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  ٥املرفق 

  وسم املنتجات االستهالكية
  احتمال الضررعلى أساس 

  مقدمة  ١- ٥م 
 من املسلم به غري أنه. يقوم النظام املنسق عاملياً على أساس تقدير اخلصائص اخلطرة املتأصلة يف املواد الكيميائية املعنية           ١-١-٥م 

  حـاالت أن بعض النظم ال توفر معلومات عن األخطار الصحية املزمنة يف املنتجات االستهالكية إال بعد دراسة بيانات إضافية عـن          
وهكذا توفر هذه النظم معلومات     . املمكنة للمستهلكني حتت ظروف االستخدام العادية أو سوء االستخدام الذي ميكن توقعه            التعرض

وحيثما يكشف تقدير التعرض وتعيني     .  التعرض هلذه املنتجات   حاالتأو تعيني احتمال حدوث ضرر من       األخطار  قييم  على أساس ت  
ة املزمنة قد   ـار الصحي ـاحتمال الضرر على هذا النحو عدم أمهية احتمال حدوث ضرر نتيجة حلاالت التعرض املتوقعة، فإن األخط               

 ١٩٩٨ذا النوع من النظام يف وثيقة صدرت يف          هب وقد مت االعتراف  . تخدام االستهالكي ال تدرج يف بطاقة وسم املنَتج املخصص لالس       
  : كما يلي)١(توضح نطاق النظام املنسق عاملياً

ومىت صنفت مادة كيميائية، فإنه ميكن حبث احتمال حدوث . قد خيتلف تطبيق مكونات النظام تبعاً لنوع املنتج أو مرحلة دورة حياته"
  ".د البت يف اخلطوات اإلعالمية أو اخلطوات األخرى اليت ينبغي اختاذها بالنسبة ملنتج معني أو ظروف استخدام معينةتأثريات ضارة عن

من هنا سيتطلب األمر أن تتوىل السلطات       .  هذا النهج  تنسيقومل يتناول العمل أثناء وضع النظام املنسق عاملياً مسألة            ٢-١-٥م 
 كان يتبع يف املاضي وسيستمر اتباعه يف املستقبل، خطارغري أنه مبا أن هنج تعيني األ. بيق هذا النهجاملختصة وضع األساليب اخلاصة لتط

  .  هذا النهج يف الواقع العمليطبيقفإن هذا املرفق قد أعد ليعطي توجيهات تكميلية عن كيفية ت
 اليت ينبغي إدراجها يف بطاقة وسم يف هنج         وتستخدم تقديرات التعرض لبعض املنتجات االستهالكية لتعيني املعلومات         ٣-١-٥م 

وحتصل اجلهات التنظيمية أو الصانعون على بيانات التعرض أو يستنبطون بيانات تعرض افتراضـية علـى أسـاس                  . من هذا النوع  
دراج خطـر   ومن مث، تستخدم تلك االفتراضات لتعيني ما إذا كان ينبغـي إ           . االستخدام املعتاد أو سوء االستخدام الذي ميكن توقعه       

وهكذا تتخذ  . خطارصحي مزمن يف بطاقة وسم املنتج االستهالكي، وما هي االحتياطات اليت تتخذ، مبوجب هنج يقوم على تعيني األ                 
  .هذه القرارات على أساس اعتبارات تتعلق باحتمال حدوث ضرر يف أوضاع تعرض املستهلكني اليت يتم حتديدها

غري أنه ميكن . ةستهالكية يف بعض النظم على أساس اجلمع بني مصدر اخلطر واملخاطروتقوم بطاقة وسم املنتجات اال  ٤-١-٥م 
وقد يرجـع  . خطاربيان األخطار احلادة واملادية على بطاقة الوسم، بينما ال تبني على البطاقة التأثريات الصحية املزمنة القائمة على األ                 

جات االستهالكية، ولذلك قد ال تكون كافية إلحداث تـأثريات صـحية   التعرض لبعض املنتحاالت ذلك جزئياً إىل توقع ِقصر مدة  
وقد ال تكون هذه التوقعات دقيقة عندما تستخدم املنتجات االستهالكية يف مكان العمل، على              .  تلك االت التعرض مزمنة كنتيجة حل  

  .ةسبيل املثال أنواع الطالء أو املواد الالصقة اليت يستخدمها عمال البناء بصورة منتظم
وبينما ميكن تقدير األخطار املتأصلة ملادة كيميائية بالنسبة جلميع القطاعات، فإن املعلومات عن التعرض، وبالتـايل                  ٥-١-٥م 
كما ختتلف الوسيلة اليت تنقل هبا هـذه املعلومـات إىل           . ، ختتلف بشكل بارز بني القطاعات اليت يغطيها النظام املنسق عاملياً          ألخطارا

 بعض احلاالت، وخباصة يف ظروف االستهالك، تكون بطاقة الوسم املصدر الوحيد للمعلومات، بينمـا يف حـاالت                ويف  . عملاملست
ويف . أخرى، وال سيما يف أماكن العمل، تكون بطاقة الوسم واحدة من نظام شامل تكمله صحائف بيانات السالمة وتدريب العاملني

  .ية، لكن تقدم معلومات إضافية من خالل مستندات النقلقطاع النقل، تنقل بطاقة الوسم املعلومات األساس
                                                 

 IOMC Description and Further Clarification of the Anticipated Application of the Globally Harmonizedانظر الوثيقة  )١(

System (GHS), IFCS/ISG3/98.32B.  
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  املبادئ العامة  ٢- ٥م 
  : احملددة، ترد فيما يلي مبادئ عامة هبذا الشأنخطار هنج تقدير األنسقبينما مل يتناول النظام املنسق عاملياً أو ي  ١-٢-٥م 

  لنظام املنسق عاملياًينبغي تصنيف مجيع املواد الكيميائية على أساس معايري التصنيف يف ا  )أ(
ينبغي أن تكون اخلطوة األوىل يف عملية تصنيف األخطار ونقل املعلومات عنها هي تصنيف األخطار               و  

  املتأصلة على أساس معايري النظام املنسق عاملياً املتعلقة باملواد واملخاليط؛
لكيميائية يف سياق املنتجات     على األخطار الصحية املزمنة للمواد ا      ألخطارال يطبق الوسم على أساس ا       )ب(

وينبغي وسم مجيع األخطار الـصحية احلـادة والبيئيـة          . االستهالكية إال بواسطة السلطات املختصة    
  والفيزيائية على أساس األخطار املتأصلة

ينبغي أن يؤدي تصنيف األخطار مباشرة إىل وسم التأثريات الـصحية احلـادة واألخطـار البيئيـة               و  
 إال على األخطار الـصحية      خطاري أال يطبق هنج الوسم الذي ينطوي على تقدير األ         وينبغ. فيزيائيةوال
، مثل السرطنة، أو السمية التناسلية، أو السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة علـى أسـاس               زمنةامل

املنتجات واملواد الكيميائية الوحيدة اليت قد يطبق عليها هي املواد اليت تتداول يف سياق . التعرض املتكرر
  لمستهلكني حمدودة بصفة عامة من حيث الكمية واملدة؛ل حاالت التعرضاالستهالكية حيث تكون 

أسـاس  ينبغي أن توضع تقديرات حاالت التعرض املمكنة واألخطار اليت يتعرض هلا املستهلكون على                )ج(
  طرافتراضات وقائية متحفظة لتقليل احتمال خبس مقدار التعرض أو اخل

  .أو افتراضات متحفظة/ بيانات و أساسن توضع تقديرات التعرض أو تقييمه علىوينبغي أ  
 بيانـات   استخدام بيانات حيوانات التجارب يف استنباط      وهنج   ألخطاركما ينبغي أن يتضمن تقييم ا       

  .بشرية هامشاً متحفظاً للسالمة من خالل استخدام معامالت لعدم الثقة
   جلنة سالمة املنتجات االستهالكية بالواليات املتحدةار املستخدم يف األخطمثال للوسم على أساس   ٢-٢-٥م 
وبينمـا  . يعتمد املستهلك عموماً على بطاقات وسم املنتجات ملعرفة املعلومات املتعلقة بتأثريات املادة الكيميائية              ١-٢-٢-٥م 

لتوسيع أو حتسني املعلومات ) ، ومستندات النقلمثل صحائف بيانات السالمة(تتوفر يف القطاعات األخرى مصادر إضافية للمعلومات 
  . مبعلومات األخطار املتاحة، ال تتوفر مثل هذه املصادر للقطاع االستهالكيمصادر اخلطروربط 

أسـاس  وكما ذكر آنفا، فإن القاعدة العامة يف النظام املنسق عاملياً هي أن توضع معلومات بطاقة الوسم علـى                   ٢-٢-٢-٥م 
وقد وصفت املبادئ األساسية للوسم علـى أسـاس   . اليت تتسم هبا املادة الكيميائية يف مجيع القطاعات       ) األخطار (اخلصائص املتأصلة 

األخطار يف النظام املنسق عاملياً من قبل يف هذه الوثيقة، وميكن تطبيق هذه املبادئ على املنتجات االستهالكية وكذلك على املنتجات                    
  .يف القطاعات األخرى

. بشأن األخطار املتأصلة يف املواد الكيميائية أمهية كبرية       "  يف املعرفة  عِملحق املست "وبصفة خاصة، يكتسب مبدأ       ٣-٢-٢-٥م 
. عمالواملعلومات عن األخطار حافز الختيار املواد الكيميائية األقل خطراً لغرض االسـت       . ويدعمه كثري من املهتمني على نطاق واسع      

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

باإلفراط يف املعلومات اليت تبينها     قد يتشتت    أن ذهن املستهلك     )٧)(٢(ومن ناحية أخرى، أظهرت بعض البحوث       ٤-٢-٢-٥م 
 حمتملـة ويبدو أن هناك بعض األدلة اليت تبني أن التحذيرات اليت تركز على أخطار حمددة               .  مجيع األخطار احملتملة   بطاقة الوسم بشأن  

  .تعزز محاية املستهلك ضررال
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الذي يوضع   يبحث هنج الوسم      الكافية، مستهلكني املعلومات الالزمة الختاذ التدابري الوقائية     لل  تتوفر أنضمان  ول  ٥-٢-٢-٥م 
 مدى تعـرض  وميكن تقدير   .  أو املمكنة وينقل املعلومات املتصلة مبخاطر التعرض الفعلية        احملتملة حاالت التعرض    خطاراأل  أساس على

السـتخدام حمـدد    ، واالستخدامات واحلوادث اليت ميكن توقعها، عندما تكون املنتجـات مـصممة             عمالاملستهلكني بسبب االست  
  .)الستخدامات حمددة(

وهي متسقة مع توجيهات جلنة سالمة املنتجات االستهالكية . ملبينة أدناه مل تنسق يف النظام املنسق عاملياًوالعملية ا  ٦-٢-٢-٥م 
ويف الواليات املتحـدة، يـتعني أن       . )١١)(٩( ومع توجيهات وطنية ودولية أخرى بشأن إجراء تقييمات األخطار         )٨(بالواليات املتحدة 

أوالً، . جل وسم يتعلق باألخطار احلادة لالستخدام االستهالكي شروط اختبار ذي شقني          تستويف أي مادة أو منَتج موضع تقييم من أ        
ثانياً، جيب إجـراء تقيـيم      . جيب أن ميثل املنتج أحد األخطار املزمنة املشمولة، أي أن يصنف كخطر مزمن على أساس معايري حمددة                

مناولة أو استخدام ميكن توقعه بدرجـة       "ر كبري أثناء أو بعد      لألخطار للبت فيما إذا كانت للمنتج قدرة على إحداث اعتالل أو ضر           
فإذا دلت نتيجة تقييم األخطار على أن األخطار شديدة االخنفاض، فإن األمر ال يقتضي وسم املنتج أو                 ". معقولة أو تناول األطفال له    

اً علـى  ـكانت املادة خطرة وحسب، ولكن أيـض ومبعىن آخر، ال يعتمد وسم مادة ما بتأثري مزمن على ما إذا        . املادة باخلطر املزمن  
  .التعرض واملخاطرة

وعلى سبيل املثال، فيما يتعلق بنقط مالحظة التأثري يف حالـة           . ويتوقف مدى أمهية تقييم التعرض على األخطار        ٧-٢-٢-٥م 
وميكن . (NOAEL)"  ملحوظمستوى عدم وجود تأثري ضار" من   (ADI)" دخل يومي مقبول  "التأثريات غري السرطانية املزمنة، حيسب      

املنـتج  /أو افتراض أن كل املـادة /لوضع تقدير متحفظ للتعرض افتراض أن املستهلك سيستخدم املنتج االستهالكي بأكمله يف يوم و         
لة ال يلزم يف هذه احلا ، فإنه"الدخل اليومي املقبول"فإذا كان التعرض الناتج أقل من      . اخلطر الذي يتعرض لـه املستهلك سوف ميتص      

، فإنه ميكن إجراء تقدير كمي أدق قبل اختاذ "الدخل اليومي املقبول"أما إذا كان مستوى التعرض أعلى من      . نقل معلومات عن اخلطر   
  .ويف حالة عدم توفر بيانات دقيقة، أو يف حالة عدم إجراء حتليل دقيق، فإنه يلزم بيان اخلطر على بطاقة الوسم. قرار هنائي بشأن الوسم

وفيما يتعلق باملسرطنات، حتسب وحدة خماطرة نتيجة التعرض للمادة املسرطنة على أساس االستكمال اإلحصائي   ٨-٢-٢-٥م 
التعرض طوال العمر إما بافتراض سيناريوهات أسـوأ        مدى  وميكن حساب   . اخلطي باستخدام النموذج املتعدد املراحل كنموذج أويل      

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

ـ               ٩-٢-٢-٥م  تهالكية فيمـا  وجيب أن حتدد السلطة املختصة مستوى اخلطر املقبول لتنفيذ هذا النهج يف وسم املنتجات االس
 بوضع بطاقة وسم عن خطر السرطنة إذا كانـت          (CPSC)فمثالً، توصي جلنة سالمة املنتجات االستهالكية       . يتعلق بالتأثريات املزمنة  

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