطة
حسب  د بتحديدهااملعلومات على بطاقة الوسم أو تسمح للمورّ  . وقد ختتار السلطة املختصة أن حتدد أماكن ظهور هذه3-6-4-1يف 

 .عاملياً  ها النظام املنسقدداملعلومات التكميلية وضوح البيانات اليت حي يعوق مكان ظهور ، ينبغي أالأي من النهجني. ويف تقديره

استخدام اللون خارج الرسوم التخطيطية 1-4-10-5-4-3

منـاطق أخـرى مـن بطاقـة الوسـم  باإلضافة إىل استخدام اللون يف الرسوم التخطيطيـة، ميكـن اسـتخدام األلـوان يف
، آلفــــاتاملعتمـــدة يف دليــــل منظمــــة األغذيـــة والزراعــــة بشــــأن وســـم مبيــــدات ا اســــتخدام األطــــرلتلبيـــة اشــــرتاطات حمـــددة للوســــم، مــــن قبيـــل 

 .السلطة املختصة ، أو كأرضية هلذه املعلومات، أو على أي حنو آخر حتددهاخلطورةالتنبيه وبيانات  لكلمات أو

وسم العبوات الصغرية 1-4-10-5-4-4

 الصغرية هي:بادئ العامة اليت حتدد وسم العبوات إن امل

ينبغــي أن تظهـــر مجيــع عناصـــر الوســم املنطبقـــة مبوجـــب النظــام املنســـق عامليــاً علـــى الوعــاء املباشـــر الـــذي  (أ)
 كلما أمكن؛ا مادة خطرة أو خملوط خطر على حيتوي 

يف حالــة عــدم إمكانيــة وضــع مجيــع عناصــر الوســم املنطبقــة علــى الوعــاء املباشــر نفســه، ينبغــي اســتخدام  (ب)
وســائل أخــرى لعــرض مجيــع املعلومــات املتعلقــة بــاخلطورة وفقــاً لتعريــف عبــارة "بطاقــة الوســم" الــواردة يف 

 :علىعوامل أخرى النظام املنسق عاملياً. وتشتمل العوامل اليت تؤثر على ذلك ضمن 

 هيئة أو شكل أو حجم الوعاء املباشر؛ '1'

معــايري  عــدد عناصــر الوســم الــيت يتعــني إدراجهــا، وال ســيما يف حالــة اســتيفاء املــادة أو املخلــوط '2'
 التصنيف اخلاصة بتعدد رتب اخلطورة؛

 احلاجة إىل ظهور عناصر الوسم بأكثر من لغة رمسية واحدة؛ '3'

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

 الوسم من على الوعاء املباشر؛

بعض رتب/فئــات جيــوز أن تســمح الســلطات املختصــة حبــذف بعــض عناصــر الوســم مــن الوعــاء املباشــر لــ (د)
 اخلطورة إذا كان حجم املادة أو املخلوط أقل من كمية معينة؛

يتطلــب األمــر إمكانيــة الوصــول إىل بعــض عناصــر الوســم املوجــودة علــى الوعــاء املباشــر طــوال عمــر قــد  (ه)
 املنتج: مثًال الستخدامه املستمر من قبل العمال أو املستهلكني.
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 ترتيبات خاصة بشأن الوسم 1-4-10-5-5

 ســـمية التناســـلية والســـميةلوا ختتـــار الســـلطة املختصـــة الســـماح بتبليـــغ معلومـــات خطـــورة معينـــة للمســـرطنات قـــد
ملعلومات على بطاقة الوسم وعلى صحيفة بيانات السالمة، أو على ه األعضاء مستهدفة حمددة نتيجة للتعرض املتكرر بإظهار هذالشاملة 

 ).ذات الصلة هبذه الرتب ديةقيم احلالفقط (انظر الفصول املختلفة بشأن تفاصيل  صحيفة بيانات السالمة

 بتبليــغ معلومــات اخلطــورة مــن خــالل ، قــد ختتــار الســلطة املختصــة الســماحســبائكوباملثــل، بالنســبة للفلــزات وال
 .كتل ال تتجزأ  يف شكل صحائف بيانات السالمة فقط عندما توّرد هذه املواد

مادة أو خملوط بأنه أكال للفلزات ولكنه ليس أكاًال للجلد و/أو العيون، جاز للسلطة املختصة وحيثما صنفت 
أن ختتــار الســماح بإلغــاء الرســم التخطيطــي للخطــورة املرتبطــة بعبــارة "أكــال للفلــزات" مــن بطاقــة وســم هــذه املــواد أو املخــاليط الــيت هــي يف 

 املرحلة النهائية وهي معبأة الستخدام املستهلك.

بطاقات الوسم يف مكان العمل 1-4-10-5-5-1

مكـان  وّرد إىلالنظـام عنـدما تـ حيـددها حتمل املنتجات املشمولة يف نطاق النظـام املنسـق عامليـاً بطاقـة الوسـم الـيت
املنسق عامليـاً أو  ظامالوسم على الوعاء املوّرد يف مكان العمل. كما ينبغي استخدام بطاقة وسم الن العمل، وينبغي احملافظة على بقاء بطاقة

املختصــة أن تســمح ألصــحاب العمــل باســتخدام وســائل بديلــة لتزويــد  للســلطةجيــوز عناصــر الوســم لألوعيــة املــوّردة ملكــان العمــل. غــري أنــه 
مـات ولتبليـغ املعلو  إذا كـان هـذا الشـكل أكثـر مالءمـة ملكـان العمـل ىخـر بصـورة أذاهتـا يف شـكل مكتـوب أو معـروض  العـاملني باملعلومـات

من  وعلى سبيل املثال، ميكن عرض معلومات الوسم يف مكان العمل بدالً . بكفاءة مماثلة لكفاءة بطاقة الوسم مبوجب النظام املنسق عاملياً 
 .املادةعلى وعاء حيتوي  ظهورها على كل

املنســق عامليــاً حيثمــا بطاقــات النظــام  اســتخدام وســائل بديلــة لتزويــد العــاملني باملعلومــات املدرجــة يف لــزم عــادةً ويَ 
الكيميائيـة يف مكـان  الـذي يقدمـه املـوّرد إىل وعـاء أو نظـام آخـر مبكـان العمـل، أو عنـدما تُنـَتج املـادة تنقل املواد اخلطرة من الوعـاء األصـلي

: أسـاليب خمتلفـة مـن قبيـلوميكـن وضـع أو ختـزين املـواد الـيت تُنـَتج يف مكـان عمـل ب. عبأ يف أوعية خمصصة للبيـع أو التوريـدعمل ولكنها ال تُ 
الصــنابري، وأوعيـــة العمليــات أو التفاعــل، وعربـــات  نــات الصــغرية الــيت جتمـــع إلجــراء اختبــارات أو حتاليـــل، وشــبكات األنابيــب مبـــا فيهــاالعيّ 

يف دفعات، قد  نتاجحىت مسطحات ختزين املواد الصلبة السائبة يف اهلواء الطلق. ويف حالة عمليات اإل اخلامات املعدنية، ونظم الناقالت أو
 .املختلفة عدد من املخاليط الكيميائية الحتواءيستخدم وعاء خلط واحد 

للنظـام املنســق  كاملـة املعلومــات طبقـاً  مـن الناحيــة العمليـة إعـداد بطاقــة وسـم ويف حـاالت كثـرية، ال يكــون مناسـباً 
وهنـاك بعــض جتــرى فيـه عمليـة مــا. وعـاء ، أو عـدم إمكــان الوصـول إىل مـثالً  لوعــاءبســبب قيـود حجـم ا ، وذلـكالوعـاءعامليـاً ولصـقها علــى 

التحليل واالختبارات املعملية، وأحـواض األمثلة حلاالت يف أماكن العمل ميكن أن تنقل فيها املواد الكيميائية من أوعية املوّرد، منها: أوعية 
 .الــزمن أثنــاء فــرتة وجيــزة مــن فيهــا عامــل واحــد املــادة الكيميائيــة مســتخدأو أوعيــة مؤقتــة ياألنابيــب أو أجهــزة التفاعــل،  التخــزين، وشــبكات

لالسـتخدام الفـوري علـى بيـان عناصـر املعلومـات األساسـية مـع املنقولـة مـن وعـاء إىل آخـر كيميائية املواد الوميكن أن تقتصر بطاقات وسم 
 د.اليت يقدمها املورّ  ات السالمةـحيفة بيانإىل املعلومات الكاملة اليت تتضمنها بطاقة الوسم وص مباشرة املستخدم إحالة

. وينبغـي أن اخلطورة واضحة جيداً  املعلومات املنقولة عن طريق مجيع نظم تبليغ معلوماتتكون أن  ضمانوينبغي 
علـى سـبيل  يلةالبد . وقد تشمل هذه الطرائقكان العملاخلطورة املستخدمة يف م على وسائل تبليغ معلومات خاصاً  يتلقى العاملون تدريباً 

الرسوم التخطيطية اليت تصف التدابري  ج، ورموز اخلطورة مبوجب النظام املنسق عاملياً، وسائراستخدام عناصر تعريف املنتَ  املثال: اجلمع بني
 مـــع ،قـــدةاملنتجـــات الكيميائيـــة املوجـــودة يف شـــبكة األنابيـــب وأحـــواض العمليـــات املع التحذيريـــة؛ واســـتخدام خـــرائط ســـري العمليـــات لتعيـــني

النظـام املنسـق عامليـاً، وألـوان وعبـارات التحـذير الـيت  اإلشارة إىل صحائف بيانات السالمة ذات الصلة؛ واستخدام اللوحات اليت تبني رمـوز
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بطاقات دفعات  العمليات؛ واستخدام لوحات اإلعالن الدائمة لشبكات األنابيب الثابتة؛ واستخدام توضع على شبكات األنابيب وأجهزة
األشرطة املثبتة على شبكات األنابيب، اليت تطبع عليها رموز اخلطورة  اإلنتاج أو البطاقات اليت تبني الرتكيب لوسم أحواض اخللط، وكذلك

 .املنتجات وعناصر تعريف

ضررال احتمالوسم املنتجات االستهالكية على أساس  1-4-10-5-5-2

ومـع ذلـك، علـى أسـاس اخلطـورة،  عتمدة يف النظام املنسق عامليـاً امل تصنيفالنظم معايري ال تستخدم مجيعأن ينبغي 
اخلطــر (وســم  ســاس احتمــالمعلومــات مبنيــة علـى أ ظــم وســم للمنتجــات االسـتهالكية تقــدمرخص باسـتخدام ناملختصــة أن تــ جيـوز للســلطة
 املرتتـــب علـــى واخلطـــرلتعـــرض احملتمـــل ميكـــن للســـلطة املختصـــة أن حتـــدد طرائـــق تقـــدير ا ). ويف احلالـــة األخـــرية،أســـاس األخطـــارمبـــين علـــى 

نَتج. وتعطي بطاقات الوسم 
ُ
معلومات معينة  ال تذكر أخطار حمددة ولكنها قد هة عنهذه الطريقة معلومات موجّ  القائمة علىاستخدام امل

 املتكــرر، والســمية نتيجــة التعــرض أعضــاء مســتهدفة حمــددة الــيت تصــيب بســبب الســمية ،املثــال عــن التــأثريات الصــحية املزمنــة (علــى ســبيل
ة للوسم على امفقط. ويرد شرح عام للمبادئ الع اخلطورة ىلإ ستندالتناسلية، والسرطنة) وهي املعلومات اليت تظهر على بطاقة الوسم اليت ت

 .5 يف املرفق خطارأساس األ

اللمسبالتحذيرات املتصلة  1-4-10-5-5-3

 معيار الدويل للتوحيد القياسيلل ينبغي أن تستويف املواصفات التقنية املتصلة باللمسدام التحذيرات ـيف حالة استخ
ISO 11683:1997 "Tactile warnings of danger: Requirements".
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5-1الفصل 

 السالمةصحائف بيانات  :تبليغ معلومات الخطورة

 قفي النظام المنسّ  (SDS) دور صحيفة بيانات السالمة 1-5-1

ينبغي أن تقدم صحيفة بيانات السالمة معلومات شاملة عن املادة أو خملوط املواد اليت ميكن استخدامها يف األطر 1-5-1-1
للمعلومـــات املتعلقـــة  الصـــحائف كمصـــدرالكيميائيـــة يف مكـــان العمــل. ويســـتخدم أصـــحاب العمـــل والعـــاملون هــذه للمراقبـــة التنظيميــة 

باحتياطات السالمة. وتستخدم هذه املعلومات كمصدر مرجعي إلدارة املواد  البيئية، واملعلومات املتعلقة اخلطورة، مبا يف ذلك باخلطورة
بــأي حمــددة ذات صــلة  تعطــي معلومــات أن ادةأمــاكن العمــل. وتتعلــق صــحيفة بيانــات الســالمة بــاملنتج املعــين، وال ميكنهــا عــ اخلطــرة يف

تتضـمن  ، ميكـن أنالسـتخدامات حمـددةغري أنه يف حالة املنتجات املصممة ، يستخدم فيه املنتج يف النهايةمكان عمل معني ميكن أن 
ن صــاحب العمــل مــن  .مكــان العمــل املعــينبشــكل أكــرب صــحيفة بيانــات الســالمة معلومــات حمــددة ختــص  ولــذلك، فــإن املعلومــات متّكــ

النظـر يف أي تـدابري قـد تلـزم و (ب)  ؛مكـان العمـل احملـدد سـتهدفال لتـدابري محايـة العـاملني، مبـا يف ذلـك تـدريب يبرنامج فعّـ  وضع (أ)
 .البيئة حلماية

مستهدفة أخرى يف النظام املنسق ماهريللمعلومات جل مهماً  م صحيفة بيانات السالمة مصدراً عن ذلك، تقدّ  وفضالً  1-5-1-2
الطـوارئ األشخاص الذين يشرتكون يف عمليـات نقـل البضـائع اخلطـرة، ويف خـدمات  كن أن تفيد عناصر معلومات معينة. وهكذا، ميعاملياً 

واملستهلكني. غري أن هذه اجلماهري تتلقى معلومات إضـافية  ،اآلفاتمبا يف ذلك مراكز السموم)، والعاملني يف االستخدام املهين ملبيدات (
، والنشـرات التنظيميـة النموذجيـة توصـيات األمـم املتحـدة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة، الالئحـةاألخـرى، مثـل وثيقـة  من طائفة مـن املصـادر

وعليــه، فــإن تطبيــق نظــام منســق للوســم ال يقصــد بــه التــأثري يف االســتخدام األساســي . املرفقــة بــالعبوات للمســتهلكني، وســتظل تفعــل ذلــك
 .خدمني يف مكان العملبيانات السالمة وهو خدمة املست لصحيفة

معايير لتعيين ما إذا كان ينبغي إعداد صحيفة بيانات السالمة 1-5-2

املاديــة والبيئيــة  للخطــورةاملعــايري املنســقة  ينبغــي إعــداد صــحيفة بيانــات الســالمة جلميــع املــواد واملخــاليط الــيت تســتويف
الـيت تتســم  مكونـات تسـتويف املعـايري املتعلقــة باملسـرطنات، أو املـوادعلـى جلميـع املخـاليط الـيت حتتــوي  مبوجـب النظـام املنسـق عامليـاً، وكــذلك

لصحيفة بيانات السالمة اليت حتددها معايري  ديةاحل قيمالحمددة عند تركيزات تتجاوز  ةألعضاء مستهدفالشاملة بسمية تناسلية أو بالسمية 
تسـتويف  ال أيضاً صـحائف بيانـات السـالمة للمخـاليط الـيت طلبختتار السلطة املختصـة أن توقد  ).1-3-5-1تصنيف املخاليط (انظر 

 ).1-3-5-1 مكونات خطرة برتكيزات معينة (انظرعلى معايري التصنيف كمواد خطرة ولكنها حتتوي 

توجيه عام الستيفاء صحيفة بيانات السالمة 1-5-3

 التركيزاتحدود /حديةقيم الال 1-5-3-1

 :1-5-1 العامة املبينة يف اجلدول الرتكيزاتحدود /ديةقيم احلالينبغي إعداد صحيفة بيانات السالمة على أساس  1-5-3-1-1
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 الخطورة الصحية والبيئية لكل رتبة من رتب/حدود التركيزات قيم الحديةال: 1-5-1الجدول 

 التركيزاتحدود /الحديةقيم ال رتبة الخطورة
 يف املائة 1.0 ≥ السمية احلادة

 يف املائة 1.0 ≥ تأكل/هتيج اجللد
 يف املائة 1.0 ≥ شديد/هتيج العنيالعني التلف 

 يف املائة 0.1≥ حتسس تنفسي/جلدي
 يف املائة 0.1≥ 1)الفئة ( نسيةإطفار اخلاليا اجل
 يف املائة 1.0 ≥ )2الفئة ( نسيةإطفار اخلاليا اجل

 يف املائة 0.1≥ السرطنة
 يف املائة 0.1≥ التناسليةالسمية 
 يف املائة 1.0 ≥ )دألعضاء مستهدفة حمددة (تعرض مفر  الشاملة السمية
 يف املائة 1.0 ≥ )ألعضاء مستهدفة حمددة (تعرض متكرر الشاملة السمية

واللزوجة احلركية  1يف املائة من مكونات الفئة  10 ≥)1السمية بالشفط (الفئة
 س°40/ث عند 2مم 20.5 ≤

 واللزوجة احلركية 2يف املائة من مكونات الفئة  10 ≥ )2السمية بالشفط (الفئة 
 س°40/ث عند 2مم 14 ≤

 يف املائة 1.0 ≥ اخلطورة على البيئة املائية

تكـون هنـاك بعـض حـاالت  )، قـد3-1(انظـر الفصـل  "تصنيف املـواد واملخاليط اخلطرة"وحسبما ذكر حتت عنـوان  1-5-3-1-2
البيانـات املتاحـة عـن اخلطـورة تصـنيف املـادة علـى أسـاس قـيم حدية/حـدود تركيـزات خبـالف القـيم العامـة احملـددة يف الفصـول الـيت تربر فيهـا 

). وعنـد اسـتخدام مثـل هـذه القـيم ألغـراض التصـنيف، 1-4و 10-3إىل  2-3تتناول رتب اخلطورة الصحية والبيئية املختلفـة (الفصـول 
 لتزام باستيفاء صحيفة لبيانات السالمة.أن تطبق أيضاً على اال ينبغي

وقد تطلب بعض السلطات املختصة استيفاء صحائف بيانات السالمة للمخاليط غري املصنفة يف السمية احلادة أو 1-5-3-1-3
مكونــات مسيــة حــادة أو مكونــات مسيــة للبيئــة املائيــة يف تركيــزات علــى الســمية املائيــة نتيجــة لتطبيــق معادلــة اإلضــافة، والــيت حتتــوي مــع ذلــك 

 .)1(يف املائة 1مكافئة أو أكرب من 

ووفقاً لـنهج الكتـل البنائيـة (اجملموعـات املنسـقة) قـد ختتـار بعـض السـلطات املختصـة عـدم تقييـد فئـات حمـددة داخـل 1-5-3-1-4
 زام باستيفاء صحيفة لبيانات السالمة.رتبة خطورة بعينها. ويف تلك احلاالت، لن يكون هناك الت

____________________ 

ملثـال السـمية احلـادة حتدد القيم احلدية لتصنيف املخاليط عادة برتكيزات يُعـربَّ عنهـا بنسـبة مئويـة للمكـون املعـين. ويف بعـض احلـاالت، علـى سـبيل ا )1(
. وحيدد تصنيف املخلوط باحلساب اجلمعي على أساس قيم السمية (ATE)(الصحة البشرية)، يعرب عن القيم احلدية يف شكل قيم السمية احلادة 

ملائية الـحادة (انظر ) وتركيزات املكونات. وباملثل، ميكن حساب تصنيف السمية املائية احلادة على أساس قيم السمية ا1-3احلادة (انظر الفصل 
). وتؤخـــذ املكونـــات يف 3-3و 2-3) وحيثمـــا يكـــون مـــن املناســـب، التهيج/التأكـــل عـــن طريـــق مجـــع املكونـــات (انظـــر الفصــــلني 1-4الفصـــل 

ه كأسـاس يف املائـة. وقـد تسـتخدم بعـض السـلطات املختصـة القيمـة احلديـة هـذ 1االعتبار عند تطبيق املعادلة إذا كان الرتكيـز يكـافئ أو أكـرب مـن 
 لاللتزام باستيفاء صحيفة بيانات السالمة.

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



45 

تتضــح ضــرورة اســتيفاء صــحيفة بيانــات الســالمة ملــادة أو خملــوط مــا، ينبغــي أن تُقــدَّم املعلومــات املطلــوبإن ومــا  1-5-3-1-5
 إدراجها يف صحائف بيانات السالمة يف مجيع احلاالت وفقاً الشرتاطات النظام املنسق عاملياً.

 بيانات السالمةشكل صحيفة  1-5-3-2

ينبغي أن تقدم املعلومـات الـيت تـدرج يف صـحيفة بيانـات السـالمة باسـتخدام العنـاوين السـتة عشـر التاليـة بالرتتيـب 1-5-3-2-1
 الذي ترد به أدناه:

جتعريف هوية املنتَ  -1
أوجه اخلطورة)( اخلطورةحتديد  -2
املكوناتاملتعلقة بعلومات امل/كتابة بيانات -3
األولية افاتاإلسعتدابري  -4
تدابري مكافحة احلريق -5
العارضإجراءات مواجهة االنطالق  -6
املناولة والتخزين -7
ضوابط التعرض/احلماية الشخصية -8
الفيزيائية والكيميائية صائصاخل -9

التفاعليةالقدرة و  االستقرار -10
سموميةالعلومات امل -11
يكولوجيةاإلعلومات امل -12
فاتالتخلص من املخلّ اعتبارات  -13
النقلاملتعلقة ب علوماتامل -14
تنظيميةالعلومات امل -15
.معلومات أخرى -16

 مضمون صحيفة بيانات السالمة 1-5-3-3

. وينبغـي كحـد أدىناخلطـورة ديـدحت للبيانـات املسـتخدمة يف واضـحاً  ينبغي أن توفر صحيفة بيانات السالمة وصفاً  1-5-3-3-1
 تنطبـــق وتتــــاح هـــذه املعلومــــات، يف صـــحيفة بيانـــات الســــالمة حتـــت العنــــاوين ذات ، حيثمـــا2-5-1املعلومـــات املبينـــة يف اجلــــدول إدراج 
تذكر الصحيفة ذلك. وقد تقتضي السلطة  وحيثما ال تنطبق أو ال تتوفر معلومات حمددة بشأن عنوان فرعي معني، فإنه ينبغي أن )2(ةالصل

 .فية يف الصحيفةاملختصة إيراد معلومات إضا

ســبيل املثــال "رقــم االحتــاد األورويب" وتتصــل بعــض العنــاوين الفرعيــة مبعلومــات ذات طــابع وطــين أو إقليمــي، علــى 1-5-3-3-2
 أصــحاب العمــل أن يــدرجوا املعلومــات حتــت العنــاوين الفرعيــة بالصــحيفة حبيــث تكــون هــذه و"حــدود التعــرض املهــين" وينبغــي للمــوردين أو

 .السالمة واليت توّرد هلا املنتجات املعنية اليت توجه إليها صحيفة بيانات ملناطقصلة ومناسبة للبلدان أو ا املعلومات ذات
____________________ 

ا تتـوفر تعين عبارة "حيثمـا تنطبـق" حيثمـا تنطبـق املعلومـات علـى املنـتج احملـدد املشـمول بصـحيفة بيانـات السـالمة. وتعـين عبـارة "حيثمـا تتـاح" حيثمـ )2(
 املعلومات لدى املورد أو اجلهة اليت تتوىل إعداد صحيفة بيانات السالمة.
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مبقتضى اشرتاطات النظام املنسق على توجيهات عن إعداد صحائف بيانات السالمة 4وميكن االطالع يف املرفق  1-5-3-3-3
تـوفر  ، الـيت كانـتللنظـام املنسـق عامليـاً بعـد دراسـة املعـايري الرئيسـية املعـرتف هبـا دوليـاً  عيـة. وقامت بوضـع هـذه التوجيهـات اللجنـة الفر عاملياً 

بشـأن "السـالمة يف اسـتخدام  177التوصـية رقـم  توجيهات إلعداد صحيفة بيانات السالمة، من بينهـا معيـار منظمـة العمـل الدوليـة حتـت
بيانــات الســالمة  ه االحتــاد األورويب بشــأن صــحيفةـوتوجيــ ISO 11014 للتوحيــد القياســي ار الــدويلـواملعيــ ،"املــواد الكيميائيــة يف مكــان العمــل

91/155/EECومعيار املعهد الوطين األمريكي للمعايري ، (ANSI) رقم Z 400.1. 

 جمـالحني وغريهم من عمال النقل يفال بد من توافر معلومات إضافية عن السالمة والبيئة لتناول احتياجات املالّ  1-5-3-3-4
الداخلية اخلاضعة ألنظمة املنظمة البحرية الدولية أو  نقل السوائب من البضائع اخلطرة يف ناقالت السوائب أو السفن الصهرجيية البحرية أو

بــإدراج معلومــات أساســية عــن التصــنيف عنــد نقــل مثــل هــذه الشــحنات   4مــن املرفــق  7-14-3-4األنظمــة الوطنيــة. وتوصــي الفقــرة م
أو  . وباإلضافة إىل ذلك، فالسفن الـيت حتمـل نفطـاً  IBC ومدونة    (MARPOL)  كل سوائب وفقاً للمرفق الثاين باتفاقية ماربول كسوائل يف ش

، على النحو املبني يف املرفق األول من اتفاقية ماربول، يف شكل سوائب أو للتموين بالوقود النفطي، جيب أن تقدَّم إليهـا، قبـل نفطياً  وقوداً 
لقرار جلنة السالمة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية املعنون "توصيات بشـأن صـحف  التحميل، "صحيفة بيانات سالمة املواد" وفقاً 

. ولــذلك، فحــىت MSC.286(86)بيانــات ســالمة املــواد مــن أجــل شــحنات الــنفط والوقــود النفطــي املدرجــة يف املرفــق األول التفاقيــة مــاربول" 
يف  MSC.286(86)صــحيفة بيانــات ســالمة موحــدة لالســتخدام البحــري وغــري البحــري، ميكــن إدراج األحكــام اإلضــافية للقــرار  تكــون هنــاك

 صحيفة بيانات السالمة للنظام املنسق عامليا، حسب االقتضاء، من أجل الشحنات وزيوت الوقود البحرية املدرجة يف املرفق األول التفاقية
 ماربول.

 معلومات الدنيا إلعداد صحيفة بيانات السالمة: ال2-5-1الجدول 

تعريـــف المـــادة أو المخلـــوط وبيانـــات -1
 المورّد

 ؛ج يف النظام املنسق عاملياً املنتَ تعريف عناصر  (أ)
 وسائل التعريف األخرى؛ )ب(

 وقيود استخدامها؛ ااستخدام املادة الكيميائية املوصى هب (ج)
 خل)؛إ اهلاتف، ذلك االسم، العنوان، رقمتفاصيل بيانات املوّرد (مبا يف  (د)

 .رقم هاتف الطوارئ )ه(

تصنيف املـادة/املخلوط يف النظـام املنسـق عامليـاً وأيـة معلومـات وطنيـة أو أ)( تحديد الخطورة -2
 إقليمية؛

 عناصـــــر الوســـــم حســـــب النظـــــام املنســـــق عامليـــــاً، مبـــــا يف ذلـــــك البيانـــــات ب)(
يف شــكل رســم ختطيطــي بــاألبيض  اخلطــورةلتحذيريــة (ميكــن ذكــر رمــوز ا

علــــــى عظمــــــني لرمــــــز، مثــــــل هلــــــب، مججمــــــة ا مـواألســــــود للرمــــــز أو اســــــ
 )؛متقاطعني

 )ينفجــار الغبــار اال خطــورةرى ال تــؤدي إىل التصــنيف (مثــل ـأخــ خطــورة ج)(
 .يشملها النظام املنسق عاملياً  ال أو
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ـــة البيانات/المعلومـــات المتعلقـــة -3 كتاب
 بالمكونات

 المادة
 االسم الكيميائي؛ أ)(
 خل؛إاالسم الشائع، املرادفات،  ب)(
ـــــــة وســـــــائر بيانـــــــات التعريـــــــف ج)( ـــــــرقم يف دائـــــــرة املستخلصـــــــات الكيميائي  ال

 ؛املخصصة
 التثبيــــت املصــــنفة بــــذاهتا والــــيت تســــهم يف تصــــنيف ضــــافاتمو الشــــوائب  )د(

 املادة.
 المخلوط

مبفهــــوم  االســــم الكيميــــائي وتركيــــزات أو نطاقــــات تركيــــز مجيــــع املكونــــات اخلطــــرة
 .تركيزاهتاحدود  النظام املنسق عاملياً واملوجودة برتكيز أعلى من

الســــلطة  لقواعــــد تكــــوناملكونــــات املتعلقــــة ب فيمــــا يتعلــــق باملعلومــــات: مالحظــــة
 .املنتجات املختصة بشأن املعلومات التجارية السرية أسبقية على قواعد تعريف

ملختلــــف ســـــبل التعــــرض: االستنشـــــاق، وصــــف التــــدابري الضـــــرورية تبعــــاً  أ)( إجراءات اإلسعاف األولي -4
 والعني، واالمتصاص؛ اجللد مالمسةو 

 واملتأخرة؛أهم األعراض/التأثريات، احلادة  ب)(
 .ند االقتضاءع بيان الرعاية الطبية الفورية واملعاجلة الطبية اخلاصة املطلوبة ج)(

مواد اإلطفاء املناسبة (وغري املناسبة)؛ (أ) إجراءات مكافحة الحريق -5
 (مـن قبيـل طبيعـة أي نـواتج ئيـةايالكيم املـادة اخلطورة احملددة الناشـئة مـن ب)(

 احرتاق خطرة)؛
 .اإلطفاء الوقاية واالحتياطات اخلاصة املتعلقة بعمال معدات ج)(

االحتياطات ومعدات الوقاية الشخصية وإجراءات الطوارئ؛ أ)( إجراءات مواجهة االنطالق العارض -6
 االحتياطات البيئية؛ )ب(
 .طرائق ومواد االحتواء والتنظيف ج)(

احتياطات املناولة املأمونة؛ )(أ المناولة والتخزين -7
 .املواد شروط التخزين املأمون، مبا يف ذلك حاالت عدم التوافق بني ب)(

حــــدود التعــــرض الــــوظيفي أو قــــيم احلــــدودبــــارامرتات املراقبــــة، مثــــل قــــيم  أ)( ضوابط التعرض/الحماية الشخصية -8
؛البيولوجية

 الضوابط اهلندسية املناسبة؛ ب)(
 الشخصية الوقايةتدابري احلماية الشخصية، مثل معدات  ج)(
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 ؛احلالة الفيزيائية الفيزيائية والكيميائية صائصالخ -9
 اللون؛

 الرائحة؛
 درجة االنصهار/درجة التجمد؛

 نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان؛نقطة الغليان أو 
 ؛األعلى للقابلية لالشتعال أو االنفجاراألدىن/احلد ؛القابلية لالشتعال

 نقطة الوميض؛(
 ؛درجة حرارة االشتعال الذايت(
 درجة حرارة التحلل؛(
 ؛األس اهلدروجيين(
 ؛اللزوجة احلركية(
 ؛الذوبان قابلية(
 ؛(قيمة لوغارمتية) بني األوكتانول واملاء :معامل التوزّع(
 ؛الضغط البخاري(
 ؛النسبيةو/أو الكثافة لكثافة ا(
 ؛النسبية كثافة البخار(
  خصائص اجلسيمات.(

  التفاعلية؛القدرة  )(أ والقدرة التفاعلية االستقرار -10
 الكيميائي؛ االستقرار ب)(
 إمكانية التفاعالت اخلطرة؛ ج)(
 ؛الذبذبات األستايت أو الصدم أو بائيالكهر شروط جتنب التفريغ  د)(
 غري املتوافقة؛ املواد ه)(
 .اتج التحلل اخلطرةنو  و)(

وصـــــف مـــــوجز ولكـــــن كامـــــل ومفهـــــوم ملختلـــــف التـــــأثريات الســـــمومية (الصـــــحية)  المعلومات السمومية -11
  :املتاحة املستخدمة لتعيني هذه التأثريات، مبا يف ذلك والبيانات

 ةســــمالم(استنشــــاق، امتصــــاص،  تملـــةمعلومـــات عــــن ســــبل التعــــرض احمل أ)(
 العني)؛ اجللد أو

 األعراض املتصلة بالسمات الفيزيائية والكيميائية والسمومية؛ ب)(
التـــــأثريات املزمنـــــة للتعـــــرض القصـــــري  التـــــأثريات املتـــــأخرة والفوريـــــة وكـــــذلك ج)(

 والطويل األمد؛
 قياسات رقمية للسمية (من قبيل تقديرات السمية احلادة). (د)
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  )؛كون متاحةسمية اإليكولوجية (املائية واألرضية، حيثما تال أ)( المعلومات اإليكولوجية -12
 ؛التحلل ةإمكانيدرجة االستمرار يف البيئة و  ب)(
 القابلية للرتاكم األحيائي؛ ج)(
 يف الرتبة؛القدرة على االنتقال  د)(
 .األخرى التأثريات الضارة ه)(

 بــــــــالتخلص مــــــــناالعتبــــــــارات المتعلقــــــــة  -13
 المخلفات

، الـتخلص منهـا وصف النفايات املتخلفة ومعلومات عن مناولتها املأمونـة وطرائـق
 .أية عبوات ملوثة التخلص منمبا يف ذلك 

 رقم األمم املتحدة؛ أ)( نقلالمتعلقة بالمعلومات ال -14
 األمم املتحدة الرمسي املستخدم يف النقل؛ اسم ب)(
 رتبة (رتب) خطورة النقل؛ ج)(
 ؛كانت منطبقة ذاجمموعة التعبئة، إ د)(
 اخلطـــــورة البيئيـــــة (علـــــى ســـــبيل املثـــــال: هـــــل املـــــادة ملوثـــــة للبيئـــــة البحريـــــة ه)(

 نعم/ال))؛(
 ورمـــــز 73/78للمرفـــــق الثـــــاين ملـــــاربول  النقـــــل يف صـــــورة ســـــوائب (وفقـــــاً  (و)

 الوسيطة للسوائب)؛ اتاحلاوي
 االحتياطــات اخلاصــة الــيت حيتــاج املســتخدم إىل معرفتهــا أو مراعاهتــا فيمــا (ز)

 .هابالنقل أو احلمل، سواء يف داخل أو خارج األبنية اليت حتتوي يتصل
 .املعنية نظم السالمة واللوائح الصحية والبيئية احملددة املتعلقة باملنتجات المعلومات التنظيمية -15
معلومات أخرى، بمـا فـي ذلـك معلومـات  -16

 عـــــن إعـــــداد صـــــحائف بيانـــــات الســـــالمة
 ومراجعتها

 

ميكن تتبع ترتيب اخلصائص الفيزيائية والكيميائية الواردة يف اجلدول على صحيفة بيانات السالمة كما هو مبني يف هـذا   :مالحظة
مــن صــحيفة بيانــات الســالمة، أو قــد تــرتك األمــر ملعــد  9 لقســمولكنــه غــري إلزامــي. وقــد تقــرر الســلطة املختصــة حتديــد ترتيــب لاجلــدول، 

الصحيفة لكي يعيد ترتيب اخلصائص، إذا اعُترب ذلك مالئما.ً 
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