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 ١-١الفصل 

 غرض النظام املتوائم العاملي لتصنيف املواد الكيميائية
 ، ونطاقه وتطبيقه)ن م ع(وومسها 

 الغرض ١-١-١

 جانب فوائد هذه غري أنه إىل. ينتشر استخدام املواد الكيميائية لتعزيز وحتسني احلياة على نطاق العامل ١-١-١-١
ولذلك، وضع عدد من البلدان واملنظمات قوانني . املنتجات، توجد إمكانية حدوث تأثريات ضارة بالنسبة للناس أو البيئة

ولوائح تنظيمية مبرور السنني تقتضي إعداد معلومات عن هذه املواد ونقلها إىل األشخاص الذين يستخدموهنا، من خالل 
وبالنظر إىل توفر أعداد كبرية من املنتجات الكيميائية، ال ميكن ألي . )SDS(يانات السالمة بطاقات الوسم أو صحائف ب

وميكّن توفري املعلومات مستخدمي املواد الكيميائية من معرفة ماهية . كيان بعينه إعداد الئحة تنظيمية جلميع هذه املنتجات
 .لتنفيذها يف أوضاع االستخدام احملليةهذه املواد وأخطارها، واختاذ التدابري الوقائية املناسبة 

وبيـنما تتشابه هذه القوانني واللوائح التنظيمية القائمة يف جوانب كثرية، فإن االختالفات فيما بينها                ٢-١-١-١
ومن . كبرية مبا يكفي جلعل املنتج الكيميائي الواحد حيمل، تبعا للبلد، بطاقة وسم خمتلفة وصحيفة خمتلفة لبيانات السالمة                

ـ  أو قد تعترب   . الل االختالفات يف تعيني األخطار، ميكن أن تعترب مادة كيميائية ما هلوبة يف بلد، وغري هلوبة يف بلد أخر                  خ
وهكذا ختتلف القرارات املتعلقة مبىت أو كيف تبلغ املعلومات عن األخطار على . مسرطنة يف بلد، وغري مسرطنة يف بلد آخر      

مة من مكان آلخر يف العامل، وال بد أن تتوفر لدى الشركات اليت ترغب يف املشاركة يف بطاقة وسم أو صحيفة لبيانات السال
الـتجارة الدولية أعداد كبرية من اخلرباء الذين يستطيعون متابعة التغريات يف هذه القوانني واللوائح وإعداد خمتلف بطاقات       

فنتيجة لتعقيد عملية تطوير وحتديث نظام تصنيف       وفضال عن ذلك،    . الوسم وصحائف بيانات السالمة الالزمة تبعا لذلك      
 .ووسم املواد الكيميائية، تفتقر بلدان كثرية إىل نظام من أي نوع للتصنيف والوسم

ونظرا لالجتار العاملي اهلائل يف املواد الكيميائية، واحلاجة إىل وضع برامج لضمان استخدامها بطريقة   ٣-١-١-١
ت هناك قناعة بأن من شأن هنج متوائم دوليا للتصنيف والوسم أن يوفر األساس ملثل             مأمونة ونقلها والتخلص منها، كان    

ومىت توفرت للبلدان معلومات متسقة ومناسبة عن املواد الكيميائية اليت تستوردها أو تنتجها، أصبح من         . هـذه الربامج  
 .ئة على املستوى العاملياملمكن وضع البنية األساسية لتنظيم التعرضات الكيميائية ومحاية الناس والبي

 :ويتـوقع أن ميكّـن النظام ن م ع عند تنفيذه من حتقيق ما يلي. وهناك أسباب عديدة لتعيني غرض املواءمة ٤-١-١-١

 تعزيز محاية صحة البشر والبيئة عن طريق توفري نظام يسهل فهمه دوليا لتبليغ املعلومات عن األخطار؛ )أ(

 دان اليت ال تتوفر لديها نظم قائمة للتصنيف والوسم؛توفري إطار معترف به للبل )ب(

 تقليل احلاجة إىل اختبار املواد الكيميائية وتقييمها؛ )ج(

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

وبينما كانت توجد لدى بلدان كثرية   . طاق العمل وقـد بدأ العمل بدراسة النظم القائمة، وتعيني ن         ٥-١-١-١
 :النظم القائمة، واستخدمت كأساس أويل لوضع النظام ن م ع" أهم"بعض املتطلبات، رئي أن النظم التالية تعترب 

 متطلبات النظم يف الواليات املتحدة األمريكية فيما يتعلق مبكان العمل، واملستهلكني، ومبيدات اآلفات؛ )أ(
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 ات كندا فيما يتعلق مبكان العمل، واملستهلكني ومبيدات اآلفات؛متطلب )ب(

 توجيهات االحتاد األورويب لتصنيف ووسم املواد واملستحضرات؛ )ج(

 .توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة )د(

 السبل العتماد أفضل    لكن املهمة األوىل متثلت يف إجياد     . كما درست متطلبات بلدان أخرى كلما تقدم العمل        ٦-١-١-١
 :وقد نفذ هذا العمل على أساس مبادئ متفق عليها للمواءمة اعتمدت يف بدء العملية. جوانب النظم القائمة، ووضع هنج متوائم

ينـبغي أال يقل مستوى احلماية الذي يوفر للعاملني، واملستهلكني، واجلمهور العام والبيئة              )أ(
 نتيجة ملواءمة نظم التصنيف والوسم؛

تشـري عملية تصنيف األخطار بصورة أساسية إىل األخطار الناشئة من اخلواص املتأصلة يف               )ب(
 ؛)١(العناصر واملركبات الكيميائية وخماليطها، سواء كانت هذه املواد طبيعية أو اصطناعية

 تعين املواءمة وضع أساس مشترك متسق لتصنيف األخطار الكيميائية وتبليغ معلوماهتا ميكن أن             )ج(
 ختتار منه العناصر املناسبة ذات الصلة حبماية قطاعات النقل، واملستهلكني، والعاملني والبيئة؛

يتضـمن نطـاق املواءمـة كال من معايري تصنيف األخطار ووسائل تبليغ املعلومات عن                )د(
األخطـار، مثل بطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة، مع أخذ النظم األربعة القائمة             

  يف احلسبان؛)٢( تقرير منظمة العمل الدوليةاملبينة يف

سيتطلب األمر إجراء تعديالت على مجيع هذه النظم هبدف بلوغ نظام متوائم على املستوى   )ه(
 العاملي؛ وينبغي إدراج إجراءات انتقالية يف عملية االنتقال إىل النظام اجلديد؛

ملنظمات الدولية ألصحاب األعمال،    ينـبغي تأمني املشاركة يف عملية املواءمة من جانب ا          )و(
 والعاملني، واملستهلكني وسائر املنظمات ذات الصلة؛

ينبغي تناول مسألة فهم املعلومات عن أخطار املواد الكيميائية لدى اجلماهري املستهدفة، مثل  )ز(
 العاملني واملستهلكني واجلمهور العام؛

 ن م ع، ينبغي لغرض التصنيف قبول البيانات عند إعادة تصنيف املواد الكيميائية يف النظام       )ح(
 احملققة املولّدة يف إطار النظم القائمة؛

 قد يتطلب وضع نظام تصنيف متوائم جديد تكييف الطرائق املتاحة الختبار املواد الكيميائية؛ )ط(

فـيما يـتعلق بتبلـيغ معلومات األخطار الكيميائية، ينبغي تأمني سالمة وصحة العاملني               )ي(
ستهلكني واجلمهور العام وكذلك تأمني محاية البيئة، مع محاية املعلومات التجارية السرية وامل

 .يف الوقت نفسه، على النحو الذي تقرره السلطات املختصة

                                                        

يف بعض احلاالت، يلزم أيضا مراعاة األخطار اليت تنشأ من خواص أخرى، من قبيل احلالة الفيزيائية للمادة أو                   )١(
مثل القابلية لاللتهاب يف الغازات (د اليت تنتجها بعض التفاعالت الكيميائية ، أو خواص املوا)مثل الضغط ودرجة احلرارة(املخلوط 

 ).اليت تنتج من التالمس مع املاء
 . عن حجم مهمة مواءمة النظم القائمة لتصنيف ووسم املواد الكيميائية اخلطرة١٩٩٢ العمل الدولية لعام منظمةتقرير  )٢(
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 نطاق النظام ن م ع ٢-١-١

 :يتضمن النظام ن م ع العناصر التالية ١-٢-١-١

 طارها الصحية والبيئية واملادية؛ ومعايري متوائمة لتصنيف املواد واملخاليط تبعا ألخ )أ(

 .عناصر لتبليغ املعلومات عن األخطار، مبا يف ذلك اشتراطات الوسم وصحائف بيانات السالمة )ب(

مثل السمية (وتصف هذه الوثيقة معايري التصنيف وعناصر تبليغ معلومات األخطار تبعا لنوع اخلطر        ٢-٢-١-١
وتبني . ذلك، وضعت خمططات الختاذ قرارات التصنيف لكل نوع من أنواع اخلطروفضال عن ). احلادة، القابلية لالشتعال

وهناك أيضا مناقشة لبعض املسائل اليت . ، كيفية تطبيق املعايري٨بعض أمثلة التصنيف الواردة يف النص، وكذلك يف املرفق 
 .مأثريت أثناء وضع النظام حيثما رئي أنه يلزم تقدمي إرشادات إضافية لتنفيذ النظا

 ويقـوم نطـاق النظام ن م ع على الوالية اليت أصدرها مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية                  ٣-٢-١-١
، ٢١ من جدول أعمال القرن      ٢٧ و ٢٦ من أجل وضع مثل هذا النظام، على النحو املذكور يف الفقرتني             ١٩٩٢لعـام   
 :، جمال الربنامج باء، كما يلي١٩الفصل 

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

وتدعو . تتصنيف املواد الكيميائية ألغراض خمتلفة، وهو أداة هامة جدا عند وضع نظم التمييز بالبطاقا
 احلاجة إىل إعداد نظم منسقة لتصنيف املواد اخلطرة ومتييزها بالبطاقات، تأسيسا على األعمال اجلارية؛

، إذا أمكن ذلك عمليا، نظام منسق عامليا لتصنيف املواد اخلطرة           ٢٠٠٠ينبغي أن يتوفر حبلول عام       -٢٧
 ". السالمة للمواد ورموز يسهل فهمهاومتييزها بالبطاقات بطريقة متساوقة، مبا يف ذلك صحائف بيانات

. وقد جرى حتليل وحتسني هذه الوالية الحقا يف أثناء عملية املواءمة لتعيني بارامترات النظام ن م ع                 ٤-٢-١-١
 )IOMC(ونتـيجة لذلك، اعتمد فريق التنسيق التابع للربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية                

 :لتايل لضمان إدراك املشاركني لنطاق هذه اجلهدالتوضيح ا

يركـز العمـل يف جمال مواءمة تصنيف األخطار والوسم على وضع نظام متوائم جلميع املواد الكيميائية                 "
ومىت صنفت مادة   . وقـد خيتلف تطبيق عناصر النظام تبعا لتنوع املنتج أو مرحلة دورة احلياة            . وخمالـيطها 

حتمال حدوث التأثريات الضارة للبت يف أي اخلطوات اإلعالمية أو اخلطوات           كيميائـية، فإنه قد يدرس ا     
ولن يشمل النظام ن م ع املستحضرات . األخرى ينبغي اختاذها بالنسبة ملنتج بعينه أو أوضاع استخدام بعينها

ك فيما  الصيدالنية أو املضافات الغذائية أو مستحضرات التجميل أو خملفات مبيدات اآلفات يف الغذاء وذل             
غري أن هذه األنواع من املواد الكيميائية تغطى حيثما قد يتعرض . يتعلق بالوسم يف سياق االستهالك املقصود

ويدرك فريق التنسيق املعين مبواءمة نظم      . هلـا العاملون، ويف قطاع النقل إذا كان التعرض احملتمل يربر ذلك           
 من املناقشات لتناول قضايا خاصة بشأن التصنيف فيما تصنيف املواد الكيميائية أن األمر يقتضي إجراء مزيد

 .)٣("يتعلق ببعض فئات استخدام املنتجات اليت قد تتطلب االستعانة خبربات متخصصة

 أثناء وضع هذا التصنيف دراسة دقيقة ملسائل خمتلفة كثرية فيما CG/HCCSوقد أجرى فريق التنسيق  ٥-٢-١-١
وأثريت أسئلة عما إذا كان ينبغي استثناء قطاعات أو منتجات معينة، مثال، أو عما . عيتعلق بالتطبيق املمكن للنظام ن م 

                                                        

 ومزيد من التوضيح للتطبيق املتوقع للنظام ن م ع، انظر           IOMC وصـف الربنامج املشترك      عـلى لالطـالع    )٣(
IFCS/ISG3/98.32B. 
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وقد اتفق يف هذه املناقشة على ثالثة بارامترات، وهي . إذا كان النظام يطبق على مجيع مراحل دورة حياة املادة الكيميائية
 .ارامتراتويرد أدناه وصف هلذه الب. حامسة لتطبيق النظام يف أي بلد أو إقليم

وقـد ختتلف طريقة تطبيق عناصر تبليغ      . يغطي النظام ن م ع مجيع املواد الكيميائية اخلطرة        
تبعا لفئة ) مثل، بطاقات الوسم، صحائف بيانات السالمة(معلومـات األخطـار يف ن م ع     

ني وتشمل اجلماهري املستهدفة للنظام ن م ع املستهلك    . املنتج أو املرحلة يف دورة حياة املنتج      
 .والعاملني وعمال النقل، وأفراد خدمات الطوارئ

 :١البارامتر  

تتـناول النظم القائمة لتصنيف األخطار والوسم التعرضات املمكنة جلميع املواد الكيميائية احملتملة              `١`
اخلطـورة يف مجـيع حـاالت االستخدام، مبا فيها اإلنتاج، والتخزين، والنقل، ومكان العمل،               

وبصفة عامة، تتعلق املتطلبات األكثر شيوعا يف النظم . ستهالكي، والوجود يف البيئةواالستخدام اال
وجتدر اإلشارة إىل أن مصطلح املادة الكيميائية يستخدم بشكل        . القائمة مبكان العمل وقطاع النقل    

املواد،  والوثائق الالحقة ليشمل     UNCEDعام يف اتفاقات مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية          
أو املنـتجات، أو املخاليط، أو املستحضرات، أو أي مصطلحات أخرى قد تكون مستخدمة يف               

 .النظم القائمة لبيان نطاق التغطية

مبا فيها (نظرا ألن مجيع املواد واملنتجات الكيميائية املوجودة يف السوق تصنع يف مكان عمل  `٢`
الشحن والنقل بواسطة العاملني، وكثريا ما      ، وجترى مناولتها أثناء     )املنتجات االستهالكية 

يستخدمها العاملون، فإنه ال توجد استثناءات كاملة من نطاق النظام ن م ع ألي نوع بعينه 
ففي بعض البلدان، مثال، تغطىَّ املستحضرات الصيدالنية       . من املواد أو املنتجات الكيميائية    

مراحل التصنيع والتخزين والنقل من     يف الوقت الراهن باشتراطات مكان العمل والنقل يف         
وقد تنطبق اشتراطات مكان العمل أيضا على العاملني الذين جيرعون          . دورة حـياة املنتج   

بعـض العقـاقري أو ينظفون املواد املنسكبة، وغريها من أنواع التعرض احملتملة يف أوضاع               
دريب هلؤالء وتفـرض نظم معينة توفري صحائف بيانات السالمة والت . الـرعاية الصـحية   

 .ويتوقع أن يطبق النظام ن م ع على املستحضرات الصيدالنية بأسلوب مشابه. العاملني

قـد ال ينطـبق النظام املتوائم العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها ن م ع باملرة يف مراحل                   `٣`
لمستحضرات فمثال، يف سياق االستخدام املقصود ل. أخرى من دورة حياة هذه املنتجات نفسها

الصـيدالنية أو إعطائهـا يف اإلنسـان أو احلـيوان ألغراض طبية أو بيطرية، ال ختضع هذه                  
وتطبق هذه االشتراطات   . املستحضرات بصفة عامة، وفقا للنظم القائمة، لشرط وسم األخطار        

ئية وومسها يف املعتاد على هذه املنتجات نتيجة لتطبيق النظام املتوائم العاملي لتصنيف املواد الكيميا
جتدر اإلشارة إىل أن األخطار اليت يتعرض هلا املرضى أو احليوانات املريضة أثناء املعاجلة . (ن م ع

باملستحضـرات الدوائـية ألغراض طبية أو بيطرية تذكر عموما يف النشرات املرفقة باملنتج وال       
اليت قد حتتوي كميات    وباملثل، فإن منتجات مثل املنتجات الغذائية       ). تشـملها عملية املواءمة   

ضـئيلة من املضافات الغذائية أو مبيدات اآلفات، ال حتمل يف الوقت الراهن بطاقات وسم تبني                
ويتوخى أال يتناول النظام ن م ع       . وجـود مـثل هذه التأثريات أو وجود أي خطر مرتبط هبا           

 .اشتراط وضع بطاقة وسم يف هذه احلالة أيضاً

ع النظام ن م ع وضع طرائق اختبار قياسية، أو تشجيع إجراء            ال تتوخى الوالية املتعلقة بوض    
 .اختبارات إضافية لدراسة التأثريات غري املرغوبة على الصحة

 :٢البارامتر  
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ميكـن استخدام االختبارات اليت تعني اخلواص اخلطرة، اليت جترى وفقا ملبادئ علمية معترف هبا دوليا،                 `١`
ومعايري ن م ع لتعيني األخطار الصحية والبيئية هي معايري ال . بيئيةألغـراض تعيني األخطار الصحية وال     

تتوقف على طريقة االختبار، حبيث تسمح باستخدام هنج خمتلفة ما دامت هذه النهج سليمة من الناحية                
 العلمية وحمققة وفقا إلجراءات ومعايري دولية مشار إليها يف النظم القائمة بالفعل فيما يتعلق برتبة اخلطر               

وبينما متثل منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان       . املعنـية، وتعطـي بـيانات مقـبولة بشكل متبادل         
 املـنظمة الرائدة يف وضع املعايري املتوائمة لتعيني األخطار الصحية، فإن            (OECD)االقتصــادي   
فمثال، . ه املنظمةالتابع هلذ) التوجيهات( ال يرتـبط بربنامج املبادئ التوجيهية لالختبار   الـنظام ن م ع    

والبيانات اليت تستمد وفقا    . ختتـرب العقاقري وفقا ملعايري متفق عليها وضعت برعاية منظمة الصحة العاملية           
وترتبط معايري األخطار املادية اليت وضعتها جلنة       . هلذه االختبارات تكون مقبولة يف النظام املتوائم ن م ع         

 بطرائق اختبار خاصة لرتب أخطار معينة مثل        UNSCETDGخلطرة  اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع ا     
 .القابلية لالشتعال والقابلية لالنفجار

ونظرا ألن معايري . يقـوم الـنظام املـتوائم ن م ع على البيانات املتاحة يف الوقت الراهن           `٢`
عايري ال  التصـنيف املـتوائمة توضع على أساس البيانات املتاحة حاليا، فإن االلتزام هبذه امل             
 .يتطلب إعادة اختبار املواد الكيميائية اليت تتوفر بشأهنا بالفعل بيانات اختبار مقبولة

باإلضـافة إىل البيانات احليوانية، واالختبارات احملققة يف غري احلي، توفر اخلربة البشرية             
 والبـيانات الوبائـية، واالختبارات السريرية معلومات مهمة ينبغي دراستها لدى تطبيق           

 .النظام ن م ع

 :٣البارامتر  

يعترف معظم النظم احلالية بالبيانات البشرية املستقاة بأسلوب أخالقي، واخلربات البشرية            `١`
وينبغي أال حيول تطبيق النظام ن م ع . املتاحة، وتستخدم هذه النظم تلك البيانات واخلربات

جود وفائدة مجيع املعلومات    دون استخدام مثل هذه البيانات، ويعترف النظام بصراحة بو        
 ).أي املخاطر(املناسبة وذات الصلة املتعلقة باألخطار أو بأرجحية التأثريات الضارة 

 حدود أخرى لنطاق النظام ن م ع ٦-٢-١-١

من قبيل تعيني (ال يقصد بالنظام ن م ع مواءمة إجراءات تقييم املخاطر أو اختاذ قرارات بشأن إدارة املخاطر  ١-٦-٢-١-١
، وهو ما يتطلب عموما قدرا من تقييم املخاطر إىل جانب تصنيف      )ود للـتعرض املسـموح به فيما يتعلق بتعرض العاملني         حـد 

 .)٤(ضافة إىل ذلك، فإن اشتراطات جرد املواد الكيميائية يف خمتلف البلدان ليست هلا صلة بالنظام ن م عوباإل. األخطار

 األخطار مقابل املخاطر ٢-٦-٢-١-١

بتعيني ) مكان العمل، املستهلكني، النقل(تبدأ التغطية يف كل نظام لتصنيف األخطار وتبليغ معلوماهتا  ١-٢-٦-٢-١-١
وتتوقف درجة قدرة املادة على اإلضرار على اخلواص        . األخطـار املرتـبطة باملادة الكيميائية أو املنتج الكيميائي املعين         

ليات احليوية العادية، وقدرهتا على االشتعال، أو االنفجار، أو إحداث املتأصلة فيها، أي قدرهتا على إحداث خلل يف العم
وينطبق مفهوم املخاطر أو أرجحية حدوث      .  على استعراض الدراسات العلمية املتاحة     اويعتمد ذلك أساس  . التآكل، إخل 

. تصلة باألخطار الكامنة  ضـرر، وبالتايل نقل أو تبليغ هذه املعلومات، عندما جتري دراسة التعرض وعالقته بالبيانات امل              
 :وحيدد النهج األساسي لتقدير املخاطر باملعادلة البسيطة التالية

                                                        

 ومزيد من التوضيح للتطبيق املتوقع للنظام ن م ع، انظر           IOMC املشتركج  م وصـف الربنا   عـلى لالطـالع    )٤(
IFCS/ISG3/98.32B. 
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 املخاطرة= التعرض × اخلطر 

وهكـذا، إذا أمكن تقليل اخلطر أو تقليل التعرض، أمكن بذلك تقليل املخاطرة أو تقليل أرجحية                 ٢-٢-٦-٢-١-١
نبيه املستخدم إىل وجود خطر، وإىل ضرورة تقليل التعرضات         ويـؤدي تبليغ معلومات األخطار بنجاح إىل ت       . الضـرر 

 .واملخاطر املترتبة عليها

كال من اخلطر واملخاطرة بشكل ) مكان العمل، املستهلك، النقل(وتتضمن مجيع نظم تبليغ املعلومات  ٣-٢-٦-٢-١-١
وعلى . م بشأن التعرضات احملتملة   وختتلف النظم يف تعيني أين وكيف توفر املعلومات، ومستوى التفاصيل اليت تقد           . مـا 

. سبيل املثال، يتضمن تعرض املستهلك للمستحضرات الصيدالنية جرعة حمددة يصفها الطبيب ملعاجلة حالة مرضية معينة              
لذلك، حتدد وكالة تنظيم األدوية أنه يوجد مستوى خماطرة مقبول بالنسبة للمستهلك يترافق مع              . والتعرض هنا مقصود  

وتنقل املعلومات اليت تقدم للشخص الذي يأخذ الدواء مقدار املخاطرة الذي تعينه وكالة تنظيم . املوصوفةاجلرعة احملددة 
 .األدوية وليس األخطار املتأصلة يف املستحضر الدوائي أو أخطار مكوناته

 تطبيق النظام ن م ع ٣-١-١

 حتقيق االتساق يف تطبيق النظام ن م ع ١-٣-١-١

 وتبليغ  وخماليطهام ن م ع هو تعيني األخطار املتأصلة اليت وجدت يف املواد الكيميائيةإن هدف النظا ١-١-٣-١-١
ومت توحيد ومواءمة بيانات األخطار، . وقد متت مواءمة املعايري الالزمة لتصنيف األخطار. املعلومات املتعلقة هبذه األخطار

م ن م ع    اوسيتيح النظ .  أو تبليغ معلومات األخطار    والرموز، وكلمات التنبيه، وهي تشكل اآلن نظاما متكامال لتوصيل        
وستقرر السلطات املختصة الكيفية اليت تطبق هبا . التقارب بني عناصر تبليغ معلومات األخطار املوجودة يف النظم القائمة

تبليغ : انانظر أيضا حتت عنو. (خمتلف عناصر النظام ن م ع على أساس احتياجات السلطة املختصة واجلماهري املستهدفة
وسم املنتجات االستهالكية على : وحتت عنوان) ٢-٤-٥-١٠-٤-١، الفقرة   ٤-١ الفصل(الوسم  : األخطار معلومات

 ).٥أساس أرجحية الضرر، املرفق 

وينبغي . لقطاع النقل أن يكون تطبيق النظام ن م ع مماثال الشتراطات النقل الراهنة            ويتوقع بالنسبة    ٢-١-٣-١-١
وكما هو . ضائع اخلطرة بالرسوم التخطيطية اليت تتعلق بالسمية احلادة، واألخطار املادية، واألخطار البيئيةمتييز حاويات الب

وال يتوقع أن تتبع يف قطاع النقل عناصر . صحيح بالنسبة للعاملني يف القطاعات األخرى، يدرب العاملون يف قطاع النقل
 .يه وبيانات األخطارالنظام ن م ع اليت تتناول عناصر مثل كلمات التنب

ويف مكـان العمل، يتوقع أن تتبع مجيع عناصر النظام ن م ع، مبا فيها بطاقات الوسم اليت تتضمن                    ٣-١-٣-١-١
كما يتوقع أن يستكمل ذلك بتدريب . املعلومات األساسية املتوائمة يف إطار النظـام ن م ع، وصحائف بيانات السالمة

 .  تبليغ املعلومات عن األخطاراملوظفني للمساعدة يف ضمان فاعلية

. أما بالنسبة للمستهلكني، فيتوقع أن ينصب التركيز األساسي يف تطبيق النظام ن م ع على بطاقات الوسم ٤-١-٣-١-١
وينبغي أن تتضمن بطاقات الوسم املعلومات األساسية للنظام ن م ع، اليت ختضع لبعض االعتبارات اخلاصة بكل قطاع يف نظم              

: وعنوان) ٢-٤-٥-١٠-٤-١، الفقرة   ٤-١الفصل   (الوسم: تبليغ معلومات األخطار  : انظر حتت عنوان  . (ةتصـنيف معين  
 ).٥، املرفق وسم املنتجات االستهالكية على أساس أرجحية الضرر

 هنج الوحدات ٥-١-٣-١-١

.  املختلفة من نظمهاوفقا لنهج الوحدات، تترك للبلدان حرية تعيني الوحدات اليت تطبقها يف األجزاء ١-٥-١-٣-١-١
غـري أنه عندما يغطي نظام ما شيئا موجودا يف النظام ن م ع، وينفذ النظام ن م ع، فإنه ينبغي أن تكون هذه التغطية                         

وعلى سبيل املثال، إذا كان نظام ما يغطي خاصية السرطنة يف مادة كيميائية، وجب أن يتبع هذا                 . متسـاوقة ومتوافقة  
 .وائم والعناصر املتوائمة لبطاقة الوسمالنظام خمطط التصنيف املت



 

-9- 

وقد لوحظ عند دراسة اشتراطات النظم القائمة أن نطاق تغطية األخطار قد خيتلف تبعا لالحتياجات  ٢-٥-١-٣-١-١
وبصفة خاصة، يركز قطاع النقل على التأثريات الصحية احلادة         . املتصـورة إىل املعلومـات لـدى اجلماهري املستهدفة        

. ية، لكنه مل يشمل حىت اآلن التأثريات املزمنة اليت ترجع إىل التعرضات اليت ميكن مقابلتها يف ذلك القطاعواألخطار املاد
لكن قد تكون هناك اختالفات أخرى كذلك مع البلدان اليت ختتار عدم تغطية مجيع التأثريات اليت يتناوهلا النظام ن م ع يف 

 .كل وضع من أوضاع االستخدام

هنا ميكن النظر إىل العناصر املتوائمة يف النظام ن م ع باعتبارها جمموعة من الوحدات اإلنشائية                مـن    ٣-٥-١-٣-١-١
وبينما يوجد نطاق كامل متاح للجميع، وينبغي استخدامه إذا أراد بلد أو منظمة ما         . ميكـن استخدامها لتشكيل هنج تنظيمي     

وبينما تعترب األخطار املادية مهمة يف سياق مكان . تباع النطاق الكاملتغطية تأثري معني عند اتباع النظام ن م ع، فإنه ال يلزم ا
العمـل ويف قطاع النقل، قد ال حيتاج املستهلكون إىل معرفة بعض األخطار املادية احملددة يف نوع االستخدام الذي يعنيهم يف                     

ع معايري النظام ن م ع واشتراطاته، فإن ذلك وما دامت األخطار اليت يغطيها قطاع أو نظام تغطَّى بشكل متساوق م. منتج بعينه
ورغم أنه يلزم أن ميتثل املصّدر الشتراطات البلدان املستوردة من أجل تنفيذ النظام ن م ع،                . يعترب تنفيذا مناسبا للنظام ن م ع      

 .فإنه يؤمل أن يؤدي تطبيق النظام ن م ع على النطاق العاملي يف هناية املطاف إىل وضع متوائم متاما

 تنفيذ النظام ن م ع ومتابعته ٢-٣-١-١

ألغراض تنفيذ النظام ن م ع، أعاد اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة تشكيل جلنة             ١-٢-٣-١-١
. ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢٦ الصادر يف ١٩٩٩/٦٥خرباء األمم املتحدة املعنية بنقل البضائع اخلطرة مبوجب القرار 

 اخلـرباء اجلديدة املعنية بنقل البضائع اخلطرة والنظام املتوائم العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها               وحتـتفظ جلـنة   
(UNCETDG/GHS)       بلجنتها الفرعية للخرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة (UNSCETDG)   وأنشئت هيئة فرعية جديدة ،

وتقوم هذه اللجنة . (UNSCEGHS)املي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها هي جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املتوائم الع
 :الفرعية اجلديدة بالوظائف التالية

 العمل كحارس للنظام ن م ع، وإدارة وتوجيه عملية املواءمة؛ )أ(

حتديـث الـنظام ن م ع حسب االقتضاء، مع مراعاة إدخال التغيريات الالزمة، وضمان                )ب(
ظام وفائدته العملية، وتقدير احلاجة إىل حتديث املعايري التقنية وموعد هذا استمرار مالءمة الن

 التحديث، والعمل مع اهليئات القائمة حسب االقتضاء؛

 تعزيز فهم النظام ن م ع واستخدامه، وتشجيع التغذية االرجتاعية باملعلومات من قبل املستخدمني؛ )ج(

 طبيقه على نطاق العامل؛تأمني إتاحة النظام ن م ع الستخدامه وت )د(

توفري اإلرشادات بشأن تطبيق النظام ن م ع، وبشأن تفسري واستخدام املعايري التقنية هبدف          )ه(
 دعم تساوق التطبيق؛

 .إعداد برامج العمل وتقدمي التوصيات إىل اللجنة )و(

ية املعنية بنقل البضائع اخلطرة،     وتعمـل اللجنة الفرعية املعنية بالنظام املتوائم ن م ع واللجنة الفرع            ٢-٢-٣-١-١
واللجنة مسؤولة عن املسائل االستراتيجية وليس املسائل   . كلـتامها حتـت رئاسة اللجنة األم املسؤولة عن هذين اجملالني          

وعليه، فإن . ّدث التوصيات التقنية اليت تصدرها اللجنتان الفرعيتانـوال يتوخى أن تراجع اللجنة أو تغّيـر أو حت. التقنية
 :وظائفها الرئيسية هي

 املوافقة على برامج عمل اللجنتني الفرعيتني يف ضوء املوارد املتاحة؛ )أ(
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تنسيق التوجهات االستراتيجية وتوجهات السياسة العامة يف اجملاالت ذات االهتمام املشترك  )ب(
 واجملاالت املتداخلة؛

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

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

 وثيقة النظام ن م ع ٤-١-١

لتبليغ وهي تتضمن املعايري املتوائمة للتصنيف والعناصر املتوائمة        . تصـف هذه الوثيقة النظام ن م ع        ١-٤-١-١
وباإلضافة إىل ذلك، ترد يف الوثيقة إرشادات ملساعدة البلدان واملنظمات يف تطويـر أدوات تنفيذ النظام . األخطار معلومات

وتتيح أساليب عمل النظام وضع السياسات الوطنية للتصنيف        . والـنظام مصمم للتمكني من إجراء تصنيف ذايت       . ن م ع  
وفضال عن ذلك، يتوخى أن . ا يكفي الستيعاب أي اشتراطات خاصة قد يلزم استيفاؤهابطريقة متجانسة، مع بقائها مرنة مب

 .يوفر النظام هنجا ميسرا للمستخدم، وأن يسّهل عمل اهليئات املسؤولة عن إنفاذ النظام، ويقلل األعباء اإلدارية

 أدوات للمساعدة التقنية    ف النظام ن م ع، يتوقع توفري      صوبينما توفر هذه الوثيقة األساس األويل لو       ٢-٤-١-١
 .أيضا من أجل املساعدة يف التنفيذ وتعزيزه
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 ٢-١الفصل 

 تعاريف وخمتصرات
 :ألغراض النظام ن م ع

ADR" :؛"االتفاق األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة 

Alloy - ى األقل خمتلطني بصورة ال     مادة فلزية متجانسة على املستوى العياين، تتكون من عنصرين عل         : )أشابة ( سبيكة
 مخاليط؛كالسبائك عامل وألغراض التصنيف يف إطار النظام ن م ع، ت. جتعل من السهل فصلهما ميكانيكيا

Aspiration -     دخول مادة كيميائية سائلة أو صلبة يف القصبة اهلوائية واجلهاز التنفسي           : الشـفط يف اجلهاز التنفسي
 فمي أو األنفي، أو بطريقة غري مباشرة من القيء؛السفلي مباشرة من خالل التجويف ال

ASTM" :؛"اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد 

BCF: "م ت ح" (حيائيز األـّعامل الترك( 

BOD/COD :؛الطلب الكيميائي من األكسجني/الطلب الكيميائي احليوي من األكسجني 

CA:" ؛"السلطة املختصة 

Carcinogen - أو خملوط مواد كيميائية حتدث السرطان أو تزيد حدوثه؛مادة كيميائية: مسرطن  

CAS :دائرة املستخلصات الكيميائية؛ 

CBI: ؛معلومات جتارية سرية 

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

Competent authority -أية سلطة أو هيئة وطنية معينة أو معترف هبا على حنو آخر هبذه الصفة فيما :  السلطة املختصة
 يتصل بالنظام ن م ع؛

Compressed gas -   ويشمل . س°٢٠ متاما عندما يعبأ يف درجة حرارة غاز يبقى يف احلالة الغازية: غـاز مضـغوط
 س أو أدىن؛°٥٠ �املصطلح مجيع الغازات اليت تكون درجة حرارهتا احلرجة 

Contact Sensitizer -   املادة احملسِّسة "وتعريف . مادة تثري استجابة أرجية عند ملس اجللد:  مـادة حمسِّسـة بالـلمس
 ؛"للبشرةاملادة احملسِّسة "مماثل لتعريف " باللمس

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

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

Dermal corrosion:ظر ان"skin corrosion"؛ 

Dermal irritation: انظرskin irritation"؛ 



 

-12- 

Dissolved gas -غاز يكون يف الطور الذائب يف مذيب سائل عند تعبئته حتت ضغط؛:  غاز مذاب 
Dust �  ؛)هواء عادة( جسيمات صلبة من مادة أو خملوط معلق يف غاز : غبار 
EC50 - يف املائة من االستجابة القصوى؛٥٠ركيز الفعال ملادة ما الذي يسبب الت: )التركيز الفعال النصفي( ٥٠ت ف  

EC number أو (ECN)  -رقم مرجعي يستخدمه االحتاد األورويب لتعريف املواد اخلطرة، وال :  رقم االحتاد األورويب
  ؛EINECSة سيما منها املواد املسجلة يف قائمة اجلرد األوروبية للمواد الكيميائية املتداولة يف التجار

ECOSOC -اجمللس االقتصادي واالجتماعي باألمم املتحدة؛  
EINECS:" قائمة اجلرد األوروبية للمواد الكيميائية التجارية املوجودة حالياً؛ 

Er C50 - التركيز الفعال يف النصف من حيث ختفيض النمو؛: ٥٠ت ف ن 
EU -؛ االحتاد األورويب 

Explosive article -سلعة حتتوي مادة متفجرة أو أكثر؛: سلعة متفجرة  
Explosive substance - نتيجة لتفاعل �تنتج بصورة تلقائية ) أو خملوط مواد(مادة صلبة أو سائلة :  مـادة متفجرة 

ويشمل املصطلح متفجرات األلعاب النارية .  غازا يف درجة حرارة وضغط وسرعة تسبب ضررا للبيئة احمليطة         �كيميائي  
 ث منها غازات؛حىت إذا مل تنبع

Eye irritation -حدوث تغريات يف العني عند وضع مادة اختبار على سطحها الداخلي، على أن تزول هذه :  هتيج العني
  يوما من وضعها؛٢١التغريات متاما خالل أقل من 

Flammable gas - س وضغط °٢٠غاز لـه نطاق اشتعال يف خملوطه مع اهلواء عند درجة : )هلوب(قابل لالشتعال  غاز
  كيلوباسكال؛١٠١,٣معياري 

Flammable liquid -س؛°٩٣سائل له نقطة وميض ال تزيد على : )قابل لالشتعال (  سائل هلوب 
Flammable Solid -  مادة صلبة قابلة لالحتراق بسهولة أو قد تسبب احلريق أو تسهم فيه : قابلة لالشتعالمادة صلبة
 نتيجة لالحتكاك؛

Flash point - تشتعل عندها أخبرة )  كيلوباسكال١٠١,٣مصححة لضغط معياري (أدىن درجة حرارة : ة االشتعالنقط
 سائل ما عند تعريضها ملصدر إشعال يف ظروف اختبار حمددة؛

FAO � منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛: الفاو 
Gas -تكون يف حالة غازية متاما `٢`أو  كيلوباسكال؛ ٣٠٠س على °٥٠ يزيد ضغطها البخاري عند `١`مادة :  غاز 
  كيلوباسكال؛١٠١,٣س وضغط معياري °٢٠عند 

GESAMP :             منظمة /فريق اخلرباء املشترك املعين باللجوانب العلمية حلماية البيئة البحرية التابع للمنظمة البحرية الدولية
منظمة /املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية   )/يونسكوال(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       )/الفاو(األغذية والزراعة   

 ؛"برنامج األمم املتحدة للبيئة/األمم املتحدة/الوكالة الدولية للطاقة الذرية/الصحة العاملية
GHS - النظام املتوائم العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها؛: ن م ع 

Hazard category -تضم السمية الفموية احلادة مخس فئات : ل رتبة أخطار، مثالشعبة املعايري داخل ك: خطار فئة األ
 وتقارن هذه الفئات شدة اخلطر داخل رتبة أخطار بعينها، وال ينبغي   ،، وتضم السوائل اللهوبة أربع فئات أخطار      أخطار

 أن تتخذ ملقارنة فئات األخطار عموما؛
Hazard class -   مادة قابلة لالشتعال، مادة صلبة : و البيئي، مثالطبيعة اخلطر املادي أو الصحي أ: رتـبة األخطـار

 مسرطنة، مسية فموية حادة؛
Hazard statement - بيان حمدد لرتبة أخطار أو فئة أخطار ما، ويصف طبيعة أخطار املادة اخلطرة، مبا : بيان األخطار

 يف ذلك، حسب االقتضاء، درجة اخلطر؛
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IAEA - الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 

IARC -؛ الوكالة الدولية لبحوث السرطان 

ILO -منظمة العمل الدولية؛  

IMO -املنظمة البحرية الدولية؛  

Initial boiling point - درجة بدء الغليان ودرجة حرارة السائل اليت يساوي ضغطه البخاري :  درجـة بدء الغليان
  فقاعات غازية؛ظهر فيها أول ت، أي اليت) كيلوباسكال١٠١,٣( الضغط املعياري عندها

IOMC -الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛  

IPCS - الربنامج الدويل لسالمة املواد الكيميائية؛ 

ISO -املنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛:  أيزو 

IUPAC -حتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء؛ اال 

Label -ج خطر، ختتار باعتبارها ناصر معلومات مناسبة مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة تتعلق مبنَتجمموعة ع:  بطاقة وسم
ذات صلة بقطاع مستهدف، تلصق أو تطبع أو تعلق على الوعاء املباشر الذي حيتوي املنَتج اخلطر أو على العبوة اخلارجية 

 للمنَتج اخلطر؛

Label element -صورة ختطيطية، كلمة التنبيه؛: مثالبطاقة وسم، ستخدام كمعلومات متت مواءمتها لال:  عنصر وسم 

LC50 (50% lethal concentration) - تركيز مادة كيميائية يف اهلواء أو يف املاء : )التركيز القاتل للنصف (٥٠ت ق
 يسبب قتل نصف أفراد جمموعة حيوانات االختبار؛

LD50 - ية، تسبب عند إعطائها دفعة واحدة قتل نصف عدد أفراد كمية مادة كيميائ: )اجلرعة القاتلة للنصف (٥٠ج ق
 جمموعة حيوانات االختبار؛

L (E) C50 -  ٥٠ق) ف(ت - E C50 or LC50 - ؛٥٠ أو ت ق٥٠ت ف 

Liquified gas -  غاز يكون يف شكل سائل جزئيا عند تعبئته حتت ضغط يف درجة حرارة أعلى من:  غـاز مسـّيـل 
 :وينبغي التمييز بني. س°٥٠-

 س؛°٦٥+ س و°٥٠-غاز تقع درجة حرارته احلرجة بني : غاز مسّيل حتت ضغط عال `١`

 س؛°٦٥+ غاز تقع درجة حرارته احلرجة فوق : غاز مسّيل حتت ضغط منخفض `٢`

Liquid وال تكون ) بار٣( كيلوباسكال ٣٠٠س على °٥٠مادة أو خملوط مواد ال يزيد ضغطها البخاري عند :  سائل� ،
ـ       وتكون درجة انصهارها أو درجة بدء       ، كيلوباسكال ١٠١,٣ ريس وضغط معيا  °٢٠ند درجة   غازيـة بالكـامل ع

وط املواد اللزجة اليت ال     لوختضع املادة اللزجة أو خم    .  كيلوباسكال ١٠١,٣ يس أو أقل عند ضغط معيار     °٢٠انصهارها  
؛ أو الختبار تعيني ASTM D 4359-90د ميكن أن تعني درجة انصهارها النوعية الختبار اجلمعية األمريكية لالختبار واملوا

 من املرفق ألف باالتفاق األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع          ٤-٣-٢املبني يف   ) اختبار مقياس االختراق  (السـيولة   
 اخلطرة بالطرق الربية؛

MARPOL -االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن؛  
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Mist -  ؛)هواء عادة( لوط سائل معلقة يف غاز  قطريات من مادة سائلة أو خم:رذاذ 

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

Mutagen -  أو الكائنات العضوية؛/عامل يؤدي إىل زيادة حدوث طفرات يف جمموعات اخلاليا و: )مطفرات(مطفرة 

Mutation -يب املادة الوراثية يف خلية ما؛تغّير مستدمي يف كمية وترك:  طفرة 

NGO -منظمة غري حكومية؛  

NOEC - ؛)ت ب ت م( تركيز بدون تأثري ملحوظ 

OECD -منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛  

Organic peroxide - مادة عضوية سائلة أو صلـبة حتتوى رابطة أكسجني ثنائية : عضوي) أكسيد فوقي( بريوكسيد
وميكن اعتبارها أحد مشتقات فوق أكسيد اهلدروجني، استبدل فيه شق عضوي أو أكثر بذرة أو ذريت         -أ-أ-الـتكافؤ   
 البريوكسيدات العضوية؛) خماليط(ويشمل املصطلح أيضا تركيبات . اهلدروجني

Oxidising gas -  ـ وفري األكسجني أي غاز قد يسبب أو يسهم يف احتراق مادة أخرى أكثر مما يفعل اهلواء، بت: د غـاز مؤكِس
 عادة؛

Oxidising liquid - سائل قد يسبب أو يسهم يف احتراق مادة أخرى، بتوفري األكسجني عادة، بينما ال : دسائل مؤكِس
 يكون هو نفسه هلوبا بالضرورة؛

QSAR -؛)ع ك ت ن(التركيب والنشاط الكمية بني عالقات  ال 

Pictogram - زا مع عناصر ختطيطية، مثل إطار، أو شكل أو لون أرضية، تكوين ختطيطي قد يتضمن رم: ختطيطي رسم
 يقصد هبا تبليغ معلومات حمددة؛

Precautionary statment - تصف تدابري يوصى باختاذها لتقليل أو منع )  ختطيطيرسمأو /و(عبارة :  بـيان حتذيري
 ة؛تأثريات ضارة تنتج من التعرض ملادة خطرة أو من سوء ختزين أو مناولة مادة خطر

Product identifier - أو يف صحيفة بيانات بطاقة وسماسم أو عدد يستخدم لتعريف منتج خطر على : جـاملنَت بيان 
وهو يوفر وسيلة فريدة يستطيع هبا مستخدم املنتج تعريف املادة أو املخلوط يف سياق استخدام حمدد، مثل النقل . السالمة

 أو املستهلك، أو مكان العمل؛

Pyrophoric liquid - سائل قابل لالشتعال، حىت يف الكميات الصغرية منه، خالل مخس دقائق  :سائل تلقائي االشتعال
 بعد مالمسة اهلواء؛

Pyrophoric solid -مادة صلبة قابلة لالشتعال، حىت يف الكميات الصغرية منها، خالل :  مادة صلبة تلقائية االشتعال
 مخس دقائق بعد مالمسة اهلواء؛

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

Pyrotechnic substance - مادة أو خملوط مواد مصممة إلنتاج أثر حراري أو ضوئي أو صويت أو إنتاج : مادة نارية
 غري متفجرة؛غاز أو دخان أو جمموعة من هذه التأثريات نتيجة لتفاعالت كيميائية طاردة للحرارة، ذاتية االستمرار، 
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Readily combustible solid -   ة أو معجونة، تكون يمادة أو خملوط مواد مسحوقة أو حبيب: االحتراقهلة مـادة صـلبة س
 خطرة إذا كان ميكن إشعاهلا بسهولة بتالمس قصري مع مصدر إشعال مثل عود ثقاب، وإذا كان اللهب الناتج ينتشر بسرعة؛

Recommendations on the transport of dangerous goods, Manual of tests and criteria -   آخـر توصـيات 
وأي  االختبارات واملعايري، ، دليلتوصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة: بعنوانمنقحة أصدرهتا األمم املتحدة 

 تعديالت منشورة بشأهنا؛

Recommendations on the transport of dangerous goods, Model Regulations -  آخر طبعة منقحة ملنشور األمم املتحدة
 ، وأي تعديالت منشورة بشأنه؛توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية منوذجية: بعنوان

Refrigerated liquified gas -غاز مسّيل جزئيا عند تعبئته بسبب اخنفاض درجة حرارته؛:  غاز مسّيـل مربد 

Respiratory sensitizer - ِّمادة تسبب فرط حساسية يف املسالك التنفسية بعد استنشاق املادة؛: سة للمسالك التنفسيةمادة حمس 

RID -          القواعد املوحدة لعقد    ( بالتذييل باء  ١املرفق  [ الالئحة املتعلقة بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة بالسكك احلديدية
 ، بصيغتها املعدلة؛)]االتفاقية املتعلقة بالنقل الدويل بالسكك احلديدية كوتيف) (احلديديةالنقل الدويل للبضائع بالسكك 

SAR - ؛)ع ت ن( عالقة التركيب بالنشاط 

SDS - ؛)ص ب س( صحيفة بيانات السالمة 

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

Self – heating substance -أو سائلة، خبالف املواد التلقائية االشتعال، قابلة للتسخني  مادة صلبة:  مادة ذاتية التسخني
شتعال يف أهنا ال تشتعل إال يف مع اهلواء وبدون إمدادها بالطاقة؛ وختتلف هذه املادة عن املادة التلقائية االالذايت، بالتفاعل 
 ؛)ساعات أو أيام(وبعد مرور فترات زمنية طويلة ) كيلوغرامات(الكميات الكبرية 

Self-reactive substance -مادة صلبة أو سائلة غري مستقرة حراريا، معرضة لتحلل طارد للحرارة :  مادة ذاتية التفاعل
 التعريف املواد أو املخاليط املصنفة مبوجب النظام ن م ع           هذاوال يشمل   ). هواء(بقـوة حـىت بدون وجود أكسجني        

 كمتفجرات أو بريوكسيدات عضوية، أو مواد مؤكِسدة؛

Serious eye damage - حدوث تلف يف أنسجة العني أو ضرر شديد للنظر، نتيجة لوضع مادة :  شديد للعني تلـف
  يوما بعد وضع املادة؛٢١ اختبار على السطح الداخلي للعني، ال يشفى بالكامل يف غضون

Signal word -  لبيان املستوى النسيب لشدة خطر ما، وتنبه القارئ إىل بطاقة الوسم كلمة تكتب على : كـلمة التنبيه
 للتنبيه؛" حتذير"و" خطر"ويستخدم النظام ن م ع كلميت . اخلطر احملتمل

Skin (dermal)) corrosion - ُّساعات؛٤لد بعد وضع مادة اختبار عليه ملدة تصل إىل حدوث تلف ال يشفى للج: ل جلديتأك  

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

Skin sensitizer -؛"سة باللمسمادة حمّس" تعبري ويعادل املصطلح. مادة تسبب استجابة أرجية بعد ملسها للجلد: سة للجلد مادة حمّس 

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

SPR - ؛)ع ت خ ( عالقة التركيب باخلواص 
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Substance - عنصر كيميائي ومركباته يف احلالة الطبيعية أو يتكون بأي عملية إنتاج، مبا يف ذلك أي مضافات                :  مادة
للمحافظة على استقرار املنتج وأية شوائب ناجتة من العملية املستخدمة، ولكن املصطلح ال يشمل أي مذيبات                ضرورية  

 ميكن فصلها دون التأثري يف استقرار املادة أو تغيري تركيبها؛

Substance which, in contact with water, emits flammable gases - ع مادة تطلق غازات هلوبة عند تالمسها م
ة أو خملوط مواد ميكن، نتيجة لتفاعلها مع املاء، أن تصبح هلوية بصورة تلقائية أو تطلق غازات                سائل مادة صلبة أو  : املاء

 هلوبة بكميات خطرة؛

Supplemental label element -   أي نوع إضايف غري مواءم من املعلومات يسجل على حاوية :  تكميليوسمعنصـر
ويف بعض احلاالت، قد تتطلب سلطات خمتصة أخرى هذه املعلومات . ام ن م ع أو ينص عليهمنَتج خطر وال يقتضيه النظ

 أو قد تكون يف صورة معلومات إضافية تقدم بناء على تقدير الصانع أو املوّزع؛

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

Technical name -  عموما يف التجارة، واللوائح التنظيمية واملدونات لتعريف مادة أو اسم يستخدم : االسـم التقين
خملوط، خبالف االسم الذي يستخدمه االحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء ودائرة املستخلصات الكيميائية، وتعترف به 

مثل مشتقات النفط أو املنتجات     (ة  ومن أمثلة األمساء التقنية األمساء املستخدمة لتسمية املخاليط املعقد        . األوساط العلمية 
، )مثل نظم املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واملعهد الوطين األمريكي للمقاييس واملعايري          (ومبيدات اآلفات   ،  )الطبيعـية 
 واملعادن؛) نظم دليل األلوان(واألصباغ 

UNCED - مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية؛ 

UNCETDG/GHS -    ائع اخلطرة وبالنظام املتوائم العاملي لتصنيف املواد       اء األمم املتحدة املعنية بنقل البض      جلـنة خـرب
 الكيميائية وومسها؛

UN -األمم املتحدة؛  

UNEP -برنامج األمم املتحدة للبيئة؛  

UNESCO منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛:  اليونسكو� 

UNITAR � املتحدة للتدريب والبحث؛معهد األمم : اليونيتار 

UNSCEGHS - جلنة اخلرباء الفرعية باألمم املتحدة، املعنية بالنظام املتوائم العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها؛ 

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

Vapour � وط، الذي ينطلق من شكله السائل أو الصلب؛الشكل الغازي ملادة أو خمل:  خبار 

WHO -منظمة الصحة العاملية؛  

WMO -املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية . 
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 ٣-١الفصل 

 تصنيف املواد واملخاليط اخلطرة
 مقدمة ١-٣-١

بالعمل يف إعداد معايري    ) ن م ع  (بـدأ وضـع الـنظام املتوائم العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها              
، الذي قامت به فرقة العمل املعنية مبواءمة التصنيف والوسم          OECDالتصنيف يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي         

(Task force on HCL) فيما يتعلق باألخطار الصحية والبيئية، والعمل الذي قام به الفريق العامل بشأن األخطار املادية، املشترك 
 .ILOومنظمة العمل الدولية  UNCETDG املتحدة املعنية بنقل البضائع اخلطرة بني جلنة خرباء األمم

  بشأن مواءمة التصنيف والوسمOECDفرقة العمل التابعة ملنظمة : رتب األخطار الصحية والبيئية ١-١-٣-١

 :واع مترابطة بشأن مواءمة التصنيف والوسم يتكون عموما من ثالثة أنOECDكان عمل فرقة عمل املنظمة  ١-١-١-٣-١

مقارنـة نظـم التصنيف الرئيسية، وحتديد العناصر املتشاهبة واملختلفة، والتوصل بالنسبة             )أ(
 للعناصر املختلفة إىل توافق بشأن حل وسط؛

مثل السمية احلادة، (فحص األساس العلمي للمعايري اليت تعني رتبة اخلطر الذي يدعو للقلق     )ب(
 آراء اخلرباء بشأن طرائق االختبار، وتفسري البيانات،        ، والتوصل إىل توافق يف    )والسـرطنة 

وفيما يتعلق ببعض رتب    . ومسـتوى القلـق، ومن مث السعي إىل توافق آراء بشأن املعايري           
 األخطار، ال تتضمن النظم القائمة معايري للتصنيف، وتولت فرقة العمل وضع معايري مناسبة؛

، أو حيثما   )بشأن التهّيج، على سبيل املثال    (ر  وحيـثما كان يوجد هنج خمطط الختاذ القرا        )ج(
 التوصل إىل توافق آراء -) السمية املائية احلادة(وجدت معايري غري مستقلة يف نظام التصنيف 

 .بشأن العملية أو املخطط الذي يتبع يف استخدام املعايري

معايريها املتوائمة   طريقة العمل يف خطوات من أجل وضع         OECDواتبعـت فـرقة عمـل املنظمة         ٢-١-١-٣-١
 :وقد نفذت اخلطوات التالية لكل رتبة من رتب األخطار. للتصنيف

حتلـيل شامل لنظم التصنيف القائمة، مبا يف ذلك األساس العلمي للنظام ومعايريه،             : ١اخلطـوة    )أ(
 وأدخلت عليها تعديالت حسب ١وأعدت وثائق اخلطوة . ومـربراته وشـرح لطريقة استخدامه     

 بشأن مواءمة نظم التصنيف والوسم عن       OECD مناقشة أجرهتا فرقة عمل املنظمة       االقتضـاء بعد  
هتّيج اجللد، املواد احملّسسة، إطفار     /هتّيج العني، تأكّل  /تلف العني الشديد  : رتـب األخطـار التالية    

 ألعضاء مستهدفة حمددة، وخماليط الكيمائيات؛/اخلاليا اجلنسية، السمية التناسلية، السمية الشاملة
. وضع اقتراح لنظام ومعايري متوائمة للتصنيف لكل رتبة أخطار وفئة أخطار          : ٢اخلطـوة    )ب(

 وأدخلت عليها تعديالت حسب االقتضاء بعد مناقشة أجرهتا فرقة ٢وأعدت وثيقة للخطوة 
  بشأن مواءمة نظم التصنيف والوسم؛OECDعمل املنظمة 

 :٣اخلطوة  )ج(
 ؛ أو٢إىل توافق بشأن االقتراح املنقح للخطوة  OECDتوصلت فرقة عمل املنظمة  `١` 
عـندما كانت تفشل حماوالت الوصول إىل توافق، كانت فرقة العمل حتدد بدائل خمتلفة               `٢` 

، إلجراء مناقشة   ٢للعناصـر احملددة حمل عدم التوافق، عرضت يف وثيقة منقحة للخطوة            
 متعمقة وإجياد حل هلا؛
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 املشترك للجنة املواد    OECDنهائية على اجتماع املنظمة     عرضت االقتراحات ال  : ٤اخلطوة   )د(
الكيميائـية وفـرقة العمل املعنية باملواد الكيميائية ومبيدات اآلفات والتكنولوجيا احليوية            
للموافقة عليها، ومن مث عرضت على فريق تنسيق نظم التصنيف التابع للربنامج املشترك بني 

 .النظام ن م ع إلدراجها يف IOMC CG- HCCSاملنظمات 

الفريق العامل املعين باألخطار املادية، املشترك بني جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة ومنظمة  ٢-١-٣-١
 UNCETDG/ILOالعمل الدولية 

وتضمن العمل مقارنة نظم    . OECDاسـتخدم الفريق العامل عملية مماثلة لعملية فرقة عمل منظمة            
غري .  العناصر املتشاهبة أو املتطابقة، والتوصل حيثما اختلفت العناصر إىل توافق بشأن حل وسطالتصنيف الرئيسية، وتعيني

أنـه بالنسبة لألخطار املادية، استخدمت تعاريف التبليغ، وطرائق االختبار ومعايري التصنيف كأساس للعمل، حيث أهنا                
اس العلمي للمعايري، والتوصل إىل توافق بشأن       واستمر العمل خالل فحص األس    . كانـت متوائمة إىل حد كبري بالفعل      

وعلى هذا األساس، ركز جزء من العمل على إيالء اهتمام كاف لدراسة            . طـرائق االختبار، وتفسري البيانات، واملعايري     
 . املسائل املتعلقة بسالمة مكان العمل والبيئة واملستهلكني

 اعتبارات عامة بشأن النظام ن م ع ٢-٣-١

  النظامنطاق ١-٢-٣-١

كما هي " السلع"أما . ينطبق النظام ن م ع على املواد الكيميائية النقية، وحماليلها املخففة وخماليطها  ١-١-٢-٣-١
 الذي وضعته اإلدارة األمريكية للصحة املهنية والسالمة (CFR 1910.1200 29)معرَّفة يف معيار تبليغ معلومات األخطـار 

 .، فهي خترج عن نطاق ن م عاملهنية، أو يف التعاريف األخرى

ومـن أهداف ن م ع أن يكون النظام سهال وشفافا مع وجود متييز واضح بني الرتب والفئات من                    ٢-١-٢-٣-١
ومعايري تصنيف رتب أخطار كثرية هي معايري شبه كمية أو نوعية،           . بقدر اإلمكان " التصنيف الذايت "أجل التمكني من    

على (وعالوة على ذلك، يقدم بالنسبة لبعض رتب األخطار . لبيانات ألغراض التصنيفويتطلب األمر رأي اخلربة لتفسري ا
 .هنج خمطط اختاذ القرار لتعزيز سهولة االستخدام) سبيل املثال هتّيج العني، أو املتفجرات، أو املواد الذاتية التفاعل

 التصنيف فكرة  ٢-٢-٣-١

لبيان أنه ال يدرس سوى اخلواص اخلطرة املتأصلة " طارتصنيف األخ"ن م ع مصطلح النظام يستخدم  ١-٢-٢-٣-١
 .للمواد أو املخاليط

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

 دة أو املخلوط؛اتعيني البيانات ذات الصلة بأخطار امل )أ(

 خلوط؛ واستعراض تلك البيانات بعد ذلك هبدف التأكد من األخطار املالزمة للمادة أو امل )ب(
البت فيما إذا كانت املواد أو املخاليط تصنف كمواد أو خماليط خطرة، ودرجة اخلطر، عند  )ج(

 .االقتضاء، عن طريق مقارنة البيانات مع معايري تصنيف األخطار املتفق عليها

طبيق ، ولزيادة توضيح الت   IOMCوكمـا ذكر يف وصف برنامج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية            ٣-٢-٢-٣-١
، فإنه قد   )٤-٢-١-١، الفقـرة   ١-١الفصل  " (الغرض والنطاق والتطبيق  "املتوقع لنصوص النظام ن م ع حتت عنوان         
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ينظر، مىت صنفت مادة كيميائية بعينها على أنه حيتمل أن تكون هلا تأثريات ضارة، يف تقرير ما ينبغي اختاذه من خطوات 
 .ه أو ظروف استخدام بعينهاإعالمية أو خطوات أخرى بالنسبة ملنَتج بعين

 معايري التصنيف ٣-٢-٣-١

 من هذه الوثيقة معايري لتصنيف املواد واملخاليط، خيصص كل منها لرتبة   ٣ و ٢تقـدم يف اجلـزأين       
وتبىن العملية املوصى هبا لتصنيف أخطار      . أخطار حمددة أو جملموعة من رتب األخطار اليت تتصل فيما بينها اتصاال وثيقا            

 : على أساس الترتيب التايلاملخاليط

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

حيـثما ال تـتوفر بيانات اختبار عن املخلوط نفسه، ينظر يف مبادئ االستكمال املدرجة                )ب(
 بادئ تتيح تصنيف املخلوط؛واملشروحة يف كل فصل على حدة لتعيني ما إذا كانت هذه امل

 وباإلضافة إىل ذلك، فيما يتعلق برتب األخطار الصحية والبيئية،

 وال تكون البيانات املتاحة     `٢` ال تتوفر بيانات اختبار عن املخلوط نفسه و        `١`حيـثما    )ج(
كافية للتمكن من تطبيق مبادئ االستكمال املذكورة أعاله، تطبق من أجل تصنيف املخلوط 

 .تفق عليها ومشروحة يف كل فصل لتعيني األخطار على أساس املعلومات املعروفةطرائق م

 البيانات املتاحة، طرائق االختبار، جودة بيانات االختبار ٤-٢-٣-١

 يف  ال يوجد اشتراط  ، لذلك.  الختبار املواد أو املخاليط    ن م ع ذاته اشتراطات    النظام  ال يتضـمن     ١-٤-٢-٣-١
ومن املعروف أن بعض أقسام اللوائح التنظيمية . ت عن طريق االختبار بالنسبة ألية رتبة أخطارالنظام للحصول على بيانا

، لكن هذه االشتراطات ليست متصلة على )على سبيل املثال يف حالة مبيدات اآلفات(تقتضي احلصول على بيانات اختبار 
ليط باستخدام البيانات املتاحة عن املخلوط نفسه       وتسمح املعايري املوضوعة لتصنيف املخا    . وجه التحديد بالنظام ن م ع     

 .أو البيانات املتاحة عن مكونات املخلوط/أو عن خماليط مشاهبة و/و

ويعـتمد تصـنيف املواد الكيميائية واملخاليط على املعايري وعلى موثوقية طرائق االختبار اليت تدعم أساس                 ٢-٤-٢-٣-١
على سبيل املثال، اختبار التحلل األحيائي للمواد (بناء على اجتياز أو فشل اختبار بعينه ويف بعض احلاالت، حيدد التصنيف . املعايري

االستجابة ومن املالحظات اليت    / التفسريات من منحنيات عالقة اجلرعة     ط، بينما يف حاالت أخرى، تستنب     )أو مكونـات املخاليط   
بار حبيث تكون النتائج قابلة للتكرارية بالنسبة ألية مادة         ويف مجيع احلاالت، يلزم توحيد ظروف االخت      . تسـجل أثـناء االختبار    

ويف هذا السياق، . لتعيني رتبة اخلطر مصدر القلق" صحيحة"كيميائية موضع اختبار، كما يلزم أن يعطي االختبار القياسي بيانات        
 .لتحقيق غرض حمدديعين حتقيق طريقة االختبار العملية اليت يتم التثبت فيها من موثوقية ومالءمة طريقة ما 

وميكن ألغراض تعيني األخطار على الصحة والبيئة استخدام االختبارات اليت تعني اخلواص اخلطرة،              ٣-٤-٢-٣-١
 حمايدة فيما يتعلق بطرائق ةيومعايري ن م ع لتعيني األخطار الصحية والبيئ. واليت جترى وفقا ملبادئ علمية معترف هبا دوليا

هج خمتلفة ما دامت الطرائق سليمة علميا وحمققة وفقا إلجراءات ومعايري دولية تذكرها بالفعل االختبار، وتسمح باتباع ُن
وطرائق . نظم التصنيف القائمة فيما يتعلق باخلطر املثري للقلق، وما دامت الطرائق تعطي بيانات مقبولة على حنو متبادل                

 . بدرجة أكرب، وهي مبينه يف النظام ن م عاالختبار املستخدمة لتعيني األخطار املادية تكون عادة قاطعة

 املواد الكيميائية اليت سبق تصنيفها ٤-٤-٢-٣-١

 على أنه ينبغي قبول بيانات      IOMC-CG-HCCSيـنص أحد املبادئ العامة اليت وضعها فريق التنسيق           
يف هذه املواد وفقا للنظام املتوائم االختبار اليت سبق احلصول عليها للمواد الكيميائية يف إطار نظم التصنيف القائمة عند تصن
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وهلذه السياسة آثار مهمة يف     . ن م ع، وبالـتايل جتنـب ازدواجية االختبار واالستخدام غري الضروري حليوانات االختبار             
وقد يكون من الصعب يف بعض احلاالت . احلاالت اليت ختتلف فيها معايري ن م ع عن املعايري املوجودة يف نظام تصنيف قائم

 .ويف مثل هذه احلاالت سيكون من الضروري االستعانة برأي خبري. دير جودة البيانات املتوفرة من دراسات قدميةتق

 املواد واملخاليط اليت متثل مشكالت خاصة ٥-٤-٢-٣-١

 -عوامل متعددة منها اخلواص الكيميائية      خيضع تأثري املواد أو املخاليط يف النظم األحيائية والبيئية ل          
أو مكونات املخلوط، والطريقة اليت تتاح هبا املكونات يف البيئة يف صورة عناصر متاحة              /ئية للمادة أو املخلوط و    الفيزيا

. وقد متثل بعض جمموعات املواد مشكالت خاصة يف هذا الصدد، على سبيل املثال، بعض البوليمرات والفلزات. بيولوجيا
ثبت من بيانات جتريب قاطعة ناجتة من اتباع طرائق اختبار مقبولة دوليا ويتطلب األمر تصنيف املواد أو املخاليط عندما ي

وباملثل، فإنه ينبغي لدى تصنيف املخاليط، عند االقتضاء، استخدام بيانات          . أن املـواد أو املخاليط غري متاحة بيولوجيا       
 .اإلتاحية األحيائية ملكونات املخلوط بالترافق مع معايري التصنيف املتوائمة

 عدم اإلضرار باحليوانات ٦-٤-٢-٣-١

وال يقتصر هذا الشاغل  . يتمثل أحد الشواغل األخالقية للنظام ن م ع يف سالمة حيوانات التجارب            
على ختفيف الضغط واملعاناة، وإمنا ميتد أيضا ليشمل يف بعض البلدان اجلوانب املتعلقة باستخدام احليوانات واستهالكها                

أمكن ذلك تفضيل االختبارات واخلربات اليت ميكن التوصل إليها بدون استخدام           وينبغي كلما   . ألغـراض الـتجارب   
وهلذا الغرض، أدرجت كجزء من نظام .  التجارب احلية احلساسةحيوانات حية على الطرائق اليت تستخدم فيها حيوانات

خمططات اختبار تبدأ باملالحظات ) تأكّل اجللد وهتّيج العني أو التلف الشديد للعني/هتّيج(التصنيف بالنسبة ألخطار حمددة 
وبالنسبة الختبارات أخرى مثل السمية احلادة، تعترب التجارب احليوانية البديلة اليت تستخدم            . أو القياسات غري احليوانية   

ي فيها أعداد أقل من احليوانات أو تسبب معاناة أقل، مقبولة على املستوى الدويل وينبغي تفضيلها على االختبار التقليد               
 .للجرعة القاتلة للنصف

 األدلة املستمدة من البشر ٧-٤-٢-٣-١

ألغراض التصنيف، ينبغي لدى تقييم أخطار املواد الكيميائية على صحة اإلنسان أن تؤخذ يف االعتبار  
والبيانات املستمدة من مثل البيانات املهنية، (البيانات الوبائية املوثوقة واخلربات املتعلقة بتأثريات املواد الكيميائية يف البشر 

 .وبصفة عامة، ال يقبل إجراء اختبارات على البشر لغرض تعيني األخطار وحسب). قاعدة بيانات احلوادث

 رأي اخلربة ٨-٤-٢-٣-١

يتضـمن هنج تصنيف املخاليط االستعانة برأي اخلربة يف عدد من اجملاالت لضمان إمكان استخدام                
وقد يكون رأي اخلربة . د ممكن من املخاليط هبدف محاية صحة البشر ومحاية البيئة      البـيانات املـتاحة بالنسبة ألكرب عد      

 .ضروريا يف تفسري البيانات املتعلقة بتصنيف أخطار املواد، وخباصة عندما يتطلب األمر عمل تقديرات لوزن األدلة

 وزن األدلة ٩-٤-٢-٣-١

أما . رة عندما تستويف البيانات املعايري املطلوبة     بالنسـبة لبعض رتب األخطار، ينتج التصنيف مباش        ١-٩-٤-٢-٣-١
ويعين هذا أنه ينبغي    . بالنسبة لبعض الرتب األخرى، فإن تصنيف املادة أو املخلوط يبىن على أساس الوزن الكلي لألدلة              

يت يتم التثبت منها،    دراسة مجيع البيانات املتاحة اليت تؤثر يف تعيني السمية معا، مبا فيها نتائج االختبارات يف غري احلي ال                 
 .واخلربة البشرية من قبيل الدراسات الوبائية والسريرية وتقارير احلاالت واملالحظات املثبتة بشكل جيد
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وينبغي إدراج تقييم املواد واملخاليط اليت تدخل يف        .  ووجـود البيانات واتساقها من األمور املهمة       ٢-٩-٤-٢-٣-١
لك نتائج الدراسات اليت جترى على موضع تطبيق املادة املختربة، وآلية أو أسلوب تركيب املادة اليت جيرى تصنيفها، وكذ

 .وجتمع النتائج املوجبة والسالبة وتؤخذ مجيعها يف االعتبار من أجل تعيني وزن واحد لألدلة. التأثري

 املوضحة يف كل     ويـربر التصنيف عادة بناء على التأثريات املوجبة اليت تتسق مع معايري التصنيف             ٣-٩-٤-٢-٣-١
وحيثما تتوفر أدلة من كال املصدرين ويوجد تضارب بني         . فصـل، سواء املستمدة من البشر أو من الدراسات احليوانية         

وعموما، تكون للبيانات البشرية . النتائج، يتعني تقدير موثوقية األدلة املستمدة من املصدرين هبدف حل مسألة التصنيف
غري أنه حىت الدراسات الوبائية اجليدة التصميم، واليت تنفذ         . ية أسبقية على البيانات األخرى    ذات اجلودة واملوثوقية العال   

بشكل جيد، قد تفتقر إىل األعداد الكافية من األفراد موضع الدراسة لكشف التأثريات النادرة واليت تظل مع ذلك مهمة، 
جبة املستمدة من دراسات حيوانية منفذة بصورة جيدة،        وال تبطل النتائج املو   . أو لـتقدير العوامـل اليت قد تثري اللبس        

بالضـرورة، بسـبب عـدم وجود خربة بشرية موجبة، ولكنها تتطلب إجراء تقييم لتماسك وجودة البيانات البشرية                  
 .واحليوانية فيما يتصل بالتواتر املتوقع حلدوث التأثريات وتأثري العوامل اليت قد تثري اللبس

سبيل التعرض للمادة، واملعلومات    : امل املهمة يف حتديد مالءمة تأثري ما وِصلته بالبشر         ومـن العو   ٤-٩-٤-٢-٣-١
وعندما تثري هذه املعلومات شكا يف ِصلتها بالبشر، قد يكون هناك مربر لتحديد تصنيف              . امليكانيكية، ودراسات األيض  

 .بغي عدم تصنيف املادة أو املخلوطوعندما يتضح عدم وجود صلة بني آلية أو أسلوب التأثري بالبشر، ين. أدىن

غري أن دراسة موجبة واحدة جترى وفقا .  وجتمع النتائج املوجبة والسالبة معا لدى تقدير وزن األدلة ٥-٩-٤-٢-٣-١
 .ملبادئ علمية جيدة وتعطي نتائج موجبة معنوية من الناحية اإلحصائية واحليوية قد تربر تعيني فئة تصنيف

 بشان تصنيف املخاليطاعتبارات خاصة  ٣-٣-١

 تعاريف ١-٣-٣-١

. يلـزم تعـريف مصـطلحات حمددة لضمان توفري فهم كامل لألحكام املتعلقة بتصنيف املخاليط               ١-١-٣-٣-١
وتستهدف هذه التعاريف تقييم أو تقدير أخطار املنَتج لغرض التصنيف والوسم، وليس املقصود هبا أن تطبق يف حاالت                  

مجيع املنتجات يف نطاق النظام املتوائم      ) أ(واهلدف من التعاريف هو التأكد من أن        . ناتأخـرى مثل التبليغ عن املخزو     
ختضع للتقييم هبدف تقدير أخطارها، وتصنف بالتايل وفقا ملعايري النظام ) ن م ع(العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها 

فإذا كان حيدث تفاعل أثناء . علي، أي على منَتج ثابتيبىن التقييم على املنَتج املعين الف) ب(ن م ع حسـب االقتضاء؛    
صـنع املنَتج مما يؤدي إىل تكّون منتج آخر، وجب إجراء تقييم جديد لألخطار وإجراء تصنيف لتطبيق النظام املتوائم                    

 .العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها على املنَتج اجلديد

 لالطالع  ٢-١انظر الفصل   (مادة، خملوط، أشابة    : ت التالية وقـد قبلت تعاريف عملية للمصطلحا      ٢-١-٣-٣-١
 ).على تعاريف أخرى وعلى املختصرات املستخدمة يف نظام التصنيف ن م ع

العناصر الكيميائية ومركباهتا يف احلالة الطبيعية أو الناجتة من أي عملية إنتاج، مبا يف ذلك أي : املادة 
وأية شوائب متكونة أثناء العملية املستخدمة، باستثناء أي مذيب قد يفصل من         مضاف الزم للمحافظة على ثبات املنَتج       

 .املنَتج بدون أن يغري ثبات املادة أو يغري تركيبها

 . أو أكثر من املواد اليت ال حيدث تفاعل بينها يف املخلوط٢املخاليط أو احملاليل اليت تتركب من : املخلوط 

دة فلزية متجانسة على النطاق العياين، تتكون من عنصرين أو أكثر           األشابة هي ما  : )السبيكة(األشـابة    
 .وألغراض التصنيف يف إطار النظام ن م ع، تعامل األشابات كمخاليط. متحدة حبيث ال يسهل فصلها بالوسائل امليكانيكية
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. اليط يف النظام ن م ع     وينـبغي استخدام هذه التعاريف هبدف احملافظة على االتساق عند تصنيف املواد واملخ             ٣-١-٣-٣-١
يذكـر أيضا أنه جيب، حيثما يثبت وجود شوائب أو مضافات أو مكونات مفردة يف مادة أو خملوط تكون مصنفة بذاهتا، أن تؤخذ                       

 .التركيز احلدي املعني لكل رتبة أخطار/هذه املواد يف االعتبار أثناء التصنيف إذا زادت نسبتها على قيمة العتبة

عـترف بـه، ألغـراض عملية، أن بعض املواد قد تتفاعل ببطء مع الغازات اجلوية، مثل             ومـن امل   ٤-١-٣-٣-١
األكسـجني، وثاين أكسيد الكربون، وخبار املاء لتكوين مواد خمتلفة، أو قد تتفاعل ببطء شديد مع مكونات املخلوط                  

لوحدات أو بوليمرات عديدة    األخـرى لـتكوين مـواد خمتلفة، أو قد حتدث هلا بلمرة ذاتية لتكوين بوليمرات قليلة ا                
الوحدات، غري أن تركيزات املواد املختلفة اليت تنتجها هذه التفاعالت تعترب عادة منخفضة بشكل كاف حبيث ال تؤثر يف 

 .رتبة أخطار املخلوط

 التركيزات احلدية/استخدام قيم العتبة ٢-٣-٣-١

 تستخدم من أجل تصنيف عدة رتب أخطار عند تصنيف خملوط مل خيترب على أساس أخطار مكوناته، ١-٢-٣-٣-١
تركيزات حدية  /وبينما حتدد قيم عتبة   . يف الـنظام ن م ع قيم عتبة أو تركيزات حدية عامة ملكونات املخلوط املصنفة              

معتمدة بشكل يناسب أخطار معظم املخاليط، قد تكون هناك بعض املخاليط اليت حتتوي مكونات خطرة بتركيزات أقل           
وقد . لتركيزات احلدية املنصوص عليها يف النظام املتوائم ن م ع ولكنها ال تزال تشكل خطرا ميكن تقديرها/من قيم العتبة

التركيزات احلدية بالنظام املتوائم ن م ع أقل كثريا مما يتوقع على أساس             /تكون هناك أيضا حاالت تكون فيها قيم العتبة       
 .مستوى غري خطر ملكون ما

التركيزات احلدية العامة املتبعة يف النظام املتوائم ن م ع بصورة /تاد تطبيق قيم العتبةوينـبغي يف املع   ٢-٢-٣-٣-١
إىل أن خطَر بيد أنه إذا كانت تتوفر لدى املصنف معلومات تشري . منتظمة وموحدة يف مجيع البلدان ويف مجيع القطاعات

ت احلدية العامة، فإن املخلوط الذي حيتوي ذلك التركيزا/ُمكوٍن معني سيكون ملحوظا عند مستويات أدىن من قيم العتبة
 .املكون يصنف تبعا لذلك

كوٍن معني لن يكون ملحوظا يف حالة وجوده ويف بعض األحيان، قد توضح بيانات قاطعة أن خطر ُم ٣-٢-٣-٣-١
يف املخلوط وفقا   ويف تلك احلاالت، ميكن تصن    .  احلدية العامة املتبعة يف ن م ع       التركيزات/مبستوى أعلى من قيم العتبة    

هلذه البيانات، وينبغي أن تستبعد البيانات إمكانية أن يسلك املكون يف املخلوط على حنو من شأنه أن يزيد اخلطر على                    
 .وفضال عن ذلك، ينبغي أال حيتوي املخلوط مكونات تؤثر على ذلك التقدير. مقدار خطر املادة النقية

التركيزات احلدية العامة، /لدعم استخدام أية قيم خمالفة لقيم العتبةوينـبغي االحتفاظ بوثائق كافية     ٤-٢-٣-٣-١
 .وأن تتاح هذه الوثائق ملن يطلب االطالع عليها

 التأثريات التآزرية والتأثريات املضادة ٣-٣-٣-١

، جيب على من يقوم هبذا التقييم أن يأخذ         ن م ع  عند إجراء التقييم وفقا الشتراطات النظام املتوائم         
وال ميكن تصنيف خملوط . باره مجيع املعلومات املتاحة عن احتمال وجود تأثريات تآزرية فيما بني مكونات املخلوطيف اعت

 .بيانات كافيةبيف فئة أخطار أدىن على أساس وجود تأثريات مضادة بني املكونات إال إذا كان ذلك األمر مدعما 
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 ٤-١الفصل 

 الوسم: تبليغ معلومات األخطار
 هداف والنطاق والتطبيقاأل ١-٤-١

يف وضع ) ن م ع(العمل يف إعداد النظام املتوائم العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها داف هل أحد أثيتم ١-١-٤-١
نظـام متوائم لتبليغ معلومات األخطار، مبا يف ذلك الوسم، وصحائف بيانات السالمة، ووضع رموز يسهل فهمها، على أساس                   

وقد نفذ هذا العمل برعاية منظمة العمل الدولية، الفريق العامل التابع ملنظمة العمل             . ليت وضعت للنظام املتوائم   معـايري التصنيف ا   
الدولية املعين بتبليغ معلومات األخطار باستخدام الطريقة ذاهتا املكونة من ثالث خطوات، احملددة يف مواءمة التصنيف، حتت عنوان 

 ).٢-١-١-٣-١، الفقرة ٣-١الفصل " (ةتصنيف املواد واملخاليط اخلطر"

ويتضمن النظام ن م ع أدوات وسم مناسبة لتبليغ معلومات عن كل من رتب وفـئات األخطـار                 ٢-١-٤-١
وال يتحقق هدف املواءمة يف حالة استخدام رموز، أو كلمات تنبيه، أو بيانات أخطار ختتلف عما مت حتديده                  . يف النظام 

 .نظام ن م علكل رتبة وفئة أخطار يف ال

وقـد حبث الفريق العامل التابع ملنظمة العمل الدولية تطبيق املبادئ العامة املوصوفة يف اختصاصات    ٣-١-٤-١
 ، بقدر ما تنطبـق هذه املبادئ على تبليغ معلومات األخطار، واعترف الفريقIOMC CG/HCCS )١(فريق تنسيق نظم التصنيف

تياجات ومنهج نظم التصنيف توخي بعض املرونة من حيث مالءمة إدراج رتب العامل بأنه ستوجد حاالت تربر فيها اح    
 .وفئات أخطار معينة بالنسبة لبعض األوساط املستهدفة

توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية       "وعلى سبيل املثال، فإن نطاق       ٤-١-٤-١
هذا بطاقات وسم   ) النقل(وال يضع نظام    .  من رتبة خطر السمية احلادة      ال يشمل سوى الفئات األشد خطرا      "النموذجية

 >مثل املواد اليت تقع يف نطاق اجلرعات الفموية       (على املواد أو املخاليط اليت تندرج يف نطاق فئات األخطار األقل شدة             
 تقع يف هذه الفئات األقل      غري أنه إذا عدل نطاق ذلك النظام حبيث تدرج فيه املواد واملخاليط اليت            ). كغم/ مغـم  ٣٠٠

ويتناىف مع هدف   . خطـراً، وجب وسم تلك املواد واملخاليط باستخدام أدوات الوسم املناسبة املقررة يف النظام ن م ع                
 .املواءمة استخدام قيم عتبة خمتلفة لتعيني املنتجات اليت توسم يف فئة أخطار بعينها

 "حدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجيةتوصيات األمم املت"ومن املعترف به أن  ٥-١-٤-١
من هنا، فإن جلنة اخلرباء     . تبني معلومات الوسم يف شكل ختطيطي بالدرجة األوىل بسبب احتياجات األوساط املستهدفة           

ألخطار كجزء من   الفرعـية لألمـم املتحدة املعنية بنقل البضائع اخلطرة قد ختتار عدم إدراج كلمات التنبيه وبيانات ا                
 .املعلومات اليت تسجل على بطاقة الوسم طبقا لالئحة التنظيمية النموذجية

 املصطلحات ٢-٤-١

وصفا للمصطلحات والتعاريف العامة املتصلة بتبليغ      " تعاريف وخمتصرات : "٢-١يتضـمن الفصل     ١-٢-٤-١
 .معلومات األخطار

                                                        

)١( IOMC, Coordinating Group for the Harmonization of Chemical Classification Systems, Revised  
  Terms of Reference and Work Programme (IOMC/HCS/95 – 14 January 1996). 
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 اجلماهري أو األوساط املستهدفة ٣-٤-١

 احتياجات اجلماهري أو األوساط املستهدفة اليت ستكون مبثابة املستخدمني النهائيني للمخطط            عينت ١-٣-٤-١
ـ   به هذه األوساط أو اجلماهري       وأويل اهتمام خاص ملناقشة األسلوب الذي تتلقى       .وائم لتبلـيغ معلومـات األخطار     تامل

وتتضمن العوامل اليت نوقشت االستخدام احملتمل . طرةاملستهدفة وتستخدم املعلومات املنقولة إليها عن املواد الكيميائية اخل
 .للمنتجات، وإتاحة معلومات أخرى خبالف مضمون بطاقة الوسم، وإتاحة التدريب

وعلى سبيل . املختلفةوقد كان هناك إدراك لصعوبة الفصل الكامل بني احتياجات اجلماهري املستهدفة  ٢-٣-٤-١
واجهة حاالت الطوارئ بطاقات الوسم يف مرافق التخزين، ويستخدم املستهلكون املثال، يستخدم كل من العاملني وفرق م

وباإلضافة إىل ذلك، فإن مبيدات اآلفات      . والعاملون يف مكان عملهم على حد سواء منتجات مثل الدهانات واملذيبات          
مثل مبيدات اآلفات   (مل  وأماكن الع ) مثل منتجات معاجلة عشب املروج واحلدائق     (ميكن أن تستخدم يف بيئة املستهلك       

. وهكذا، توجد مسات معينة ختتص هبا األوساط املستهدفة املختلفة). املستخدمة يف معاجلة البذور يف حمطات معاجلة البذور
 .وتتناول الفقرات التالية من هذا القسم اجلماهري املستهدفة، ونوع املعلومات اليت حتتاجها

 والعمال إىل معرفة األخطار احملددة اليت تتسم هبا املواد الكيميائية           حيتاج املستخدمون : مكان العمل  ٣-٣-٤-١
أو املتداولة يف مكان العمل، وكذلك معلومات عن إجراءات الوقاية احملددة املطلوبة لتجنب التأثريات الضارة /املستخدمة و

ر احملتملة عن طريق احتواء املادة      ويف حالة ختزين املواد الكيميائية، تقلل األخطا      . الـيت قـد تنشأ بسبب تلك األخطار       
، غري أنه يف حالة وقوع حادث، يكون املستخدمون وعمال الطوارئ حباجة إىل معرفة اإلجراءات )يف عبوات(الكيميائية 

بيد أن بطاقة الوسم ليست املصدر الوحيد هلذه        . وهنا قد حيتاجون إىل معلومات ميكن قراءهتا من بعد        . الواجب اختاذها 
.  وعن طريق نظام إدارة األخطار مبكان العمل       (SDS) الـيت تتاح أيضا عن طريق صحائف بيانات السالمة           املعلومـات 

وقد تتباين طبيعة التدريب املقدم، ودقة      . وينبغي أن ينظم النظام املذكور أيضا التدريب يف جمال تعيني األخطار واتقائها           
غري أنه باملقارنة مع    . لسالمة من مكان عمل إىل آخر     ووضـوح واكـتمال املعلومات اليت تتضمنها صحائف بيانات ا         

 .املستهلكني على سبيل املثال، يستطيع العاملون أن يكّونوا فهما متعمقا للرموز وسائر أنواع املعلومات

يرجح يف معظم احلاالت أن تكون بطاقة الوسم هي املصدر الوحيد للمعلومات املتاحة           : املستهلكون ٤-٣-٤-١
. لذلك، يتطلب األمر أن تكون بطاقة الوسم مفصلة بشكل كاف وذات صلة باستخدام املنَتج. ل مباشرللمستهلكني بشك

ويعترب بعض نظم الوسم الذي يستهدف      . وهـناك اخـتالفات فلسـفية هائلة بشأن هنج تقدمي املعلومات للمستهلكني           
 يف هذا الصدد، بينما تراعي نظم وسم أخرى     هنجا فعاال ) أي تبليغ املخاطر  (املستهلك الوسَم القائَم على احتمال األذى       

وتثقيف املستهلكني  . يف تقدمي معلومات للمستهلكني تبىن على أساس واحد هو أخطار املنَتج          " احلـق يف املعرفة   "مـبدأ   
وميثل تقدمي معلومات كافية بأبسط وأسهل      . أصـعب وأقـل كفاءة من تثقيف اجلماهري واألوساط املستهدفة األخرى          

وتكتسب مسألة املفهومية أمهية خاصة بالنسبة هلذا الوسط املستهدف، نظرا ألن املستهلكني            . حتديا ضخما املصطلحات  
 .يعتمدون على معلومات بطاقة الوسم وحدها

حيتاج العاملون يف خدمات مواجهة الطوارئ إىل معلومات        : خدمـات التدخل يف حاالت الطوارئ      ٥-٣-٤-١
وينطبق . هؤالء إىل معلومات دقيقة ومفصلة وواضحة بقدر كاف بات الفورية، حيتاج االستجاولتيسري.  مستوياتعلى عدة

والعاملون يف إطفاء احلرائق والذين . ذلـك يف حالـة وقوع حادث أثناء النقل، أو يف مرافق التخزين، أو يف أماكن العمل          
ويكون هؤالء األشخاص مدربني . من بعديبادرون إىل مسرح حادث ما مثال، حيتاجون إىل معلومات ميكن متييزها وتفسريها 

إال أن العاملني يف مواجهة الطوارئ يتطلبون أيضا        . تدريـبا جيدا على استخدام املعلومات التخطيطية واملعلومات املشفرة        
وقد ختتلف املعلومات املطلوبة    .  مفصـلة عن األخطار وأساليب املواجهة، حيصلون عليها من عدد من املصادر            معلومـات 

 .ني الطبيني املسؤولني عن عالج ضحايا احلوادث أو حاالت الطوارئ عما حيتاج إليه العاملون يف اإلطفاءللموظف

 احتياجات  "توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية         "تليب  : النقل ٦-٣-٤-١
. ل والعاملني يف مواجهة الطوارئ ميثلون اجلماهري املستهدفة الرئيسيةعدد كبري من اجلماهري املستهدفة، رغم أن العاملني يف النق     
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ومن بني اجلماهري املستهدفة األخرى أصحاب العمل الذين يقبلون بضائع خطرة لنقلها أو حتميل أو تفريغ عبوات بضائع خطرة 
املمارسات املأمونة العامة اليت تالئم وكل هؤالء حيتاجون إىل معلومات تتعلق ب. يف، أو من، مركبات النقل أو حاويات الشحن

وعلى سبيل املثال، سيكون قائد املركبة حباجة إىل معرفة ما جيب عمله يف حالة وقوع حادث بصرف النظر . مجيع حاالت النقل
كبات إال إىل وقد ال حيتاج قادة املر). تبليغ احلادث إىل السلطات، حفظ مستندات النقل يف مكان حمدد، إخل: (عن املادة املنقولة

وحيتاج . معلومات حمدودة عن األخطار احملددة، ما مل يقوموا أيضا بتحميل أو تفريغ العبوات أو مبلء اخلزانات والصهاريج، إخل
 .العاملون الذين يكون هلم اتصال أو احتكاك مباشر مع البضائع اخلطرة إىل معلومات أكثر تفصيال

 املفهومية ٤-٤-١

املعلومات املقدمة إحدى أهم املسائل اليت عوجلت أثناء وضع نظام تبليغ معلومات األخطار             كانت مفهومية    ١-٤-٤-١
 :وهدف النظام املتوائم ن م ع هو تقدمي املعلومات وفقا للمبادئ التالية).  بشأن منهجية اختبار املفهومية٦انظر املرفق (

 ينبغي تبليغ املعلومات بأكثر من وسيلة؛ )أ(

 عناصر النظام يف االعتبار الدراسات والوثائق املوجودة من قبل، إىل جانب             تأخذ مفهومية  )ب(
 مجيع البيانات املستقاة من التقييمات؛

 .اخلطر متساوقة عرب خمتلف أنواع األخطار) شدة(ينبغي أن تكون العبارات املستخدمة لبيان درجة  )ج(

التعبري عن الشدة بني التأثريات الطويلة األجل       وقـد كانت النقطة األخرية موضوع مناقشة حول مقارنة           ٢-٤-٤-١
ورمبا قد يتعذر عقد مقارنة مباشرة بني األخطار املادية واألخطار الصحية، . مثل السرطنة واألخطار املادية مثل القابلية لالشتعال

 .لق ذاهتا إزاء اخلطروقد ميكن تزويد اجلماهري املستهدفة بوسيلة لوضع درجة اخلطر يف السياق، وبالتايل نقل درجة الق

 منهجية اختبار املفهومية ٣-٤-٤-١

دل استعراض أويل للدراسات املنشورة قامت به جامعة مريالند على أنه ميكن تطبيق مبادئ عامة تتصل                 
وقد وضعت جامعة كيب تاون هذه املبادئ يف منهجية         . باملفهومـية على عملية وضع خمطط متوائم لتبليغ معلومات األخطار         

وباإلضافة إىل اختيار عناصر الوسم املفردة، تدرس ). ٦انظر املرفق (ار شاملة لتقييم مفهومية نظام تبليغ معلومات األخطار اختب
وتتضمن . املنهجـية مفهومية رسائل التحذير املوجهة للمستهلكني حيث يقل االعتماد على التدريب للمساعدة يف املفهومية              

 .٦ويرد ملخص هلذه املنهجية يف املرفق . (SDS)م مفهومية صحائف بيانات السالمة منهجية االختبار أيضا وسيلة لتقيي

 الترمجة ٥-٤-١

ومن الواضح أنه يتعني أن حتتفظ . متثل خيارات استخدام املعلومات النّصية حتديا إضافيا أمام املفهومية 
 اكتسبت خربة يف هذا الصدد يف برنامج بطاقات وقد. الكلمات والعبارات مبفهوميتها عند ترمجتها، بينما تبلغ املعىن نفسه

.  يف ترمجة عبارات منطية إىل نطاق واسع من اللغات(IPCS)السالمة الكيميائية التابع للربنامج الدويل للسالمة الكيميائية 
يل املثال،  كما تتوفر لدى االحتاد األورويب خربة يف ترمجة املصطلحات لضمان تبليغ الرسالة نفسها بعدة لغات، على سب                

واكتسبت خربة مماثلة يف أمريكا الشمالية حيث يتوفر دليل أمريكا الشمالية بشأن االستجابة             . األخطـار واملخاطر، إخل   
 .للطوارئ، الذي يستخدم عبارات أساسية بعدد من اللغات

 التوحيد القياسي ٦-٤-١

ع، يبىن جزء كبري منه على ُنهج قياسية        مـن أجـل حتقيق اعتماد أكرب عدد ممكن من البلدان للنظام ن م                ١-٦-٤-١
 -وميكن تطبيق التوحيد القياسي على عناصر معينة للوسم . لتسهيل مهمة االلتزام به على الشركات ولتسهيل تنفيذ البلدان للنظام        

 . السالمة وعلى شكل ولون بطاقة الوسم وشكل صحيفة بيانات-الرموز، كلمات التنبيه، بيان األخطار، البيانات التحذيرية 
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 تطبيق التوحيد القياسي يف النظام املتوائم ٢-٦-٤-١

مت بالنسبة لبطاقات الوسم توحيد رموز األخطار وكلمات التنبيه، وبيانات األخطار مجيعها، وحددت  
وينبغي أال تكون هذه العناصر القياسية موضع اختالف، وينبغي أن تظهر على . هذه العناصر لكل فئة من فئات األخطار

أما بالنسبة . بطاقة الوسم مبوجب النظام ن م ع على النحو املبني يف الفصول اليت تتناول كل رتبة أخطار يف هذه الوثيقة
 (SDS) )ص ب س  (صحائف بيانات السالمة    : تبليغ معلومات األخطار  : لصحائف بيانات السالمة، فإن الفصل املعنون     

رغم أنه متت مواءمة البيانات التحذيرية متاما يف النظام ن م ع            و. يتضمن شكال قياسيا لعرض املعلومات    ) ٥-١الفصل  (
وقد جترى يف املستقبل أعمال     . هبذه الوثيقة يقدم إرشادات للمساعدة يف اختيار البيانات املناسبة         ٣احلـايل، فإن املرفق     

  .إضافية لزيادة التوحيد يف هذا اجملال، مت اكتسبت البلدان خربة يف تطبيق النظام ن م ع

 استخدام معلومات تكميلية أو غري قياسية ٣-٦-٤-١

 .يف النظام ن م عالقياسي ميكـن أن حتمل بطاقة الوسم أيضا عناصر معلومات أخرى مل ختضع للتوحيد     ١-٣-٦-٤-١
وقد تشترط السلطة املختصة معلومات     . تحذيريةبيانات ال الوبعـض هـذه العناصر يلزم إدراجه يف بطاقة الوسم، مثل            

  وللتأكد من أن استخدام معلومات غري قياسية       .، وقـد خيتار املوردون إضافة معلومات تكميلية مببادرة منهم         إضـافية 
إىل إضعاف معلومات النظام املتوائم ن م ع، ينبغي أن يقتصر           ال يؤدي إىل اختالف واسع ال مربر لـه يف املعلومات أو            

 :استخدام املعلومات التكميلية على األحوال التالية

توفر املعلومات التكميلية تفاصيل أكثر وال تتعارض مع صحة معلومات األخطار           عـندما    )أ(
 قياسية أو تلقي عليها ظالل الشك؛ أوال

 عندما توفر املعلومات التكميلية معلومات عن أخطار مل تدرج بعد يف النظام ن م ع؛ )ب(

 .يات احلمايةويف كلتا احلالتني، ينبغي أال تقلل املعلومات التكميلية مستو

وينـبغي توفـري خيار أمام السلطة اليت تبت يف شكل بطاقة الوسم لتقدمي معلومات تكميلية تتصل               ٢-٣-٦-٤-١
باخلطر، مثل احلالة الفيزيائية للمادة أو سبيل التعرض جنبا إىل جنب مع بيان األخطار، بدال من وضع هذه البيانات يف                    

 .١-٤-٥-١٠-٤-١انظر أيضا . سمقسم املعلومات التكميلية على بطاقة الو

 حتديث املعلومات ٧-٤-١

حتدد مجيع النظم وسيلة لالستجابة بطريقة مناسبة ويف الوقت املناسب ألية معلومات جديدة وحتديث  ١-٧-٤-١
 .وفيما يلي أمثلة لكيفية حتقيق ذلك. بطاقة الوسم ومعلومات صحائف بيانات السالمة تبعا لذلك

 عن حتديث املعلوماتإرشادات عامة  ٢-٧-٤-١

اليت يتلقوهنا عن أخطار املادة الكيميائية، " اجلديدة واملهمة"ينبغي أن يستجيب املوردون للمعلومات  ١-٢-٧-٤-١
واملعلومات اجلديدة املهمة هي أية     . وذلـك عـن طـريق حتديث بطاقة الوسم وصحيفة بيانات السالمة املتعلقة باملادة             

 املخلوط وفقا للنظام ن م ع، وتؤدي إىل تغيري يف املعلومات اليت حتملها بطاقة الوسم أو                 معلومات تغري تصنيف املادة أو    
وميكن أن يتضمن ذلك، على . أية معلومات تتعلق باملادة وتدابري الرقابة املناسبة اليت قد تؤثر يف صحائف بيانات السالمة

ملزمنة احملتملة للتعرض للمادة الكيميائية، نتيجة لصدور      سـبيل املثال، املعلومات اجلديدة عن التأثريات الصحية الضارة ا         
 .وثائق نشرت حديثا أو لنتائج اختبار، حىت إذا مل يترتب على ذلك تغيري يف التصنيف

وقد ختتار السلطة . وينـبغي أن جيـرى التحديث بسرعة لدى تلقي املعلومات اليت تستلزم املراجعة        ٢-٢-٧-٤-١
وال ينطبق ذلك إال على بطاقات الوسم وصحائف بيانات . بغي خالهلا مراجعة املعلومات املختصـة حتديد مهلة زمنية ين     
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إذ إنه يف نظم وسم مبيدات اآلفات، حيث        . السالمة املتعلقة باملنتجات اليت ال ختضع آللية ترخيص مثل مبيدات اآلفات          
غري أنه  . ديثا لبطاقة الوسم من تلقاء نفسه     متثل بطاقة الوسم جزءاً من آلية ترخيص املنتج، ال ميكن للمورد أن جيري حت             

عـندما ختضـع املنتجات الشتراطات نقل البضائع اخلطرة، ينبغي حتديث بطاقة الوسم املستخدمة لدى تلقي املعلومات            
 .اجلديدة كما هو مذكور أعاله

ا بطاقة الوسم   كمـا أنـه ينبغي للموردين القيام بصفة دورية باستعراض املعلومات اليت تبىن عليه              ٣-٢-٧-٤-١
. وصحيفة بيانات السالمة للمادة أو املخلوط، حىت إذا مل يتلقوا معلومات جديدة ومهمة بشأن تلك املواد أو املخاليط                 

وقد ختتار السلطة . ويتطلب ذلك، على سبيل املثال، حتري قواعد بيانات األخطار الكيميائية للبحث عن معلومات جديدة
من تاريخ اإلعداد األصلي للمعلومات، ينبغي للموردين خالهلا )  سنوات يف املعتاد٥-٣(ة املختصة أن حتدد فترة زمنيــ

 .مراجعة معلومات بطاقة الوسم وصحيفة بيانات السالمة

 )CBI(املعلومات التجارية السرية  ٨-٤-١

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

الـنظام املتوائم العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، ينبغي تطبيق قواعد البلد املستورد فيما يتعلق مبتطلبات محاية                 
 .ت التجارية السرية بالنسبة للمواد واملخاليط املستوردةاملعلوما

وحيثما خيتار نظام معني محاية املعلومات التجارية السرية، ينبغي أن تضع السلطات املختصة اآلليات  ٢-٨-٤-١
 :املالئمة وفقا للقانون الوطين واملمارسات الوطنية، وأن تبحث

و رتب مواد كيميائية معينة يف ترتيبات محاية        مـا إذا كـان إدراج مواد كيميائية معينة أ          )أ(
 املعلومات التجارية السرية مناسبا ملتطلبات النظام؛

الذي ينبغي تطبيقه، مع مراعاة عوامل مثل وصول        " املعلومات التجارية السرية  "تعـريف    )ب(
املتنافسـني إىل املعلومـات، وحقوق امللكية الفكرية، والضرر احملتمل الذي يسببه إفشاء             

 املعلومات بالنسبة للعمل التجاري اخلاص بصاحب العمل أو املوّرد؛
اإلجـراءات املناسـبة إلفشاء املعلومات التجارية السرية حيثما يكون من الضروري محاية صحة               )ج(

 .وسالمة العاملني أو املستهلكني أو محاية البيئة، والتدابري الالزمة ملنع مزيد من إفشاء املعلومات

 ختـتلف الـتدابري احملددة حلماية املعلومات التجارية السرية بني النظم املختلفة وفقا للقانون               وقـد  ٣-٨-٤-١
 : غري أنه ينبغي أن تكون متساوقة مع املبادئ العامة التالية.واملمارسات الوطنية

 عن املعلومات اليت جيب بياهنا على بطاقات الوسم أو صحائف بيانات السالمة، ينبغي بعيدا )أ(
تقتصر متطلبات محاية املعلومات التجارية السرية على أمساء املواد الكيميائية، وتركيزاهتا أن 

أو صحائف بيانات /وينبغي إفشاء مجيع املعلومات األخرى على بطاقة الوسم و. يف املخاليط
 السالمة حسب االقتضاء؛

م أو صحيفة بيانات    حيـثما حتجب املعلومات التجارية السرية، ينبغي أن تبني بطاقة الوس           )ب(
 السالمة ذلك؛

وينبغي . ينـبغي اإلفصاح عن املعلومات التجارية السرية للسلطة املختصة إذا طلبت ذلك            )ج(
 للسلطة املختصة محاية سرية املعلومات وفقا للقانون واملمارسات املعمول هبا؛
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ادة كيميائية  حيـثما يقرر مسؤول طيب مهين أنه توجد حالة طارئة طبية بسبب التعرض مل              )د(
خطـرة أو ملخلـوط مواد كيميائية، ينبغي أن تكون هناك آليات تكفل إفصاح املورد أو                

. صاحب العمل أو السلطة املختصة يف حينه عن أية معلومات سرية ضرورية لتقدمي العالج             
 ويلتزم املسؤول املهين الطيب باحملافظة على سرية املعلومات؛

على طارئ صحي ينبغي أن يكفل املوّرد أو صاحب العمل          يف احلـاالت الـيت ال تنطوي          )ه(
اإلفصاح عن املعلومات التجارية السرية ألي مسؤول عن السالمة أو مسؤول مهين صحي             
يـتوىل تقـدمي اخلدمات الطبية أو أية خدمات أمان أو خدمات صحية أخرى للعاملني أو                

اص الذين يطلبون املعلومات أن     وينبغي لألشخ . املستهلكني املعرضني، وللعاملني أو ممثليهم    
يقدموا األسباب احملددة لطلب إفشاء املعلومات، وأن يوافقوا على عدم استخدام املعلومات            

 إال لغرض محاية العاملني أو املستهلكني، وعلى احملافظة على سريتها؛

رتاع بشكل مباشر يف حالة رفض إفشاء املعلومات التجارية السرية، ينبغي للسلطة املختصة حل هذا ال        )و(
وينبغي أن يكون املوّرد أو صاحب      . أو تقـدمي آلـية أخرى ميكن أن تساعد يف حل هذه اخلالفات            

 .العمل مسؤوال عن إثبات أن املعلومات اليت يرفض إفشاءها ذات طابع سري وجيب محايتها

 التدريب ٩-٤-١

وينبغي . غ معلومات األخطارميثل تدريب مستخدمي معلومات األخطار جزءا ال يتجزأ من نظام تبلي 
أن حتـدد النظم املختلفة التثقيف والتدريب املناسبني للجماهري املستهدفة املعنية بالنظام ن م ع، اليت يتعني عليها تفسري                   

وينبغي أن  . أو صحيفة بيانات السالمة واختاذ اإلجراءات املناسبة ملواجهة األخطار الكيميائية         /معلومات بطاقة الوسم و   
وتشمل اجلماهري املستهدفة الرئيسية للتدريب     . متطلبات التدريب مناسبة لطبيعة العمل أو التعرض ومتناسبة معها        تكون  

العاملني، وأفراد خدمات مواجهة الطوارئ، والعاملني يف إعداد بطاقات الوسم، وصحائف بيانات السالمة واستراتيجيات 
كما يلزم بدرجات خمتلفة تدريب العاملني يف جمال نقل وتوريد          . رتبلـيغ معلومات األخطار يف إطار نظم إدارة األخطا        

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تنظر النظم يف االستراتيجيات الالزمة لتثقيف املستهلكني بشأن             . املواد الكيميائية اخلطرة  
 .تفسري معلومات بطاقة الوسم امللصقة على املنتجات اليت يستخدموهنا

 خطوات الوسم ١٠-٤-١

 النطاق ١-١٠-٤-١

 :تصف األقسام التالية خطوات إعداد بطاقات الوسم يف النظام ن م ع، اليت تشمل ما يلي 

 ختصيص عناصر البطاقة؛ )أ(
 استنساخ الرمز؛ )ب(
 استنساخ الرسم التخطيطي للخطر؛ )ج(
 كلمات التنبيه؛ )د(
 بيانات األخطار؛  )ه(
 املتعلقة هبا؛البيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية  )و(
 بيان املنَتج، وبيانات املورد؛ )ز(
 األخطار املتعددة وأسبقية املعلومات؛ )ح(
 ترتيبات عرض عناصر بطاقة الوسم وفقا للنظام ن م ع؛ )ط(
 .ترتيبات خاصة للوسم )ي(
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 ختصيص عناصر الوسم ٢-١٠-٤-١

الرمز، كلمة  ( عناصر الوسم    ترد يف اجلداول الواردة يف الفصول املختلفة لكل رتبة أخطار تفاصيل           
وتعكس فئات األخطار معايري التصنيف     .  اليت ختصص لكل فئة من فئات األخطار بالنظام ن م ع           )التنبـيه، بيان اخلطر   

 ترتيبات خاصة لتلبية    ٤-٥-١٠-٤-١وتوصف يف   . ١ويرد ملخص لعملية ختصيص عناصر الوسم يف املرفق         . املتوائمة
 .ستهدفة من املعلوماتاحتياجات خمتلف اجلماهري امل

 استنساخ الرمز ٣-١٠-٤-١

وباستثناء الرمز اجلديد   . رمـوز األخطار التالية هي الرموز القياسية اليت ينبغي استخدامها يف النظام ن م ع               
الـذي سيسـتخدم للداللة على أخطار صحية حمددة، وهو عالمة التعجب والسمكة والشجرة، فإن هذه الرموز متثل جزءا من                    

 ."توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية"ة الرموز القياسية املستخدمة يف جمموع

 هلب هلب فوق دائرة قنبلة منفجرة

 

 

 

مججمة وعظمتان متقاطعتان  تأكل اسطوانة غاز
   

 عالمة تعجب البيئة خطر صحي

   

  واستنساخ الرسوم التخطيطية لألخطارالرسوم التخطيطية ٤-١٠-٤-١

 يعرف الرسم التخطيطي بأنه تكوين ختطيطي يتضمن رمزا وعناصر ختطيطية أخرى، كاألطر وشكل  ١-٤-١٠-٤-١
 .، اهلدف منها تبليغ معلومات حمددة)اخللفية(أو لون يف األرضية 

 الشكل واللون  ٢-٤-١٠-٤-١

 .لتخطيطية لألخطار املستخدمة يف النظام ن م ع على شكل مربع قائم على نقطة  ينبغي أن تكون مجيع الرسوم ا١-٢-٤-١٠-٤-١
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3

اليت يشار إليها بصفة عامة باسم بطاقة التعريف (  بالنسبة للنقل، ينبغي استخدام الرسوم التخطيطية ٢-٢-٤-١٠-٤-١
الئحة األمم املتحدة التنظيمية     "وحتدد. توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة      املبينة يف   ) يف لوائـح الـنقل    

مواصفات الرسوم التخطيطية للنقل، مبا يف ذلك اللون، والرموز، واألبعاد، وتباين ألوان األرضية، ومعلومات " النموذجية
 ويشترط أن تكون أبعاد الرسوم التخطيطية اخلاصة بالنقل       . والشكل العام ) مثل رتبة اخلطر  (إضـافية بشـأن السالمة      

مم على األقل، مع بعض االستثناءات للسماح باستخدام أبعاد أصغر للرسوم التخطيطية يف حالة العبوات  ١٠٠ × ١٠٠
الئحة "وتشترط . وحتمل الرسوم التخطيطية للنقل الرمز يف النصف األعلى من الرسم         . الصـغرية جدا واسطوانات الغاز    
ويرد أدناه .  أو تثبت على العبوة على أرضية بلون متباينأن تطبع الرسوم التخطيطية" األمم املتحدة التنظيمية النموذجية

 ".لالئحة األمم املتحدة التنظيمية النموذجية"مثال يوضح بطاقة تعريف منوذجية خلطر سائل هلوب وفقا 

 أسود أو أبيض؛: هلب: الرمز" (الئحة األمم املتحدة التنظيمية النموذجية"رسم ختطيطي لسائل هلوب يف 
 ) مم١٠٠×  مم ١٠٠:  يف الركن األسفل؛ األبعاد الدنيا٣ رقم أمحر؛: األرضية

توصيات األمم املتحدة بشأن "  وينبغي أن حتمل الرسوم التخطيطية اليت حيددها النظام ن م ع وليس ٣-٢-٤-١٠-٤-١
 واسعا مبا يكفي ، رمزا باللون األسود على أرضية بيضاء وإطارا أمحر       "نقل البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية     

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

توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية    " الـيت حتددها     باسـتخدام الرسـوم التخطيطـية     
وفيما يلي مثال لرسم .  يف أوضاع استخدام أخرى ال تكون فيها العبوة مشمولة بالالئحة التنظيمية النموذجية"النموذجية

  .ختطيطي مبقتضى النظام ن م ع ملادة مهيجة للجلد

 ة للجلدرسم ختطيطي ملادة مهيج

 ختصيص عناصر الوسم ٥-١٠-٤-١

توصيات األمـم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة "ب  املعلومات املطلوبة للعبوات املشمولة  ١-٥-١٠-٤-١
 "التنظيمية النموذجية
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على بطاقة الوسم،   " الئحة األمـم املتحدة التنظيمية النموذجية     "حيـثما يظهر رسم ختطيطي مبوجب      
وينبغي أال تظهر الرسوم التخطيطية اليت يقتضيها ن م ع .  النظام ن م ع للخطر نفسهي أال يظهر رسم ختطيطي مبوجبينبغ

 .وغري املطلوبة لنقل البضائع اخلطرة على حاويات الشحن، أو املركبات الربية، أو عربات أو صهاريج السكك احلديدية

 م مبوجب النظام ن م عاملعلومات املطلوبة على بطاقة الوس ٢-٥-١٠-٤-١

 كلمات التنبيه )أ( 

تعـين كلمة التنبيه كلمة تستخدم لبيان املستوى النسيب لشدة اخلطر وتنبيه القارئ إىل خطر حمتمل                 
" خطر"وتستخدم كلمة ". حتذير"و" خطر: "وكلمات التنبيه املستخدمة يف النظام ن م ع هي       . مـبني على بطاقة الوسم    
وترد يف  . لفئات اخلطر األدىن  " حتذير"، بينما تستخدم    ) بصورة رئيسية  ٢ و ١فئات اخلطر   أي ل (لفـئات اخلطـر األشد      

 .اجلداول املبينة يف الفصول املتعلقة بكل رتبة أخطار تفاصيل كلمات التنبيه اليت حددت لكل فئة أخطار يف النظام ن م ع

 راخطبيانات األ )ب( 

خطار تصف طبيعة أخطار املنتج اخلطر، مبا يف ذلك،         يعين بيان اخلطر عبارة حمددة لكل رتبة وفئة أ         
وترد يف اجلداول املتعلقة بعناصر الوسم يف كل رتبة أخطار تفاصيل بيانات األخطار احملددة   . عند االقتضاء، درجة اخلطر   

 .لكل فئة أخطار يف النظام ن م ع

 والرسوم التخطيطيةالبيانات التحذيرية  )ج( 

تصف التدابري املوصى باختاذها لتقليل أو منع     ) أو رسم ختطيطي  /و(رة  يعـين البـيان التحذيري عبا      
وينبغي . التأثريات الضارة اليت تنتج من التعرض ملنتج خطر، أو من التخزين غري السليم أو املناولة غري السليمة ملنتج خطر

الذي يضع بطاقة الوسم أو السلطة أن حتمل بطاقة وسم النظام ن م ع معلومات حتذيرية مناسبة يتوىل اختيارها املسؤول 
 أمثلة للبيانات التحذيرية اليت ميكن استخدامها، وكذلك أمثلة للرسوم التخطيطية التحذيرية            ٣ويتضمن املرفق   . املختصة

 .اليت ميكن استخدامها حيثما ترخص السلطة املختصة بذلك

  املنتجبيان )د( 

ظام ن م ع، وينبغي أن يتطابق مع اسم ينبغي استخدام اسم املنتج على بطاقة وسم الن `١`
وحيثما ال تكون املواد أو املخاليط     . املنـتج املسـتخدم يف صحيفة بيانات السالمة       

، ينبغي أن يوضع بالئحة األمم املتحدة النموذجية بشأن نقل البضائع اخلطرةمشمولة 
 دة؛أيضا على العبوة االسم الرمسي املستخدم يف النقل الذي أقرته األمم املتح

وبالنسبة للمخاليط أو . وينـبغي أن حتمـل بطاقـة وسـم املادة اهلوية الكيميائية للمادة            `٢`
األشـابات، ينـبغي أن حتمل بطاقة الوسم اهلويات الكيميائية جلميع العناصر املكونة أو              
الداخلـة يف تركيـب األشابة اليت تسهم يف السمية احلادة، أو تأكل اجللد أو تلف العني                 

و إطفار اخلاليا اجلنسية، أو السرطنة، أو السمية التناسلية، أو التحسيس اجللدي            الشديد، أ 
، وذلك عندما تظهر    (STOST) ألعضاء مستهدفة حمددة  /أو التنفسـي، أو السمية الشاملة     
وكبديل لذلك، قد تقتضي السلطة املختصة إدراج مجيع        . هذه األخطار على بطاقة الوسم    
 ليت تسهم يف خطر املخلوط أو األشابة؛املكونات أو عناصر األشابة ا
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حيثما ال توّرد املواد أو املخاليط إال الستخدامها يف مكان العمل، قد ختتار السلطة               `٣`
املختصـة إعطـاء املورد حرية تقدير إدراج اهلويات الكيميائية يف صحيفة بيانات             

 السالمة بدال من إظهارها على بطاقة الوسم؛

تضعها السلطة املختصة بشأن املعلومات التجارية السرية األسبقية على         تكون للقواعد اليت     `٤`
وهذا يعين أنه حيثما يكون من املعتاد إدراج مكون ما يف بطاقة            . قواعـد تعـريف املنتج    

الوسـم، ال يتعني بيان امسه يف بطاقة الوسم إذا كان يستويف معايري السلطة املختصة بشأن            
 .املعلومات التجارية السرية

 دبيانات املوّر  )ه( 

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

 األخطار املتعددة وأسبقية معلومات األخطار ٣-٥-١٠-٤-١

هذه و. تنطبق الترتيبات التالية حيثما متثل املواد أو املخاليط أكثر من خطر واحد وفقا للنظام ن م ع 
 من ).١-١الفصل  (الغرض، والنطاق والتطبيق: املشروح حتت عنوان" هنج أحجار البناء"الترتيبات ليست بال تأثري بالنسبة ملبدأ 

هـنا، فإنه حيثما ال يقدم نظام ما معلومات على بطاقة الوسم بشأن خطر معني، ينبغي إدخال تعديالت على الترتيبات      
 .املنطبقة تبعا لذلك

   أسبقيات ختصيص الرموز١-٣-٥-١٠-٤-١

توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة         "ب  بالنسـبة للمواد واملخاليط املشمولة       
ويف أوضاع أماكن العمل، . ، تتبع أسبقية رموز األخطار املادية القواعد احملددة يف الالئحة النموذجية"التنظيمية النموذجية

 :ة استخدام مجيع رموز األخطار املادية، وتطلق مبادئ األسبقية التالية بالنسبة لألخطار الصحيةقد تقتضي السلطة املختص

 يف حالة استخدام رمز اجلمجمة والعظام املتقاطعة، ينبغي عدم إظهار عالمة التعجب يف البطاقة؛ )أ(

 هذه  يف حالـة انطـباق رمز التأكّـل، ينبغي عدم إظهار عالمة التعجب حيثما تستخدم              )ب(
 العالمة لتهيج اجللد أو العني؛

خلطر الصحي بشأن التحسيس التنفسي، ينبغي عدم إظهار عالمة         ايف حالـة ظهـور رمز        )ج(
 .التعجب حيثما تستخدم هذه العالمة لبيان التحسيس اجللدي أو هتيج اجللد أو العني

 أسبقيات ختصيص كلمات التنبيه  ٢-٣-٥-١٠-٤-١

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

  أسبقيات ختصيص بيانات األخطار ٣-٣-٥-١٠-٤-١

وقد ختتار السلطة املختصة حتديد الترتيب . ينبغي أن تظهر مجيع بيانات األخطار على بطاقة الوسم   
 .الذي تظهر به هذه البيانات

 وفقاً للنظام ن م عترتيبات عرض عناصر بطاقة الوسم    ٤-٥-١٠-٤-١
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  ن م ع على بطاقة الوسم النظام  موضع معلومات١-٤-٥-١٠-٤-١

نظام ن م ع مجيعها     ال  ينبغي وضع الرسوم التخطيطية وكلمة التنبيه وبيانات األخطار اليت حيددها            
علومات التحذيرية أو    لعرض هذه البيانات وعرض امل     اوقد ختتار السلطة املختصة أن تقدم ترتيبا حمدد       . ة الوسم قعلى بطا 

 .وترد إرشادات حمددة وأمثلة يف الفصول اليت تتناول رتب األخطار املختلفة. تعطي املورد حرية االختيار

وترد أمثلة  .   وقـد أثريت بعض التساؤالت عن كيفية وضع عناصر الوسم على العبوات املختلفة             
 .٧حمددة لذلك يف املرفق 

 يلية  املعلومات التكم٢-٤-٥-١٠-٤-١

  جيوز للسلطة املختصة أن تسمح باستخـدام معلومـات تكميلية رهنـا باتباع البارامترات املوضحة يف              
. ورد بتحديدها موقـد ختتار السلطة املختصة أن حتدد أماكن ظهور هذه املعلومات على بطاقة الوسم أو تسمح لل                . ٣-٦-٤-١

 .ن م عالنظام ومات التكميلية وضوح البيانات اليت يفرضها ويف كلتا احلالتني، ينبغي أال يعوق مكان ظهور املعل

 م التخطيطيةو  استخدام اللون خارج الرس٣-٤-٥-١٠-٤-١

األلوان يف مناطق أخرى من بطاقة ام د  باإلضافة إىل استخدام اللون يف الرسوم التخطيطية، ميكن استخ 
 املعتمدة يف دليل منظمة األغذية والزراعة بشأن وسم مبيدات الوسم لتلبية اشتراطات حمددة للوسم، من قبيل استخدام األطر

 .اآلفات، أو لكلمات التنبيه وبيانات األخطار، أو كأرضية هلذه املعلومات، أو على أي حنو آخر حتدده السلطة املختصة

 ترتيبات خاصة بشأن الوسم   ٥-٥-١٠-٤-١

ر معينة للمسرطنات والسمية التناسلية     أخطا   قـد ختتار السلطة املختصة السماح بتبليغ معلومات        
والسـمية الشاملة لعضو مستهدف حمدد نتيجة للتعرض املتكرر بإظهار هذه املعلومات على بطاقة الوسم وعلى صحيفة            

انظر الفصول املختلفة بشأن تفاصيل قيم العتبة ذات (، أو على صحيفة بيانات السالمة فقط )ص ب س(بيانات السالمة 
 ).رتبالصلة هبذه ال

   وباملثل، بالنسبة للفلزات واألشابات، قد ختتار السلطة املختصة السماح بتبليغ معلومات األخطار            
 .من خالل صحائف بيانات السالمة فقط عندما توّرد هذه املواد يف الشكل املتكتل غري القابل للتفرق

   بطاقات الوسم يف مكان العمل١-٥-٥-١٠-٤-١

يف نطاق النظام ن م ع بطاقة الوسم اليت يقضي هبا النظام عندما تكون              حتمـل املنتجات املشمولة      
كما ينبغي استخدام   . متاحة يف مكان العمل، وينبغي احملافظة على بقاء بطاقة الوسم على الوعاء املوّرد يف مكان العمل               

للسلطة املختصة أن تسمح    غري أنه ميكن    . بطاقـة وسـم النظام ن م ع أو عناصر الوسم لألوعية املوّردة ملكان العمل              
ألصحاب العمل باستخدام وسائل بديلة لتزويد العاملني باملعلومات ذاهتا يف شكل مكتوب أو معروض آخر إذا كان هذا 

وعلى سبيل . الشكل أكثر مالءمة ملكان العمل ولتبليغ املعلومات بكفاءة مماثلة لكفاءة بطاقة الوسم مبوجب النظام ن م ع
 .معلومات الوسم يف مكان العمل بدال من ظهورها على كل وعاء حيتوي املادةاملثال، ميكن عرض 

يلزم عادة استخدام وسائل بديلة لتزويد العاملني باملعلومات املدرجة يف بطاقات النظام ن م ع حيثما تنقل                 و 
ن العمل، أو عندما ُتنَتج املادة الكيميائية       املواد الكيميائية اخلطرة من الوعاء األصلي الذي يقدمه املوّرد إىل وعاء أو نظام آخر مبكا              

وميكن وضع أو ختزين املواد اليت ُتنَتج يف مكان عمل . يف مكان عمل ولكنها ال تعبأ يف أوعية أو حاويات خمصصة للبيع أو التوريد       
مبا فيها الصنابري، وأوعية العينات الصغرية اليت جتمع إلجراء اختبارات أو حتاليل، وشبكات األنابيب  : بأسـاليب خمـتلفة من قبيل     
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. العملـيات أو التفاعل، وعربات اخلامات املعدنية، ونظم الناقالت أو حىت مسطحات ختزين املواد الصلبة السائبة يف اهلواء الطلق                  
 .ويف حالة عمليات اإلنتاج يف دفعات، قد يستخدم وعاء خلط واحد ليحتوي عددا من املخاليط الكيميائية املختلفة

املعلومات طبقـا  ت كثرية، ال يكون مناسبا من الناحية العملية إعداد بطاقة وسم كاملة             ويف حاال  
 بسبب قيود حجم الوعاء مثال، أو عدم إمكان الوصول إىل وعاء            ن م ع ولصقها على الوعاء أو احلاوية، وذلك        للنظام  

لكيميائية من الوعاء األول إىل وعاء آخر، املنتجات ا) صفق(وهناك حاالت عديدة يتعني فيها ترويق . جترى فيه عملية ما
على سبيل املثال أوعية التحليل واالختبارات املعملية، وأحواض التخزين، وشبكات األنابيب أو أجهزة التفاعل، حيث               

وميكن أن تقتصر بطاقات وسم األوعية اليت       . يستخدم العامل وعاء مؤقتا أثناء فترة وجيزة من الزمن إلجناز مهمة حمددة           
ـ  توي منـتجات كيميائية مصفقة لالستخدام الفوري على بيان عناصر املعلومات األساسية مع إحالة املستخدم إىل                حت

 .املعلومات الكاملة اليت تتضمنها بطاقة الوسم وصحيفة بيانات السالمة اليت يقدمها املوّرد

.  األخطار واضحة جيدا   وينبغي التأكد من أن املعلومات املنقولة عن طريق مجيع نظم تبليغ معلومات            
وقد تشمل هذه   . وينـبغي أن يتلقى العاملون تدريبا خاصا على وسائل تبليغ معلومات األخطار املستخدمة يف مؤسستهم              

اجلمع بني استخدام عناصر تعريف املنتج، ورموز األخطار مبوجب النظام ن م ع، وسائر الرسوم           : الطرائق على سبيل املثال   
تدابري التحذيرية؛ واستخدام خرائط سري العمليات لتعيني املنتجات الكيميائية املوجودة يف شبكة            التخطيطـية اليت تصف ال    

األنابيـب وأحواض العمليات املعقدة؛ مع اإلشارة إىل صحائف بيانات السالمة ذات الصلة؛ واستخدام اللوحات اليت تبني             
كات األنابيب وأجهزة العمليات؛ واستخدام لوحات      رمـوز النظام ن م ع، وألوان وعبارات التحذير اليت توضع على شب            

اإلعالن الدائمة لشبكات األنابيب الثابتة؛ واستخدام بطاقات دفعات اإلنتاج أو البطاقات اليت تبني التركيب لوسم أحواض                
 .اخللط، وكذلك األشرطة املثبتة على شبكات األنابيب، اليت تطبع عليها رموز األخطار وعناصر تعريف املنتجات

  وسم املنتجات االستهالكية على أساس أرجحية اإلضرار بالصحة٢-٥-٥-١٠-٤-١

ومع ذلك، جيوز للسلطة .   جيب أن تبىن كل نظم الوسم على معايري تصنيف األخطار بالنظام ن م ع 
تقييم وسم مبين على (املختصـة أن تسمح بنظم وسم للمنتجات االستهالكية تقدم معلومات مبنية على أرجحية اخلطر       

ويف احلالة األخرية، ميكن للسلطة املختصة أن حتدد طرائق تقدير التعرض احملتمل واملخاطر املترتبة على استخدام ). املخاطر
وتعطي بطاقات الوسم الناجتة من هذه الطريقة معلومات موجهة عن أخطار حمددة ولكنها قد ختفي معلومات معينة . املُنَتج

 نتيجة التعرض (STOST)ألعضاء مستهدفة حمددة /على سبيل املثال بسبب السمية الشاملة(نة  عن التأثريات الصحية املزم   
ويرد . وهي املعلومات اليت تظهر على بطاقة الوسم اليت تبىن على األخطار فقط           ) املتكرر، والسمية التناسلية، والسرطنة   

 .٥شرح عام للمبادئ العريضة للوسم على أساس املخاطر يف املرفق 

   التحذيرات املتصلة حباسة اللمس٣-٥-٥-١٠-٤-١

  يف حالة استخدام التحذيرات اللمسية، ينبغي أن تستويف املواصفات التقنية معيار املنظمة الدولية للتوحيد               
  ."ISO 11683:1997 "Tactile warnings of danger-Requirementsر القياسي املتصل بالتحذيرات اللمسية من األخطا
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 ٥-١الفصل 

 )ص ب س(صحائف بيانات السالمة : تبليغ معلومات األخطار
  يف النظام املتوائم(SDS)دور صحيفة بيانات السالمة  ١-٥-١

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

. الصحائف كمصدر للمعلومات املتعلقة باألخطار، مبا يف ذلك األخطار البيئية، واملعلومات املتعلقة باحتياطات السالمة             
بيانات السالمة باملنتج   وتتعلق صحيفة   . وتستخدم هذه املعلومات كمصدر مرجعي إلدارة املواد اخلطرة يف أماكن العمل          

غري . املعين، وال ميكنها عموما أن تعطي معلومات حمددة ذات صلة جبميع أماكن العمل اليت يستخدم فيها املنتج يف النهاية
أنه يف حالة املنتجات املصممة الستخدام حمدد جيدا حتت ظروف حمددة بدقة، ميكن أن تتضمن صحيفة بيانات السالمة                  

ولذلك، فإن املعلومات متكّن    . ص مكان العمل املعين، أي أهنا تكون متصلة بدرجة أكرب مبكان العمل           معلومات حمددة خت  
 النظر `٢` وضع برنامج فعال لتدابري محاية العاملني، مبا يف ذلك تدريب خيص مكان العمل احملدد، `١`صاحب العمل من 

 .يف أي تدابري قد تلزم حلماية البيئة

 تقدم صحيفة بيانات السالمة مصدرا مهما للمعلومات جلماهري مستهدفة أخرى يف وفضال عن ذلك، ٢-١-٥-١
وهكذا، ميكن أن تفيد عناصر معلومات معينة األشخاص الذين يشتركون يف عمليات نقل البضائع اخلطرة، . النظام ن م ع

ام املهين ملبيدات اآلفات،    ، والعاملني يف االستخد   )مبا يف ذلك مراكز السموميات    (ويف خدمـات االسـتجابة للطوارئ       
توصيات األمم  "غري أن هذه اجلماهري تتلقى معلومات إضافية من طائفة من املصادر األخرى، مثل وثيقة               . واملستهلكني

، والنشرات املرفقة بالعبوات للمستهلكني، وستظل تفعل "املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية
فإن تطبيق نظام متوائم للوسم ال يقصد به التأثري يف االستخدام األساسي لصحيفة بيانات السالمة وهو                وعليه،  . ذلـك 

 .خدمة املستخدمني يف مكان العمل

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

 املعايري املتوائمة لألخطار    ينـبغي إعداد صحيفة بيانات السالمة جلميع املواد واملخاليط اليت تستويف           
املادية والبيئية مبوجب النظام ن م ع، وكذلك جلميع املخاليط اليت حتتوي مكونات تستويف املعايري املتعلقة باملسرطنات، أو 
املـواد اليت تتسم بسمية تناسلية أو بالسمية الشاملة لعضو مستهدف عند تركيزات تتجاوز قيم العتبة لصحيفة بيانات                  

وقد ختتار السلطة املختصـة أن تقتضـي أيضـا       ). ١-٣-٥-١انظر  (مة اليت حتددها معايري تصنيف املخاليط       السـال 
صحائف بيانات السالمة للمخاليط اليت ال تستويف معايري التصنيف كمواد خطرة ولكنها حتتوي مكونات خطرة بتركيزات 

 ).١-٣-٥-١انظر (معينة 

 بيانات السالمةإرشادات عامة الستيفاء صحيفة  ٣-٥-١

 التركيزات احلدية/قيم العتبة ١-٣-٥-١

 :١-٥-١التركيزات احلدية العامة املبينة يف اجلدول /ينبغي إعداد صحيفة بيانات السالمة على أساس قيم العتبة ١-١-٣-٥-١
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 التركيزات احلدية لكل رتبة من رتب األخطار الصحية والبيئية/قيم العتبة: ١-٥-١اجلدول 

 رتبة األخطار التركيزات احلدية/قيم العتبة

 السمية احلادة ٪١,٠ ≥

 هتيج اجللد/تأكل ٪١,٠ ≥

 هتيج العني/تلف شديد للعني ٪١,٠ ≥

 جلدي/حتسس تنفسي ٪١,٠ ≥

 ١الفئة : اإلطفار ٪٠,١ ≥

 ٢الفئة : اإلطفار ٪١,٠ ≥

 السرطنة ٪٠,١ ≥

 السمية التناسلية ٪٠,١ ≥

 )تعرض مفرد(مستهدفة حمددة ألعضاء /السمية الشاملة ٪١,٠ ≥
 )تعرض متكرر(ألعضاء مستهدفة حمددة /السمية الشاملة ٪١,٠ ≥

 السمية للبيئة املائية ٪١,٠ ≥

، قد تكون هناك )٣-١انظر الفصل " (تصنيف املـواد واملخاليط اخلطرة"وكمـا ذكر حتت عنـوان    ٢-١-٣-٥-١
تركيزات حدية خبالف القيم العامة / تصنيف املادة على أساس قيم عتبةبعض حاالت تربر فيها بالبيانات املتاحة عن األخطار

وعند استخدام  ). ١-٤ و ١٠-٣ إىل   ٢-٣الفصول  (احملددة يف الفصول اليت تتناول رتب األخطار الصحية والبيئية املختلفة           
 .)ص ب س ( السالمة أن تطبق أيضا على االلتزام باستيفاء صحيفة لبياناتمثل هذه القيم ألغراض التصنيف، ينبغي

وقـد يتطلب بعض السلطات املختصة استيفاء صحائف بيانات السالمة للمخاليط غري املصنفة يف               ٣-١-٣-٥-١
السـمية احلادة أو السمية املائية نتيجة لتطبيق املعادلة اجلمعية، واليت حتتوي مع ذلك مواد ذات مسية حادة أو مواد مسية            

 .)١( املائةيف ١ ≥للبيئة املائية يف تركيزات 

ر البناء قد خيتار بعض السلطات املختصة عدم تنظيم فئات حمددة داخل رتبة أخطار احجأووفقا ملبدأ  ٤-١-٣-٥-١
 .ويف تلك احلاالت، لن يكون هناك التزام باستيفاء صحيفة لبيانات السالمة. بعينها

خملوط ما، ينبغي أن تقدم املعلومات مـا أن تتضح ضرورة استيفاء صحيفة بيانات السالمة ملادة أو    ٥-١-٣-٥-١
 .املطلوب إدراجها يف صحائف بيانات السالمة يف مجيع احلاالت وفقا الشتراطات النظام ن م ع

 شكل صحيفة بيانات السالمة ٢-٣-٥-١

ينبغي أن تقدم املعلومات اليت تدرج يف صحيفة بيانات السالمة باستخدام العناوين الستة عشر التالية  ١-٢-٣-٥-١
 .بالترتيب الذي ترد به أدناه

                                                        

ويف بعض احلاالت، على    . حتدد قيم العتبة لتصنيف املخاليط عادة بتركيزات يعرب عنها بنسبة مئوية للمكون املعين             )١(
وحيدد تصنيف املخلوط باحلساب    . (ATE)العتبة يف شكل قيم السمية احلادة       ، يعرب عن قيم     )الصحة البشرية (سبيل املثال السمية احلادة     

وباملثل، ميكن حساب تصنيف السمية املائية احلادة       . وتركيزات املكونات ) ١-٣انظر الفصل   (اجلمعي على أساس قيم السمية احلادة       
التآكل عن طريق مجع تركيزات املواد      /سب التهيج وحسبما يكون من املنا   ) ١-٤انظر الفصل   (عـلى أساس قيم السمية املائية احلادة        

 يف  ١وتؤخذ املكونات يف االعتبار عند تطبيق املعادلة إذا كان التركيز يساوي أو أعلى من               ). ٣-٣ و ٢-٣انظر الفصـلني   (املنفردة  
 .سالمةوقد يستخدم بعض السلطات املختصة قيمة العتبة هذه كأساس لإللزام باستيفاء صحيفة بيانات ال. املائة
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  هوية املنتجتعريف -١
 )األخطار(حتديد اخلطر  -٢
 املكونات/معلومات عن/تركيب -٣
 تدابري اإلسعافات األولية -٤
 تدابري مكافحة احلريق -٥
 العارض/االنسكاب/التدابري يف حاالت التسرب -٦
 املناولة والتخزين -٧
 احلماية الشخصية/ضوابط التعرض -٨
 اخلواص الفيزيائية والكيميائية -٩
 الثبات والتفاعلية -١٠
 معلومات مسومية -١١
 معلومات إيكولوجية -١٢
 اعتبارات التخلص من املنتج -١٣
 معلومات بشأن النقل -١٤
 معلومات تنظيمية -١٥
 .معلومات أخرى -١٦

 مضمون صحيفة بيانات السالمة ٣-٣-٥-١

وينبغي . السالمة وصفا واضحا للبيانات املستخدمة يف تعيني األخطارينبغي أن توفر صحيفة بيانات  ١-٣-٣-٥-١
، حيثما تنطبق وتتاح هذه املعلومات، يف صحيفة بيانات السالمة       ٢-٥-١كحد أدىن إدراج املعلومات املبينة يف اجلدول        

عني، فإنه ينبغي أن تذكر ال تنطبق أو ال تتوفر معلومات حمددة بشأن عنوان فرعي موحيثما . )٢(حتت العناوين ذات الصلة
 .وقد تقتضي السلطة املختصة إيراد معلومات إضافية يف الصحيفة. الصحيفة ذلك

رقم االحتاد  "وتتصل بعض العناوين الفرعية مبعلومات ذات طابع وطين أو إقليمي، على سبيل املثال               ٢-٣-٣-٥-١
ل أن يدرجوا املعلومات حتت العناوين الفرعية       وينبغي للموردين أو أصحاب العم    " حـدود التعرض املهين   "و" األورويب

بالصحيفة حبيث تكون هذه املعلومات ذات صلة ومناسبة للبلدان أو األقاليم اليت توجه إليها صحيفة بيانات السالمة واليت 
 .توّرد هلا املنتجات املعنية

المة مبقتضى اشتراطات    على إرشادات عن إعداد صحائف بيانات الس       ٤وميكن االطالع يف املرفق      ٣-٣-٣-٥-١
وقامت بوضع هذه اإلرشادات اللجنة الفرعية للنظام ن م ع بعد دراسة املعايري الرئيسية املعترف هبا دوليا، . النظام ن م ع

 ١٧٧اليت كانت توفر إرشادات إلعداد صحيفة بيانات السالمة، من بينها معيار منظمة العمل الدولية حتت التوصية رقم 
 للمنظمة الدولية للتوحيد   ١١٠١٤ استخدام املواد الكيميائية يف مكان العمل، واملعيار الدويل رقم           بشـأن السـالمة يف    

، ومعيار املعهد الوطين األمريكي     EEC/91/155القياسـي، وتوجيه االحتاد األورويب بشأن صحيفة بيانات السالمة رقم           
 . Z 400.1 رقم (ANSI)للمعايري 

                                                        

وتعين . حيث تنطبق املعلومات على املنتج احملدد املشمول بصحيفة بيانات السالمة         " حيثما تنطبق "تعين عبارة    )٢(
 .حيثما تتوفر املعلومات لدى املورد أو اجلهة اليت تتوىل إعداد صحيفة بيانات السالمة" حيثما تتاح"عبارة 
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 نيا إلعداد صحيفة بيانات السالمةاملعلومات الد: ٢-٥-١اجلدول 

 .اسم املنَتج يف النظام ن م ع •

 .وسائل التعريف األخرى •
 .استخدام املادة الكيميائية املوصى به وقيود استخدامها •
 ).مبا يف ذلك االسم، العنوان، رقم اهلاتف، إخل(تفاصيل بيانات املوّرد  •

 . هاتف الطوارئرقم •

تعريف املادة أو املخلوط وبيانات  
 ملوّردا

١ 

 .املخلوط يف النظام ن م ع وأية معلومات وطنية أو إقليمية/تصنيف املادة •

عناصـر الوسـم حسـب النظام ن م ع، مبا يف ذلك البيانات               •
ميكـن ذكر رموز األخطار يف شكل رسم ختطيطي         (الـتحذيرية   

باألبـيض واألسـود للرمـز أو اسم الرمز، مثل هلب، مججمة            
 ).وعظمتني متقاطعتني

أو ) مثل خطر انفجار الغبار(أخرى ال تؤدي إىل التصنيف أخطار  •
 .ال يشملها النظام ن م ع

 

 ٢ تعيني األخطار

 

 املادة
 .االسم الكيميائي •
 .االسم الشائع، املرادفات، إخل •

الـرقم يف دائـرة املستخلصات الكيميائية وسائر بيانات التعريف           •
 .املخصصة

 .اليت تسهم يف تصنيف املادةالشوائب ومضافات التثبيت املصنفة بذاهتا و •

 املخلوط
االسم الكيميائي وتركيزات أو نطاقات تركيز مجيع املكونات اخلطرة  •

 .مبفهوم النظام ن م ع واملوجودة بتركيز أعلى من تركيزاهتا احلدية

 فـيما يـتعلق باملعلومات عن املكونات تكون لقواعد         :مـلحوظة 
رية أسبقية على قواعد    السلطة املختصة بشأن املعلومات التجارية الس     

 .تعريف املنتجات
 

 ٣ املكونات/معلومات عن/تركيب

االستنشاق، : وصف التدابري الضرورية تبعا ملختلف سبل التعرض       •
 .وملس اجللد والعني، واالمتصاص

 .التأثريات، احلادة واملتأخرة/أهم األعراض •

عند بـيان الرعاية الطبية الفورية واملعاجلة الطبية اخلاصة املطلوبة    •
 .االقتضاء

 ٤ إجراءات اإلسعاف األويل

 ).وغري املناسبة(مواد اإلطفاء املناسبة  •

من قبيل طبيعة أي نواتج     (األخطار احملددة الناشئة من الكيماوي       •
 ).احتراق خطرة

 .معدات الوقاية واالحتياطات اخلاصة املتعلقة بعمال اإلطفاء •

 ٥ إجراءات مكافحة احلريق

 .لوقاية الشخصية وإجراءات الطوارئاالحتياطات ومعدات ا �
 .االحتياطات البيئية •
 .طرائق ومواد االحتواء والتنظيف •

 ٦ إجراءات مواجهة االنطالق العارض

 .احتياطات املناولة املأمونة •

 .شروط التخزين املأمون، مبا يف ذلك حاالت عدم التوافق بني املواد •

 ٧ املناولة والتخزين
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 .ت املراقبة، مثل قيم العتبة للتعرض املهين أو قيم العتبة احليويةبارامترا �
 .الضوابط اهلندسية املناسبة •

 .تدابري احلماية الشخصية، مثل معدات الوقاية الشخصية •

 ٨ احلماية الشخصية/ضوابط التعرض

 ).احلالة الفيزيائية، اللون، إخل(مظهر املادة  �
 .الرائحة �
 .عتبة الرائحة �
 .هلدروجييناألس ا �
 .درجة التجمد/درجة االنصهار �
 .نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان �
 .نقطة الوميض �
 .معدل التبخر �
 ).املادة الصلبة، الغاز(القابلية لالشتعال  �
 .األدىن للقابلية لالشتعال أو االنفجار/احلد األعلى �
 .الضغط البخاري �
 .الكثافة البخارية �
 .الكثافة النسبية �
 .الذوبان) معدالت(معدل  �
 .معامل التوّزع بني األوكتانول واملاء �
 .درجة حرارة االشتعال الذايت �
 .درجة حرارة التحلل �

 ٩ اخلواص الفيزيائية والكيميائية

 .الثبات الكيميائي �
 .إمكانية التفاعالت اخلطرة �
.شروط جتنب التفريغ الكهريب األستاتيكي أو الصدم أو الذبذبات �
 .املواد غري املتوافقة �
 .اتج التحلل اخلطرة �

 ١٠ الثبات والقدرة التفاعلية

وصف موجز ولكن كامل ومفهوم ملختلف التأثريات السمومية         �
والبيانات املتاحة املستخدمة لتعيني هذه التأثريات، مبا       ) الصحية(

 :يف ذلك
استنشاق، امتصاص،  (معلومات عن سبل التعرض املرجحة       �

 ؛)جللد أو العنيوملس ا
األعراض املتصلة بالسمات الفيزيائية والكيميائية والسمومية؛ �
التأثريات املتأخرة والفورية وكذلك التأثريات املزمنة للتعرض  �

 القصري والطويل األجل؛
  ).من قبيل تقديرات السمية احلادة(قياسات رقمية للسمية  �

 ١١ املعلومات السمومية

 ).املائية واألرضية، حيثما تتوفر (مسية اإليكولوجية �
 .درجة االستمرار يف البيئة واالحناللية �
 .القابلية للتراكم األحيائي �
 .القدرة على االنتقال يف التربة �
 .التأثريات الضارة األخرى �

 ١٢ املعلومات اإليكولوجية
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وصف النفايات املتخلفة ومعلومات عن مناولتها املأمونة وطرائق  �
 .ص منها، مبا يف ذلك التخلص من أية عبوات ملوثةالتخل

 ١٣ االعتبارات املتعلقة بتصريف املخلفات

 .رقم األمم املتحدة �
 .اسم األمم املتحدة الرمسي املستخدم يف النقل �
 .أخطار النقل) رتب(رتبة  �
 .جمموعة التعبئة، إن وجدت �
 ).ال/نعم(هل املادة تلوث البيئة البحرية  �
اطات اخلاصة اليت حيتاج املستخدم إىل معرفتها أو مراعاهتا         االحتي �

فيما يتصل بالنقل أو احلمل، سواء يف داخل أو خارج األبنية اليت 
 .حتتويها

 ١٤ معلومات النقل

نظم السالمة واللوائح الصحية والبيئية احملددة املتعلقة باملنتجات         �
 .املعنية

 ١٥ املعلومات التنظيمية

، مبـا يف ذلك     معلومـات أخـرى    
معلومات عن إعداد صحائف بيانات 

 السالمة ومراجعتها

١٦ 


