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  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  *ؤقتمن جدول األعمال امل) د( ٤البند 

  :تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
  تعزيز القدرات الوطنية يف جمال إدارة املواد الكيميائية

أدوات وموارد الربنامج املشترك بني املنظمات املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 
  د الكيميائية لتصنيف وتوسيم املوالدعم تنفيذ النظام املنسق عاملياً

  مذكرة من األمانة
 ٢٠٠٨نوفمرب /تتشرف األمانة بأن تعمم يف مرفق هذه املذكرة نسخة من طبعة تشرين الثاين  

من الدليل الذي أصدره الربنامج املشترك بني املنظمات املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية بشأن 
.  لتصنيف وتوسيم املواد الكيميائيةلنظام املنسق عاملياًاألدوات واملوارد املتاحة للربنامج لدعم تنفيذ ا

  .، وتقدم للمؤمتر للعلموتستنسخ الوثيقة بصورا الواردة ، دون حتريرها رمسياً

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  
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وال تعرب حمتويات . أعد هذا املطبوع يف إطار الربنامج املشترك بني املنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
  .هذا املطبوع بالضرورة عن آراء املنظمات املشاركة يف هذا الربنامج أو سياساا املعلنة

  
 تنفيذاً للتوصيات ١٩٩٥واد الكيميائية يف عام نشأ الربنامج املشترك بني املنظمات بشأن اإلدارة السليمة للم

 لتوثيق التعاون وتنمية التنسيق الدويل يف جمال ١٩٩٢الصادرة من مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف عام 
مل ، ومنظمة الع)الفاو(واملنظمات املشاركة يف هذا الربنامج هي منظمة األغذية والزراعة . السالمة الكيميائية

الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة التنمية الصناعية 
ويتمتع البنك الدويل وبرنامج األمم . ، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، ومنظمة الصحة العاملية)اليونيدو(

 من هذا الربنامج املشترك بني املنظمات هو تعزيز تنسيق السياسات والغرض. املتحدة اإلمنائي بصفة املراقبني
واألنشطة اليت تنفذها املنظمات املشاركة، بالتضامن أو كل على حدة، لتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية من 

  .أجل محاية الصحة البشرية والبيئة
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  الغرض من هذه الوثيقة وموجز هلا  -١
  

الغرض من هذا الدليل هو حتديد الوسائل واملوارد الالزمة للربنامج املشترك بني املنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد 
ف املواد لكي يساعد البلدان على حتضري وتنفيذ النظام املنسق عاملياً لتصني) الربنامج املشترك: اختصاراً(الكيميائية 

وهو يشمل التصنيف والتمييز بالبطاقات، واإلبالغ عن ) (نظام التصنيف والتمييز: اختصاراً(الكيميائية ومتييزها بالبطاقات 
وهو ال يشمل بالتحديد الوسائل العديدة األخرى اليت ). األخطار، وإصدار صحائف بيانات السالمة، حسب االقتضاء

ذلك ألن .  الكيميائية، حىت وإن ذكر منها الكثري يف إطار تنفيذ نظام التصنيف والتمييزتساعد على اإلدارة العامة للمواد
التنفيذ الوطين للنهج "تلك الوسائل مذكورة مبزيد من التفصيل يف الوثيقة اليت أصدرها هذا الربنامج املشترك بعنوان 

واإلرشادات ومواد التدريب الصادر عن املنظمات دليل املوارد : االستراتيجي إزاء اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
ويعد تنفيذ برنامج التصنيف . )html.index/en/saicm/iomc/int.who.www://httpنظر أ" (املشاركة يف الربنامج املشترك

لدليل سوف والتمييز عملية مستمرة ودينامية، ولذلك فإن املواد اجلديدة اليت مل يتسن إدراجها يف الطبعة الراهنة من هذا ا
تدرج فيه تباعاً، ولذلك ينبغي استخدام هذا الدليل بوصفه نقطة االنطالق للعثور على املعلومات ذات الصلة، وخصوصاً 

  .لالطالع على خمتلف مواقع اإلنترنت املذكورة فيه للبحث عن الوثائق ذات الصلة أو الوثائق احملدثة
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  موجز عن نظام التصنيف والتمييز  -٢
  
  ا نشأ نظام التصنيف والتمييزملاذ  ١-٢
  

لكنها متر خبطوات خمتلفة، منها اإلنتاج واملناولة والنقل . إن املواد الكيميائية مدخالت ال غىن عنها ملعظم احتياجاتنا املادية
 عن ولقد كان حتديد ومجع وإبالغ املعلومات. واالستعمال والتخلص، وقد متثل بالتايل خطراً على الصحة البشرية والبيئة

ووضعت البلدان .  سنة للسلطات احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية٣٠أخطار املواد الكيميائية قضية رئيسية ألكثر من 
يسوغها يف مناطقها احمللية، ولكنها أثارت االرتباك أحياناً  املختلفة لنفسها نظماً مستقلة لتصنيف املواد الكيميائية، هلا ما

لك ألن نظم التصنيف والتمييز املختلفة تتبع معايري متفاوتة لتقييم األخطار، مبا جيعل املعلومات ذ. على النطاق األوسع
وهناك بلدان أخرى كثرية ليس . اخلاصة بالسالمة والصحة عن نفس السلع اليت تعرب احلدود الوطنية معلومات متفاوتة

تتلقى مواد كيميائية بال أي معلومات موحدة أو بال أي لديها نظام لتقييم أخطار املواد الكيميائية واإلبالغ عنها، و
ويعد تقييم األخطار األساس الذي ترتكز عليه إدارة املواد الكيميائية، ولوال هذا التقييم لكانت . معلومات على اإلطالق

  .إدارة املواد الكيميائية غري كافية على األرجح وألسفرت عن عواقب سيئة على الصحة البشرية والبيئة
  

وبالنظر إىل كثافة االجتار العاملي باملواد الكيميائية، واحلاجة إىل وضع برامج وطنية وإقليمية لضمان استعمال هذه املواد 
ونقلها والتخلص منها بطريقة مأمونة، تبني أن اتباع ج منسق دولياً لتصنيفها ومتييزها أساس ال غىن عنه لوضع تلك 

 عن املواد الكيميائية املستوردة أو املنتجة يف داخل البلدان متوافقة وسليمة، ميكن إنشاء وما أن تصبح املعلومات. الربامج
  .البنية األساسية الالزمة ملراقبة التعرض للمواد الكيميائية ومحاية الناس والبيئة، وجعلها بنية شاملة ومتسقة

  
بتصنيف املواد الكيميائية إىل فئات )" نظام التصنيف والتمييز(النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية ومتييزها "ويعىن 

حسب أخطارها، واقتراح عناصر موحدة اإلبالغ عن هذه األخطار، مبا يف ذلك عناصر عمليات التمييز وصحائف 
ية من أجل ويهدف هذا النظام إىل ضمان إتاحة املعلومات الراهنة عن األخطار املادية والسمية للمواد الكيميائ. البيانات

ويشكل هذا النظام أيضاً أساساً . تعزيز محاية الصحة البشرية والبيئة طوال مراحل مناولة هذه املواد ونقلها واستعماهلا
لتنسيق القواعد واللوائح اخلاصة باملواد الكيميائية على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي، وهذا عامل مهم لتسهيل 

  .التجارة
  

لتصنيف والتمييز ليشمل مجيع املواد الكيميائية، مبا فيها املواد الكيميائية البحتة واملواد الكيميائية وقد وضع نظام ا
املخلوطة، وشروطاً لإلبالغ عن األخطار الكيميائية يف أماكن العمل، والنقل املأمون للبضائع اخلطرة، ومتطلبات محاية 

يز يستهدف بالدرجة األوىل محاية املستهلكني والبيئة وخياطب وإن كان نظام التصنيف والتمي. املستهلكني والبيئة
احلكومات واملؤسسات اإلقليمية واملنظمات الدولية، فإنه يشمل أيضاً إطاراً كافياً وتوجيهات كافية ملن يعملون يف الدوائر 

  .الصناعية ألم هم الذين ينفذون يف اية املطاف هذه الشروط
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  ف والتمييز على اتباعكيف يساعد نظام التصني

  النهج االستراتيجي إزاء اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
  

 النهج ٢٠٠٦فرباير / بعد أن اعتمد مؤمتر األمم املتحدة الدويل األول املعين بإدارة املواد الكيميائية يف شباط
خول املرحلة األوىل لتنفيذها هذا االستراتيجي إزاء اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، أصبحت البلدان بصدد د

  :وفيما يلي احلصائل الثالث الرئيسية لعملية هذا النهج. النهج
  إعالن ديب بشأن اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

  االستراتيجية اجلامعة للسياسات
  خطة العمل العاملية

  
كان من بني منجزات اجلهود الدولية الرامية وقد مت التسليم يف النهج االستراتيجي بأن وضع نظام التصنيف والتمييز 

وشجع ذلك النهج على تنفيذ هذا النظام يف . إىل تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف السنوات القليلة املاضية
املي مجيع البلدان بوصفه وسيلة أساسية للوفاء مبرمى اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية الذي حدده مؤمتر القمة الع

ويعد نظام التصنيف والتمييز مالئماً بصفة خاصة لبلوغ أغراض النهج . ٢٠٢٠للتنمية املستدامة وقرر بلوغه يف عام 
. على النحو املقرر يف االستراتيجية اجلامعة لسياسات النهج االستراتيجي" املعارف واملعلومات"االستراتيجي يف جمال 

  .saicm/ch.unep.chem.www://http/: اإلطالع على املوقعوللحصول على املزيد من املعلومات يرجى 
  

الدعم  ويشكل الصندوق االئتماين لربنامج البداية السريعة لتنفيذ النهج االستراتيجي مصدراً حمدود األجل لتمويل
النامية والبلدان اليت الصغرية  املبدئي لبناء القدرات وأنشطة التنفيذ يف البلدان النامية وأقل البلدان منواً والدول اجلزرية

وبوسع املنظمات املشاركة يف الربنامج املشترك أن تعمل بوصفها وكاالت منفذة يف . متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية
وميكن اللجوء إىل الصندوق االئتماين . املشاريع املقترحة أو أن تساعد على إعداد/ إطار الصندوق االئتماين و

وللحصول على املزيد من املعلومات عن هذا الصندوق . التصنيف والتمييز تنفيذ نظاملتمويل املشاريع الوطنية ل
  .html.qsptf/saicm/ch.unep.chem.www://http :االئتماين أنظر

  
 على قيام البلدان بتنفيذ نظـام  ٢٠٠٢وقد شجع مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف خطة التنفيذ اليت وضعها يف عام   

وقد بدأ التنفيذ بالفعل يف بلدان رائدة       . ٢٠٠٨ والتمييز بأسرع ما ميكن حىت يتسىن تشغيله بالكامل حبلول عام            التصنيف
ولتشجيع مشاركة مجيع الشركاء الرئيـسيني يف هـذا         . من خمتلف مناطق العامل أدرجت هذا النظام يف قوانينها الوطنية         

    .طنية واإلقليمية، فإن إقرار نظام التصنيف والتمييز أمر طوعيالعمل، وتوفري املرونة، والتكيف مع االحتياجات الو
أما البلدان اليت لديها نظم راسخة، أو استخدمت نظماً من بلدان أخرى، أو ليس لديها حالياً نظام للتصنيف والتمييـز،              

ئطها وفقاً ملقتضيات نظام    فقد تضطر إىل إصدار قوانني وقواعد جديدة وإعداد مبادئ ومعايري لتصنيف ومتييز املواد وخال             
    .التصنيف والتمييز

  "الكتاب البنفسجي "-وثيقة نظام التصنيف والتمييز   ٢-٢
  

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وهي اليت : تولت تنسيق إعداد نظام التصنيف والتمييز ثالث جهات رئيسية
على الصحة والبيئة، وجلنة خرباء األمم املتحدة املعنية بالنقل اآلمن واءمت معايري التصنيف حسب أخطار املواد الكيميائية 

للبضائع اخلطرة وهي اليت نسقت مسألة األخطار املادية، ومنظمة العمل الدولية وهي اليت نسقت مسائل اإلبالغ عن 
راف فريق التنسيق ومتت هذه األعمال حتت إش). التمييز وصحائف بيانات السالمة الكيميائية(األخطار الكيميائية 

وما أن أكملت هذه اجلهات الرئيسية أعماهلا أرسلت وثيقة نظام التصنيف والتمييز إىل . والصياغة التابع للربنامج املشترك
جلنة "وأسند هذه املهمة إىل . الس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة لكي يتابع إقراره وتنفيذه يف مجيع أحناء العامل
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وإىل جلنتيه الفرعيتني " عنية بالنقل اآلمن للبضائع اخلطرة وبالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمهااخلرباء امل
جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد "و" جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة("

يف ") جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة"اليت كان امسها أصالً (مث أعيد تشكيل جلنة اخلرباء . ")الكيميائية وتوسيمها
 عندما مت توسيع نطاق صالحياا لتشمل تنفيذ وحتديث نظام التصنيف والتمييز باإلضافة إىل اختصاصها ١٩٩٩عام 

 اللجنة املعنية بنظام التصنيف ٢٠٠١ هذه أنشئت يف عامويف إطار عملية إعادة التشكيل . مبوضوع نقل البضائع اخلطرة
    .والتوسيم

وظهرت الطبعة األوىل من نظام التصنيف والتمييز لتكون أساساً لتنفيذ هذا النظام يف مجيع أحناء العامل، ووافقت عليها جلنة 
، )٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول(األوىل يف دورة انعقادها ) املعنية بالنقل اآلمن والتصنيف والتوسيم(خرباء األمم املتحدة 

 شاملة التعديالت اليت أدخلت ٢٠٠٥أما الطبعة األوىل املنقحة هلذا النظام فقد نشرت يف عام . ٢٠٠٣ونشرا يف عام 
مث وافقت اللجنة يف ). ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول(على الطبعة األوىل مبوافقة جلنة اخلرباء املعقودة يف دورا الثانية 

/ يف متوز( األوىل املنقحة على إدراج جمموعة من التعديالت على الطبعة) ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول(ورا الثالثة د
: وميكن االطالع عليها يف العنوان التايل) ٢٠٠٧ يوليه
html.e_files02/02rev_ghs/ghs/publi/danger/trans/org.unece.www://http . العامة وميكن االطالع على املعلومات

  :األخرى عن نظام التصنيف والتمييز يف العنوان التايل
.html.e_welcome_ghs/ghs/publi/danger/trans/org.unece.www://http   

  ):مع ذكر أبواب الوثيقة وأحجامها لتسهيل ترتيلها(وقد مشلت الطبعة الثانية املنقحة ما يلي 
  

  ) كيلوبايت١٢١(التصدير وقائمة احملتويات 
  ) كيلوبايت٦١٥(املقدمة    األولالباب

  ) كيلوبايت٤٦٦(األخطار املادية   الباب الثاين
  ) كيلوبايت٧٦٣(األخطار الصحية   الباب الثالث
  ) كيلوبايت٢٦٥(األخطار البيئية   الباب الرابع

  
  املالحق
  ) كيلوبايت٤٠٣(عناصر التمييز   ١امللحق 
  ) كيلوبايت٦٢٤(اجلداول املوجزة للتصنيف والتمييز   ٢امللحق 
تصنيف إعالنات األخطار، وتصنيف واستخدام إعالنات التحذير، وأمثلة على رسومات   ٣امللحق 

  ) كيلوبايت٥٢٢(التحذير 
  ) كيلوبايت١٦٢(توجيهات بشأن إعداد صحائف بيانات السالمة   ٤امللحق 
  ) كيلوبايت١١٥(متييز املنتجات االستهالكية حسب اإلصابة املرجحة   ٥امللحق 
  ) كيلوبايت١٥٥(منهجية اختبار الشمولية   ٦امللحق 
  )كيلوبايت ١٦٤(أمثلة على ترتيب عناصر التمييز املنصوص عليها يف نظام التصنيف والتمييز   ٧امللحق 
  ) كيلوبايت١٣٠(مثال على التصنيف مبوجب النظم املنسقة عاملياً   ٨امللحق 
  ) كيلوبايت٥٠٩(البيئة املائية توجيهات بشأن األخطار اليت دد   ٩امللحق 
  ) كيلوبايت١٩١(إذابة الفلزات واملركّبات الفلزية / توجيهات بشأن حتويل  ١٠امللحق 
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جلنة خرباء األمم املتحدة الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية "وقد أسندت املسؤوليات التالية إىل 
بثقة عن الس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة وختدمها أمانة جلنة األمم املتحدة ، وهي جلنة من"وتوسيمها

  :االقتصادية ألوروبا
  

  أمانة النظام وإدارته وتوجيه عملية التنسيق،  •
حتديث النظام حسب االقتضاء مع مراعاة احلاجة إىل إدخال التغيريات أو التحديثات اليت تضمن استمرار أمهية   •

  م،النظا
  تعزيز فهم واستعمال النظام وتشجيع تقدمي اآلراء عنه،  •
  إتاحة النظام حبيث يستعمل يف أحناء العامل،  •
  تقدمي التوجيهات الالزمة لتطبيق النظام وتفسريه واتباع املعايري التقنية لدعم تطبيقه باتساق،  •
 املعنية بالنقل اآلمن للبضائع اخلطرة وبنظام حتضري برامج العمل وتقدمي التوصيات إىل جلنة خرباء األمم املتحدة  •

  .التصنيف والتوسيم
  
  موجز نظام التصنيف والتمييز  ٣-٢
  

إن عناصر تصنيف األخطار واإلبالغ عنها مبوجب نظام التصنيف والتمييز هي األساس الذي ترتكز إليه الربامج اليت 
أي برنامج لضمان االستعمال املأمون للمواد الكيميائية وأول خطوتني يف . تضمن االستعمال املأمون للمواد الكيميائية

وقد صممت عناصر اإلبالغ حبيث تعرب عن . أوالً حتديد وتصنيف األخطار املتأصلة، وثانياً إبالغ املعلومات عنها: مها
صبحت برامج وطنية ولتعزيز السالمة الكيميائية أ. خمتلف احتياجات الفئات املستهدفة املتنوعة، مثل العاملني واملستهلكني

واهلدف العام هلذه النظم هو . راهنة كثرية تدرج نظم إدارة املخاطر يف الربنامج العام لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
وكل نظام من هذه النظم له جماالت تركيز وأنشطة . التقليل إىل أدىن حد من املخاطر ومن التعرض هلا، مبا خيفض املخاطر

 حتديد جرعات التعرض، والتوصية بأساليب رصد التعرض، ووضع الضوابط اهلندسية، وتقليل أو حظر خاصة به مثل
وقد صمم نظام التصنيف والتمييز حبيث يشجع االستعمال املأمون . االستعمال إذا بلغت املخاطر حدوداً غري مقبولة

  .للمواد الكيميائية، بصرف النظر عن وجود نظم إدارة املخاطر
  

 نظام التصنيف والتمييز مجيع املواد الكيميائية اخلطرة، وهو ال ينطوي على أي استثناء تام من نطاقه ألي نوع ويشمل
تعين عموماً املواد البحتة واملنتجات " املواد الكيميائية"أي أن عبارة . معني من املواد الكيميائية أو املنتجات الكيميائية

واهلدف من هذا النظام هو استعمال . ب أي مصطلح آخر متبع يف النظم القائمةواخلالئط واملستحضرات الكيميائية، وجت
  .املعلومات املتوفرة عن األخطار املتأصلة يف املواد واخلالئط الكيميائية واإلبالغ عن هذه األخطار
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ن املنظمات املشترك بني املنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، وعنبذة عامة عن الربنامج   -٣
  اليت تتمتع بصفة املراقب، وعن سائر املنظمات املعنية 

  
  املشترك بني املنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةالربنامج 

  
مؤمتر القمة "، وقد انبثق عن ١٩٩٥املشترك بني املنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف عام أنشئ الربنامج 

، من أجل حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية )١٩٩٢مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، " (ألرضاملعين با
  : حلماية الصحة البشرية والبيئة، وذلك من خالل ما يلي

  تعزيز التعاون الدويل يف جمال املواد الكيميائية   •
  زيادة فعالية برامج املنظمات املشاركة   •
 . تنسيق السياسات واألنشطة، اليت يتم تنفيذها بشكل مشترك أو منفصلتعزيز   •

  
املشترك بني املنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية لنفسه أن يكون ، حدد الربنامج ٢٠٠٤ هيوني/ ويف حزيران

مة العاملي للتنمية املستدامة املعقود يف اآللية البارزة لبدء وتسهيل وتنسيق العمل الدويل لتحقيق املرمى الذي حدده مؤمتر الق
، وهو استخدام املواد الكيميائية وإنتاجها بطريقة تؤدي إىل احلد من ضررها الوخيم على ٢٠٠٢جوهانسربغ يف عام 

وتتوىل منظمة الصحة العاملية إدارة هذا الربنامج املشترك، وتقدم خدمات األمانة . ٢٠٢٠صحة اإلنسان والبيئة حبلول عام 
  . لجنة التنسيق بني املنظمات، وهي اجلهاز الرئيسي الذي يصنع القرارات للمنظمات املشاركةل

  
   en/iomc/int.who.www://http/ وميكن احلصول على معلومات إضافية من املوقع

  iomc/org.oecd.2www://http/واملوقع 
  

  : واملنظمات املشاركة يف هذا الربنامج املشترك هي
  ) الفاو(منظمة األغذية والزراعة   •
  منظمة العمل الدولية   •
  برنامج األمم املتحدة للبيئة   •
  منظمة الصحة العاملية   •
  )اليونيدو(منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   •
  يب والبحث معهد األمم املتحدة للتدر  •
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   •

  
  :  يف هذا الربنامج املشترك ومهامنظمتان بصفة مراقبوتشارك 
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  •
 البنك الدويل   •

  :  األخرى اليت تركّز خاصة على نظام التصنيف والتمييز والنقل الوكاالت املعنيةومن بني
  م املتحدة االقتصادية ألوروباجلنة األم

  : وأمانة
  جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنظام التصنيف والتوسيم التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة؛
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  جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة؛
  

  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروباصنيف والتمييز على النقل الداخلي يف منطقة اختصاص تطبيق نظام الت
  املنظمة البحرية الدولية 

  )االيكاو(منظمة الطريان املدين الدويل 
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  مصادر املواد املتاحة لدعم تنفيذ نظام التصنيف والتمييز   -٤
  

اخلاصة مبختلف الوسائل واملصادر اليت تتيحها املنظمات املشاركة يف هذا يقدم هذا الفرع من الوثيقة املعلومات والروابط 
  . الربنامج املشترك ملختلف املواضيع اليت يعىن ا نظام التصنيف والتمييز

  
  حتديد األخطار وتصنيفها   ١-٤
  
  حملة عامة   ١-١-٤
  

  : ألمم املتحدة االقتصادية ألوروباميكن االطالع على النص املُعتمد لنظام التصنيف والتمييز يف موقع جلنة ا
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev02/02files_e.html. 

  : وقعني التالينيكما ميكن االطالع على معلومات عامة أخرى عن نظام التصنيف والتمييز يف امل
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html; 
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc4/activities.html 

  
املشترك بني املنظمات بشأن اإلدارة السليمة الربنامج وميكن االطالع على معلومات عن نظام التصنيف والتمييز وعن 

  : للمواد الكيميائية يف املوقع التايل
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ghs/index.htm  

  
أما الوثائق اخلاصة بنظام التصنيف والتمييز املتاحة للعموم واملستخدمة يف البلدان النامية فيمكن االطالع عليها يف املوقع 

املعلومات ويالحظ أن بعض . htm.index/ghsdocs/ghs/safework/protection/english/public/org.ilo.www://http: التايل
  . الواردة يف صفحات منظمة العمل الدولية تشري إىل مسودات نظام التصنيف والتمييز

  
  : بتصنيف املواد الكيميائية ومتييزها يف املوقع التايلوميكن االطالع على معلومات حمددة خاصة 

http://www.oecd.org/env/classify 
  

أما مركز املعلومات الدويل بشأن السالمة والصحة املهنيتني فهو فرع خمتص بإدارة املعارف وتابع لربنامج منظمة العمل 
، وميكن االطالع على بياناته ومطبوعاته يف )ممارسات العمل املأمونة(ملعين بالسالمة والصحة املهنيتني والبيئة الدولية ا

  : املوقع التايل
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/index.htm 

  
وبشكل خاص فإن اطالع اجلمهور على البوابة العامة للمعلومات عن خصائص املواد الكيميائية وآثارها أصبح ممكناً على 

  : اإلنترنت عرب البوابة اإللكترونية للمواد الكيميائية على العنوان التايل
(http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_34365_35211849_1_1_1_1,00.html) 

  
  أساليب االختبار   ٢-١-٤
  

  : ميكن االطالع على دليل اختبارات ومعايري اخلصائص الفيزيائية والكيميائية على العنوان التايل
http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/manual_e.html 

  

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev02/02files_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc4/activities.html
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ghs/index.htm
http://www.oecd.org/env/classify
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/index.htm
http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_34365_35211849_1_1_1_1,00.html)
http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/manual_e.html
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جمموعة من  اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،، "الدالئل اإلرشادية ألساليب االختبار"وتعد 
لياً، يؤدي اتباعها إىل نتائج غالباً ما تستخدم أساساً لتصنيف األخطار اليت دد الصحة أساليب االختبار املُتفق عليها دو

  : متاحة جماناً على املوقع العمومي لتلك املنظمة يف العنوان التايلهذه الدالئل اإلرشادية البشرية والبيئة و
http://miranda.sourceoecd.org/vl=5163561/cl=12/nw=1/rpsv/periodical/p15_about.htm?jnlissn=16073
10x. 

  
  معايري التصنيف   ٣-١-٤
  

  : ميكن احلصول على معلومات حمددة عن تصنيف املواد الكيميائية من العنوان التايل
classify/env/org.oecd.www://http حيث توجد فيه روابط توصل إىل أحدث التطورات مثل :  

 مقترحات تصنيف ومتييز املواد الكيميائية املستنفدة لألوزون   •
 معايري التصنيف الواردة تطبيق" حول ٢٠٠٧يوليو / تقرير عن حلقة عمل عقدا املنظمة يف برن يف متوز  •

  " يف نظام التصنيف والتمييز على املواد الكيميائية اليت تنتج بكثرة
بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي نظام األعمال التحضريية الالزمة لكي تنفذ "تقرير عن   •

 ".  من سلسلة االختبار والتقييم٧٠العدد : التصنيف والتمييز
  

جلنة خرباء األمم املتحدة الفرعية املعنية بالنظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية " لطلب وتلبية
تعمل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي على صياغة مقترحات خاصة مبعايري التصنيف والتمييز اليت  ،"وومسها

ومت إنشاء فرقة عمل معنية مبواءمة التصنيف والتمييز، لتتوىل .  الصحة والبيئةحتدد حسب أخطار املواد الكيميائية على
  . تنسيق العمل التقين الذي يقوم به اخلرباء

  
واملقترحات اليت تعدها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تعرض على نظر جلنة اخلرباء الفرعية املذكورة أعاله، 

ت من الوثائق الرمسية لنظام التمييز والتصنيف إال بعد أن توافق عليها تلك اللجنة الفرعية وال تصبح هذه املقترحا
وتعمم ". جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها"وتعتمدها 

 اعتمدا جلنة اخلرباء، بعد كل ثنائية عمل، بوصفها إضافة لتقرير القائمة املوحدة لتعديالت نظام التصنيف والتمييز اليت
  : اللجنة، وميكن االطالع عليها يف العنوان التايل

http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html. 
  
    األخطار واملخاطر تقييم   ٤-١-٤

يتوفر حالياً جدول بياين للعالقات بني اهليكل واألنشطة لسد الفجوات يف البيانات، وميكن استخدام هذا اجلدول لتصنيف 
  : بعض األخطار، انظر

http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_2649_34365_33957015_1_1_1_1,00.html 
واملخاطر اليت تتعرض هلا الصحة البشرية والبيئة من جراء املواد الكيميائية حتدد حسب خصائص األخطار الكيميائية 

قتصادي الدول األعضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االوتساعد . وكذلك حسب جرعة التعرض للمواد الكيميائية
  : نظرأ. فيها على وضع أساليب موحدة لتقييم هذه املخاطر

http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34373_1_1_1_1_1,00.html 
  

ات عن استخدام املنهجيات املقبولة عموماً والسليمة علمياً لتقييم خماطر الصحة البشرية والبيئة وميكن االطالع على معلوم
  : من جراء التعرض للمواد الكيميائية على العناوين التالية

http://www.who.int/ipcs/assessment/en/ 
http://www.who.int/ipcs/methods/en/  
http://www.oecd.org/env/testguidelines 

http://miranda.sourceoecd.org/vl=5163561/cl=12/nw=1/rpsv/periodical/p15_about.htm?jnlissn=16073
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html
http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_2649_34365_33957015_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34373_1_1_1_1_1,00.html
http://www.who.int/ipcs/assessment/en/
http://www.who.int/ipcs/methods/en/
http://www.oecd.org/env/testguidelines
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و النظام وقد استجدت تطورات يف التصنيف الذي وضعته منظمة الصحة العاملية ملبيدات اهلوام حسب أخطارها، وه

وستكون الطبعة املقبلة من هذا التصنيف متوائمة مع نظام التصنيف والتمييز . الترتييب البسيط لتصنيف السمية احلادة
  . اخلاص بالسمية احلادة

  
   اإلبالغ عن األخطار  ٢-٤
  
  حملة عامة   ١-٢-٤
  

  : لتايلميكن االطالع على معلومات بشأن اإلبالغ عن األخطار الكيميائية يف العنوان ا
http://www.unitar.org/cwm/ghs_partnership/programme_areas/index.htm 

  
وهو " يةالربنامج الدويل للسالمة الكيميائ"املُعدة حتت إشراف " (البطاقات الدولية للسالمة الكيميائية"وهناك 

برنامج تعاوين بني منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية، تدعمه املفوضية األوروبية وشبكة عاملية من 
  : وهي بطاقات تتضمن معلومات أساسية عن الصحة والسالمة وتشمل ما يلي) املؤسسات املشاركة

 معلومات عن األخطار   •
د على كشف حاالت التعرض العفوي للمواد معلومات عن العالمات واألعراض اليت تساع  •

 الكيميائية
 معلومات عن الوقاية يف حاالت نشوب حريق أو حدوث انفجار أو تسرب   •
 التصدي للطوارئ، وخزن املواد الكيميائية، والبيانات البيئية   •

  
دليل جامعي "ويتم إعداد هذه البطاقات باستخدام نظام اجلمل االصطالحية ومعايري التصنيف املنشور يف

  .pdf.guide_comp/icsc/publications/ipcs/entity/int.who.www://http، "املعلومات
  :  لغة على العنوان التايل٢٤وهذه البطاقات متوفرة جماناً يف 

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/index.htm 
  

 نظام"وتعكف منظمة الصحة العاملية على استعراض وحتديد التضارب املمكن بني اجلمل االصطالحية واملعايري املتبعة يف 
والعمل جار لوضع اللمسات ". نظام التصنيف والتمييز"واجلمل واملعايري الواردة يف " البطاقات الدولية للسالمة الكيميائية

وبدأ العمل على وضع قاعدة بيانات جديدة وهامة من شأا أيضاً . األخرية على التغريات اليت ستدخل على هذه املعايري
لسالمة الكيميائية من خالل تزويد جامعي املعلومات واملترمجني مبجموعات العبارات أن تسهل ترمجة البطاقات الدولية ل

  . االصطالحية بدالً من اجلمل املركبة من عدة عبارات
  بطاقات التمييز   ٢-٢-٤
  

م ، واليت تعد عنصراً أساسياً يف نظا)على شكل رسومات(ميكن االطالع على رموز السالمة اليت وضعتها األمم املتحدة 
  : التصنيف والتمييز، يف العنوان التايل

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html  
  

 مبادئها التوجيهية بشأن املمارسات اجليدة لتمييز املبيدات بالبطاقات وهي تتضمن ١٩٩٥وقد نشرت الفاو يف عام 
  : ليها يف العنوان التايل وميكن االطالع ع-املبادئ التوجيهية لتسجيل املبيدات 

pdf.label/Download/Code/Pesticid/AGPP/AGP/ag/org.fao.www://http) من املزمع حتديثه .(  
  

http://www.unitar.org/cwm/ghs_partnership/programme_areas/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/index.htm
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html
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  صحائف بيانات السالمة   ٣-٢-٤
  

  : تلفة، منها مثالًتنشر معلومات السالمة بأشكال وأمساء خم
  صحيفة بيانات السالمة   •
 صحيفة بيانات السالمة اخلاصة باملواد   •
 صحيفة املعلومات الكيميائية   •
 صحيفة بيانات السالمة اخلاصة باملنتجات   •
 بيانات الصحة والسالمة   •

  
 ٥-١ التصنيف والتمييز، يف الفصل ويمكن االطالع على الدالئل اإلرشادية لتحضري صحائف بيانات السالمة وفقاً لنظام

  :  بنظام التصنيف والتمييز٤وامللحق 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev02/02files_e.html 

  
وتوجد صحائف بيانات للسالمة الكيميائية أعدا أفرقة خرباء وحتتوي على معلومات مستقاة من فحوص خمتربية 

أما صحائف البيانات .  بيانات للسالمة الكيميائية أعدا جهات التصنيع أو بائعو التجزئةومعارف مؤكدة، وصحائف
وميكن االطالع ). انظر أعاله(بطاقات الدولية للسالمة الكيميائية املُدققة اخلاصة باملواد الكيميائية البحتة فهي متاحة على ال
ليت وضعها الربنامج الدويل املعين بالسالمة الكيميائية يف العنوان على املواد التدريبية اخلاصة بصحائف بيانات السالمة ا

  : التايل
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/safetytm/msds.htm. 

  

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev02/02files_e.html
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/safetytm/msds.htm
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  التدريب وبناء القدرات   -٥
  
  حملة عامة  ١-٥
  

  : التايل العنوان يف نظام التصنيف والتمييز الالزمة لتنفيذعلى مكتبة خاصة ببناء القدرات االطالع ميكن 
http://www.unitar.org/cwm/publications/cbl/ghs/index.htm. 

  
تنفيذ النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية ومتييزها " ورقة عن موقفها إزاء ٢٠٠٧وأصدرت الفاو يف عام 

  : وميكن االطالع على هذه الورقة يف العنوان التايل".  أنشطة الفاو يف احلاضر واملستقبل-بالبطاقات 
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Download/GHS%20paper06.pdf 

  
  : وميكن اآلن النفاذ إىل بوابة املعلومات اإللكترونية العاملية بشأن اخلصائص الكيميائية وآثار املواد الكيميائية، وعنواا

http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_34365_35211849_1_1_1_1,00.html. 
  
   التدريب  ٢-٥
  

 وعلى html.index/ghs/cwm/org.unitar.www://http :ميكن احلصول على معلومات مسهبة على العنوان التايل
ومن املتوقع أن تتاح إمكانية االطالع على مواد تدريبية شاملة ومكثفة يف هذا املوقع يف . الصفحات املتصلة ذا العنوان

  . املستقبل القريب، وسوف حتدث هذه املعلومات وتوسع الحقاً
  

  : اليت أعدها العديد من البلدان وبلغات عدة على العنوانني التاليني" وثائق التوجيه والتوعية والتدريب"طالع على وميكن اال
http://www.unitar.org/cwm/publications/cbl/ghs/topic6.aspx; and 
http://www.unitar.org/cwm/publications/ghs.aspx.  

  
  : وميكن االطالع على شروح مفيدة على شكل موارد تدريبية، وذلك على العنوان التايل

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/presentation_e.html 
  
  بناء القدرات   ٣-٥
  

هناك برنامج عاملي، مشترك بني معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية، لبناء القدرات الالزمة 
ريبية وتدريباً للخرباء، ومواد للتثقيف وإذكاء الوعي ذا لتنفيذ نظام التصنيف والتمييز، يقدم وثائق إرشادية ومواد تد

وقد عينت هاتان املنظمتان نقطة لالتصال لشؤون بناء القدرات يف جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنظام التصنيف . النظام
ة للتدريب والبحث كما أنشأ معهد األمم املتحد. والتمييز والتابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة

باالشتراك مع منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، إبان مؤمتر القمة العاملية للتنمية 
 الشراكة العاملية لبناء القدرات الالزمة لتنفيذ نظام التصنيف والتمييزاملستدامة، 

)htm.index/partnership_ghs/cwm/org.unitar.www://http(.  
  

ويقدم معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث مساعدة على نطاق واسع لعدد من البلدان يف جمال إدارة املواد الكيميائية، 
  : تشمل مسائل حمددة ومنها ما يلي

  الدولية للمواد الكيميائية واألنشطة املساعدة على ذلك تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة   •
امللوثات العضوية املستدمية، مبا يف ذلك ختطيط وتنفيذ الدعم الالزم التفاقية استكهومل، بالتعاون مع برنامج   •

  بيئة العاملية األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومرفق ال

http://www.unitar.org/cwm/publications/cbl/ghs/index.htm
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Download/GHS%20paper06.pdf
http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_34365_35211849_1_1_1_1,00.html
http://www.unitar.org/cwm/publications/cbl/ghs/topic6.aspx
http://www.unitar.org/cwm/publications/ghs.aspx
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/presentation_e.html
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، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وجلنة األمم املتحدة ونقلها طالق املواد امللوثةإل تسجالوضع   •
  االقتصادية ألوروبا 

  برنامج األمم املتحدة للبيئة األولوية، بالتعاون مع كيميائية ذات المواد اختاذ القرارات يف جمال إدارة املخاطر لل  •
  .  وتنفيذ الدعم الالزم التفاقية روتردام، بالتعاون مع الفاو وبرنامج األمم املتحدة للبيئةختطيط  •

  
  .cwm/org.unitar.www://http :وميكن احلصول على معلومات ضافية على العنوان التايل

  
نظام التصنيف مزاولة جمموعة من األنشطة لبناء القدرات الداعمة ل على الكيميائية الربنامج الدويل للسالمةويعكف 
، ومرتبطة بتشجيع استخدام املنتجات اليت يصدرها هذا الربنامج لتقييم املخاطر على املستوى القُطري، ومنها مثالً والتمييز

". لدولية للسالمة الكيميائيةالبطاقات ا"و" تصنيف مبيدات اهلوام حسب أخطارها"ما أصدرته منظمة الصحة العاملية عن 
  : ولالطالع على برامج حمددة تدعم تطوير وتنفيذ نظام التصنيف والتمييز انظر العناوين التالية

http://www.who.int/ipcs/capacity_building/ghs_statement/en/index.html 
http://www.who.int/ipcs/publications/icsc/en/index.html 
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/index.html 
http://www.who.int/ipcs/methods/harmonization/en/index.html 

  
  إذكاء الوعي  ٤-٥
  

  : أصبحت أدوات إذكاء الوعي متاحة على العناوين التالية
http://www.unitar.org/cwm/ghs/index.html 
http://www.unitar.org/cwm/publications/cbl/ghs/index.htm 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/presentation_e.html 

  
  اختبار سهولة الفهم  ٥-٥
  

اختبار سهولة " ومصادر بشأن معلومات htm.ct/partnership_ghs/cwm/org.unitar.www://httpيتضمن املوقع 
وهذا االختبار طريقة استقصائية للحصول على ". فهم النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية ومتييزها بالبطاقات

  . يف إطار نظام التصنيف والتمييزاملعلومات عن مدى فهم اجلمهور وجمموعات حمددة أخرى لعناصر اإلبالغ عن األخطار
  
  لى الصعيد الوطين وحتليل الفجواتاألوضاع ع/ تسماتاملر  ٦-٥
  

  : ميكن االطالع على حالة االستعدادات الوطنية لتنفيذ نظام التصنيف والتمييز يف العناوين التالية
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html 
http://www.unitar.org/cwm/np/index.html 
http://www.oecd.org/dataoecd/37/29/38735710.pdf 

  
  .حتدث بانتظام كلما ازداد عدد البلدان اليت تنفذ نظام التصنيف والتمييزوهذه املواقع 

http://www.who.int/ipcs/capacity_building/ghs_statement/en/index.html
http://www.who.int/ipcs/publications/icsc/en/index.html
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/index.html
http://www.who.int/ipcs/methods/harmonization/en/index.html
http://www.unitar.org/cwm/ghs/index.html
http://www.unitar.org/cwm/publications/cbl/ghs/index.htm
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/presentation_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html
http://www.unitar.org/cwm/np/index.html
http://www.oecd.org/dataoecd/37/29/38735710.pdf
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  ملخص ملصادر أهم املعلومات األساسية عن التشريع والتنفيذ   -٦
  
    ألمم املتحدة االقتصادية ألوروباجلنة ا  ١-٦

ملختلفة، والصكوك ميكن االطالع على حالة تنفيذ نظام التصنيف والتمييز يف كل بلد وحسب التوصيات الدولية ا
القانونية، والدالئل اإلرشادية واملدونات الصادرة بشأن نقل البضائع اخلطرة، وإدارة املبيدات، وتوقي وعالج التسمم، 

  : ومحاية البيئة، وذلك يف العنوان التايل
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html   

 GHS(وميكن االطالع على النسخة املنقحة الثانية للنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية ومتييزها بالبطاقات 
Rev.2,2008(على العنوان التايل :  

 http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev02/02files_e.html   
جدول األعمال، وثائق العمل والوثائق (وميكن االطالع على أعمال اللجنة الفرعية املعنية بنظام التصنيف والتمييز 

  : على العنوان التايل) اإلعالمية والتقارير
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc4/c4age.html 

  
  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث   ٢-٦
  

  : لعنوان التايلميكن االطالع على العديد من الوثائق التوجيهية اهلامة عن نظام التصنيف والتمييز وتنفيذه، يف ا
http://www.unitar.org/cwm/publications/cbl/ghs/topic1.aspx 

  
  : وميكن االطالع على معلومات عن الصكوك الدولية يف العنوان التايل

http://www.unitar.org/cwm/publications/cbl/ghs/topic2.aspx 
  

  : وميكن االطالع على الوثائق الوطنية والتشريعات يف العنوان التايل
http://www.unitar.org/cwm/publications/cbl/ghs/topic4.aspx 

  
  : وميكن االطالع على حالة االستعدادات الوطنية لتنفيذ نظام التصنيف والتمييز، يف العنوانني التاليني

http://www.unitar.org/cwm/np/index.html 
http://www.oecd.org/dataoecd/37/29/38735710.pdf 

  
  .ويتم حتديث هذين املوقعني بانتظام كلما ازداد عدد البلدان اليت تنفذ نظام التصنيف والتمييز

  
    منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   ٣-٦

مات عن إدارة املواد الكيميائية يف صفحة السالمة الكيميائية من موقع منظمة ميكن االطالع على كم هائل من املعلو
    .ehs/org.oecd.www://http :التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، يف العنوان التايل

بلدان األعضاء وغري األعضاء يف املنظمة على تنفيذ وتطور هذه املنظمة بشكل خاص أدوات مفيدة من شأا أن تساعد ال
جمموعة من أساليب االختبار املُتفق " املبادئ التوجيهية ألساليب االختبار"وعلى سبيل املثال تعد . نظام التصنيف والتمييز

هذه و. ية والبيئةعليها دولياً، يؤدي اتباعها إىل نتائج غالباً ما تصنف على أساسها األخطار اليت دد الصحة البشر
  : متاحة جماناً على املوقع العمومي للمنظمة يف العنوان التايلالتوجيهات 

http://puck.sourceoecd.org/vl=1932524/cl=17/nw=1/rpsv/periodical/p15_about.htm?jnlissn=1607
310x 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev02/02files_e.html
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc4/c4age.html
http://www.unitar.org/cwm/publications/cbl/ghs/topic1.aspx
http://www.unitar.org/cwm/publications/cbl/ghs/topic2.aspx
http://www.unitar.org/cwm/publications/cbl/ghs/topic4.aspx
http://www.unitar.org/cwm/np/index.html
http://www.oecd.org/dataoecd/37/29/38735710.pdf
http://puck.sourceoecd.org/vl=1932524/cl=17/nw=1/rpsv/periodical/p15_about.htm?jnlissn=1607
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وأصبح اطالع اجلمهور على البوابة العامة للمعلومات عن خصائص املواد الكيميائية وآثارها متاحاً على اإلنترنت عرب 
  : البوابة اإللكترونية للمواد الكيميائية يف العنوان التايل

(http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_34365_35211849_1_1_1_1,00.html). 
  

ويتوفر حالياً جدول بياين للعالقات بني اهلياكل واألنشطة يساعد على سد الفجوات يف البيانات وميكن استخدامه 
  : لتصنيف بعض األخطار، انظر

http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_2649_34365_33957015_1_1_1_1,00.html 
  

  : وميكن االطالع على أدلة املعلومات وقواعد البيانات يف العنوان التايل
http://www.oecd.org/linklist/0,3435,en_2649_34365_2734144_1_1_1_1,00.html 

  
  : وميكن االطالع على معلومات حمددة عن تصنيف ومتييز املواد الكيميائية بالبطاقات يف العنوان التايل

http://www.oecd.org/env/classify 
  
  منظمة الصحة العاملية   ٤-٦
  

  : ميكن االطالع على التوجيهات العامة خبصوص نظام التصنيف والتمييز يف العنوان التايل
http://www.who.int/ipcs/capacity_building/ghs_statement/en/index.html 

  
  منظمة العمل الدولية  ٥-٦
  

  : ميكن االطالع على كل الوثائق العلنية يف العنوان التايل
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ghs/ghsdocs/index.htm 

  

http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_34365_35211849_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_2649_34365_33957015_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/linklist/0,3435,en_2649_34365_2734144_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/env/classify
http://www.who.int/ipcs/capacity_building/ghs_statement/en/index.html
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ghs/ghsdocs/index.htm
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  نقاط االتصال اخلاصة باملنظمات   :١امللحق 
 

  )الفاو(منظمة األغذية والزراعة 
Food and Agriculture Organization (FAO) 
Dr Mark Davis 
Senior Officer a/i 
Pesticide Management Group 
Plant Protection Service (AGPP) 
Food and Agriculture Organization 
Via delle Terme de Caracalla 
I-00100 Rome 
Italy 
Tel:+39 6 5705 51 92 
Fax:+39 6 5705 63 47 / 32 24 
E-mail: mark.davis@fao.org 
 

  منظمة العمل الدولية
International Labour Organization (ILO) 
Mr Pavan Baichoo  
Technical Officer 
Occupational Safety 
International Programme for Safety and 
Health at Work and the Environment 
(SafeWork) 
Labour Protection Department 
International Labour Office 
4, route des Morillons 
CH-1211 Geneva 22 
Switzerland 
Tel: +41 22 799 67 22 
Fax: +41 22 799 68 78 
E-mail: baichoo@ilo.org 

  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD) 
Dr Rob Visser  
Head 
Environmental Health and Safety Division 
Environment Directorate 
Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD)  
2, rue André-Pascal 
F-75775 Paris Cedex 16 
France 
Tel: +33 1 45 24 93 15 
Fax: +33 1 45 24 16 75 
E-mail: robert.visser@oecd.org 
 

  برنامج األمم املتحدة للبيئة
United Nations Environment Programme 
(UNEP) 
Mr Per Bakken 
Head 
Chemicals Branch, DTIE 
International Environment House 
11-13 Chemin des Anémones 
CH-1219 Châtelaine, Geneva 
Switzerland 
Tel: +41 22 917 81 83 
Fax: +41 22 797 34 60 
E-mail: chemicals@unep.ch 
  

  

mailto:mark.davis@fao.org
mailto:baichoo@ilo.org
mailto:robert.visser@oecd.org
mailto:chemicals@unep.ch


SAICM/ICCM.2/INF/15 

21 

  )اليونيدو(منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) 
Mr Heinz Leuenberger  
Director  
Energy and Cleaner Production Branch  
Programme Development and Technical 
Cooperation Division 
United Nations Industrial Development 
Organization 
Wagramer Str. 5 
P.O. Box 300 
A-1220 Vienna 
Austria 
Tel: +43 1 260 26 5611 
Fax: +43 1 260 26 6855  
E-mail: H.Leuenberger@unido.org 
 

  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث
United Nations Institute for Training and 
Research (UNITAR) 
Mr Craig Boljkovac 
Manager 
Chemicals and Waste Management 
Programme 
United Nations Institute for Training and 
Research (UNITAR) 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel: +41 22 917 8471 
Fax: +41 22 917 8047 
E-mail: craig.boljkovac@unitar.org 
 

  منظمة الصحة العاملية
World Health Organization (WHO) 
Dr Tim Meredith  
Senior Adviser 
Public Health and Environment  
World Health Organization 
Avenue Appia, 20 
CH-1211 Geneva 27 
Switzerland 
Tel: +41 22 791 4348  
Fax: +41 22 791 4127 
E-mail: mereditht@who.int 

 

  ألمم املتحدة اإلمنائيبرنامج ا
United Nations Development Programme 
(UNDP) 
Dr Suely Carvalho 
Chief Montreal Protocol Unit and 
Principal Technical Advisor Chemicals 
Energy and Environment Group, BDP 
United Nations Development Programme 
304 East 45th St. Room No 970 
New York, NY 10017 
USA 
Tel: +1 212 906 5112 
Fax: + 1 212 906 6947 
E-mail: suely.carvalho@undp.org  
 

  البنك الدويل
World Bank 
Ms Mary-Ellen Foley 
World Bank 
Montreal Protocol/POPs Operations 
Environment Department 
1818 H Street, NW 
Washington, DC 20433, USA 
Tel: +1 202 458 0445  
Fax: +1 202 522 3258  
Email: Mfoley1@worldbank.org 

  جنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبال
UNECE 
Ms Rosa Garcia Couto 
Secretary of the Sub-Committee of Experts 
on the GHS 
United Nations 
Economic Commission for Europe 
Transport Division  
Dangerous Goods and Special Cargoes 
Section 
Palais des Nations  
1211 Geneva 10  
Fax. +41 22 917 0039  
Email: rosa.garcia.couto@unece.org 

  

mailto:H.Leuenberger@unido.org
mailto:craig.boljkovac@unitar.org
mailto:mereditht@who.int
mailto:suely.carvalho@undp.org
mailto:Mfoley1@worldbank.org
mailto:rosa.garcia.couto@unece.org
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  ترد يف النسخة اإلنكليزية فقط قائمة باملختصرات  :٢امللحق 

AGPP  منظمة الزراعة والغذاء(خدمة محاية النبات(  
ASP  برنامج املخزون االحتياطي األفريقي  
BAT  أفضل التقنيات املتاحة  
BEP  أفضل املمارسات البيئية  
BOT   جملس األمناء  

CIEN  الشبكة الكيميائية لتبادل املعلومات  
CIS   الدويل للسالمة والصحة املهنية مركز املعلومات  

COCI  جلنة الكيمياء والصناعة  
CWM  برنامج إدارة الكيماويات والنفايات)UNITAR(   
DNA   السلطة الوطنية املختصة  
DTIE قسم التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد) UNEP(.  

ECOSOC لس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدةا.  

EHSOECD 
  

  الصحة والسالمة البيئية ملنظمة التعاون والتنمية يف اال االقتصادي برنامج 
FAO  منظمة الزراعة والغذاء  
GEP  مرفق البيئة العاملي  
GHS  النظام املتوائم عاملياً لتصنيف الكيماويات وومسها  
GLP  املمارسة املخربية اجليدة  

GMP  مشروع الزئبق العاملي  
GPA ية خطة العمل العامل  
HPV  حجم اإلنتاج املرتفع  
IBLF  املنتدى الدويل ملديري األعمال  

ICCM   املؤمتر الدويل حول إدارة الكيماويات  
ICSC  البطاقة الدولية للسالمة الكيميائية  
IFCS  املنتدى املشترك بني احلكومات حول السالمة الكيميائية  
IGO  منظمة قائمة بني احلكومات  
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ILO عمل الدولية منظمة ال  
IMS  نظام إدارة متكامل  

IOMC  الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للكيماويات  
IPCS  الربنامج الدويل حول السالمة الكيميائية  

IUCLID   قاعدة البيانات الدولية للمعلومات الكيميائية املوحدة  
IUP AC ية االحتاد الدويل للكيمياء النظرية والتطبيق  

JMPR 

  
 حول (FAO/WHO)االجتماع املشترك بني منظمة الزراعة والغذاء ومنظمة الصحة العاملية 

  بقايا املبيدات 
JMPS  االجتماع املشترك)FAO/WHO( حول مواصفات املبيدات   
MAD  قبول متبادل للبيانات  
MDG  األهداف اإلمنائية لأللفية  

MFMP روتوكول مونتريال الصندوق متعدد األطراف لتنفيذ ب  
MLF  الصندوق متعدد األطراف  

NCPC  املركز الوطين لإلنتاج األنظف  
NCPP  الربنامج الوطين لإلنتاج األنظف  
NGO  منظمة غري حكومية  
NOU  الوحدة الوطنية لألوزون  
ODS  املواد املستنفدة لألوزون  

OECD  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  
OPS ية السياسة اجلامعة استراتيج  

PBBS مركبات ثنائي الفينيل عديدة الربوم  
PCBS  مركبات ثنائي الفينيل عديدة الكلور  
PCTS  مركبات ثالثي الفينيل عديدة الكلور  

PIC  املوافقة املسبقة عن علم  
PMG  جمموعة إدارة املبيدات  

PO  املنظمات املشاركة  
POPs  امللوثات العضوية الثابتة  
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PRTR سجل انبعاث ونقل امللوثات  
(Q) SARs  الكمية( الفاعلية -عالقات البنية (  

SAICM  النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للكيماويات  
SHE & Q  السالمة والصحة والبيئة واجلودة  

SNc  اإلدارة السليمة للكيماويات  
TCP  قسم التعاون الفين  

TG  مبادئ توجيهية لالختبار  
UNCED   مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية  

UNCT   الفريق الوطين لألمم املتحدة  
UNDP  الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة  

UNDPBDP 
انظر سياسة التنمية والتطبيق لربنامج (مكتب سياسة التنمية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

  ).األمم املتحدة اإلمنائي
UNDCDG تنمية القدرات لربنامج األمم املتحدة اإلمنائيجمموع   

UNECE  اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة األمم املتحدة  
UNEP  برنامج األمم املتحدة للبيئة  

UNESCO  برنامج األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم  
UNIDO  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  

UNITAR  املتحدة للتدريب والبحث معهد األمم  
WHO منظمة الصحة العاملية.  

WHOPES مشروع تقييم املبيدات اخلاص مبنظمة الصحة العاملية.  
WSSD  القمة العاملية حول التنمية املستدامة  

  

_____________  


