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 : تو محیط زیس کارگران حفاظت از

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ت این گزارش، به مناسبت گرامیداش
و مروري بر وضعیت موجود کاربرد  گردد یمارائه  2014ل اي در سا

 در محیط کار و محیط زیست دارد، و پیامدهاي این موادمواد شیمیایی و 
ی براي الملل نیبي صورت گرفته در سطح ملی، منطقه اي، و ها تالش

برنامه هاي اجرایی در سطح ء اجزاز ایمن از مواد شیمیایی و نی استفاده
در  صحیح مواد شیمیایی تضمین در مدیریت منجر به که ملی و منطقه اي

 .دهد شوند را ارائه می می کارط محی

  در محیط کار اهمیت دارند؟ مواد شیمیایی چرا

مه ها در برنا ن چالشیتر مهم، یکی از در حال حاضر در سراسر جهان
جزء مواد شیمیایی  .در محیط کار است حفاظت وپیشگیري ،ایمنیهاي 

به  ها آنو مفید بودن  ي استفاده از آنهاضروري زندگی هستند و مزایا
ش گستر یعیوس سطحاستفاده از این مواد در  . است خوبی شناخته شده

یی که باعث ها کشآفت به نحوي کاربرد این مواد از سطح  .یافته است 
یی که براي داروهاتا  شوند یممیزان و کیفیت تولید مواد غذایی  بهبود

موثرند و محصوالت پاك کننده که براي ایجاد شرایط  ها يماریبدرمان 
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. بسیار گسترده است  ،رندیگ یمبهداشتی در زندگی مورد استفاده قرار 
  .امروزي هستند رفاه مواد شیمیایی کلید زندگی سالم و

مختلف را براي  فرآیندهاي صنعتیاز  بخش مهمی مواد شیمیایی همچنین
که اهمیت زیادي در استانداردهاي  دهند یمتولید محصوالتی تشکیل 

بنابراین کنترل انتشار این مواد شیمیایی در محیط . جهانی زندگی دارند
 در ها آنر نیز کنترل مواجهه شاغلین و محدود کردن میزان انتشار و کا

و کارفرمایان باید در تالش  ها دولتستند که ه محیط زیست، از وظایفی
  .باشند ها آنبراي پرداختن به 

احتمال خطر مرتبط با مواجهه با این  شود یمآنچه که باعث دشواري کار 
  . مواد شیمیایی است

، شوند یمکه باعث تولید محصوالت بهتر و بیشتر مواد غذایی  ها کشآفت 
در  ها کشباشند که در تولید آفت  تهدید کننده سالمت کارگرانی توانند یم

د رنیگ یمي کشاورزي بکار ها نیزمرا در  ها آنصنعت اشتغال دارند و یا 
   .قرارمی گیرندمواجهه  این مواد دربا باقیمانده حتی یا ) ها سم پاش(

تولید ش در بخ ها آنباقی مانده  ،بعد از استفاده از آفت کش عالوه بر آن
ماندگار براي سالیان  امطلوب زیست محیطیاثرات ن تواند یمیا مصرف 

  .دمتمادي را بر جاي گذارن
 تواند یمبراي مهار یک بیماري وخیم موثر باشد  تواند یمدارویی که 
سالمتی کارگرانی باشد که در مراحل مختلف تولید و یا ه تهدید کنند

 . تجویز دارو قرار دارند
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 توانند یم شوند یمپاك کننده ها که موجب تمیزي و ارتقاء بهداشت 
در معرض خطر  کنند یمبا این مواد به صورت روزانه کار که افرادي را 

  .بیماري قرار دهند
خاصیت سرطان  و ازطیف مخاطرات مواد شیمیایی بسیار گسترده است 

فیزیکی مانند اشتعال ، خطرات زیست محیطی مثل ت زایی گرفته تا خطرا
  .تن متفاوت اسي گسترده و سمیت براي آبزیاها یآلودگ

کنترل نا کافی ت نفجار ها و فجایع دیگر به عل، اها يسوزبسیاري از آتش 
 .دهد یممخاطرات فیزیکی مواد شیمیایی رخ 

یی بوده که در ها نهیزمي متمادي ایمنی مواد شیمیایی یکی از ها سالطی 
با این . بهداشت حرفه اي به آن بیشتر پرداخته شده استو حوزه ایمنی 

که پیشرفت چشمگیري در خصوص تدوین  استي اخیر ها سال حال در
ها،  دولتقوانین و مقررات و مدیریت مواد شیمیایی صورت گرفته و 

و کارگران سعی دارند اثرات منفی استفاده از مواد مخاطره  انیکارفرما
ی کاهش دهند، اما این الملل نیبآمیز را هم در سطح ملی و هم در سطح 

  .کند ینم تیاا هنوز کفه شرفتیپ
انسان  بر سالمتمنفی هم ت اثراه ک افتند یمهمچنان حوادث مهمی اتفاق 
 در معرضکارگرانی که به صورت مستقیم . و هم بر محیط زیست دارند

مواجهه با مواد شیمیایی خطرناك هستند باید این حق را داشته باشند که 
آموزش داده  اه آندر محیطی ایمن و سالم کار کنند و به نحو مقتضی به 

  .و محافظت شوند
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  چیست؟ ماده شیمیایی

ایمنی در استفاده «ی کار با عنوان الملل نیبمطابق با کنوانسیون سازمان 
اصطالح مواد ) 170شماره ( 1990، »از مواد شیمیایی در محیط کار

طبیعی و یا ز ، اعم اها آن مخلوطو  ، ترکیباتناصرع«ت صوره شیمیایی ب
» ند آنچه از طریق فرایند هاي تولیدي به دست آمدهمصنوعی باشند مان
 .تعریف شده است

مخاطرات بهداشتی و  و درجه با توجه به نوع مواد شیمیایی مخاطره آمیز
مخاطرات مخلوط مواد شیمیایی . شوند یمفیزیکی ذاتی خود طبقه بندي 

 مخاطرات ارزیابی چند ماده شیمیایی است، بر اساس دو یا که متشکل از
 .شود یممواد شیمیایی تشکیل دهنده مخلوط تعیین  یذات

 
و د در کنار خواسته هاي جهانی براي پیشرفت علمی و فن آوري در تولی

بکار گیري مواد شیمیایی، تغییرات در سازماندهی کار با این مواد 
 .تشیمیایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر اس

العات موجود در یک سازماندهی و استفاده از اطا بایستی ب ،عالوه بر آن
ایمنی و بهداشت کار در استفاده از مواد ه بتوان ب مند نظامساختار 

  .شیمیایی دست یافت
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   ؟رندیگ یممواد شیمیایی در محیط کار تا چه میزان مورد استفاده قرار 

استفاده شده از مواد شیمیایی ر براي تعیین دقیق مقادی هیچ راه معتبري
جود ، ومواجهه دارند ها آنتاسر جهان با و تعداد کارگرانی که در سر

 .ندارد

ي ها شگاهیپاالصنعتی از جمله ت سایتأسمواد شیمیایی به سهولت در 
مورد استفاده ل صنایع تولید اتومبیا و ی پتروشیمی، کارهاي ساختمانی

 .رندیگ یمقرار 

ها، سیلیس کریستالی، و  ها، چسب ها، تینر ، الكها رنگمواد شیمیایی مانند 
هستند که کارگران در  یوم جوشکاري تنها برخی از مواد شیمیاییف

 .گیرند قرار می ها آنبا  در مواجههکارهاي ساختمانی 

از مواد  ها بخشهاي کاري و در تمام  محیط تمام باًیتقر ،به هر رو
در ه طیف وسیعی از کارگران بالقو نیبنابراو  شود یمشیمیایی استفاده 

در تمامی  شیمیایی گرانی بالقوه در کاربرد موادنمعرض آن قرار دارند و
  .مشاغل وجود دارد

به میزان مواجهه و ه در حالی که پرداختن به یک وضعیت خاص بست
د مقدار مواد شیمیایی به کار گرفته شده، متغیر است، بخشی وجود ندار

که به سادگی بتواند از داشتن یک رویکرد براي پیشگیري و کنترل 
 .معاف شودشیمیایی مواد ت مخاطرا
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ي اخیر توجه به مواد شیمیایی مورد استفاده ها سالبه عنوان مثال، در  
افزایش یافته  )تمثل متیل متا آکریال(مو و ناخن  ي زیباییها سالندر 
 .تاس

زمانی که  به خصوص ،مخاطره آمیزاند واقعاًبسیاري از مواد شیمیایی 
مناسب،  هیاز تهوستفاده مانند ا بدون اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی

 .رندیگ یمتجهیزات حفاظتی، و یا آموزش کارگران مورد استفاده قرار 

مواد  البته مصرف کنندگان عادي در امور رفاهی نیز در مواجهه با این
مکرر و براي مدت کوتاهی است و  ها آناما مواجهات  قرار دارندشیمیایی 

ه طور مستمر روزانه و در به کارگرانی کت این نوع مواجهات با مواجها
 .، متفاوت استکنند یر مبا مواد شیمیایی کا تمام شیفت کاري

اداري با تونر جوهر و مواد  يها طیمحدر  و کارمندانکارکنان  طور نیهم
شیمیایی مشابه در مواجهه هستند، و ممکن است نسبت به کارگران 

مواد شیمیایی یا سایر امور که مواجهه بیشتري با ا ه اختصاصی چاپخانه
 .ددر مواجهه قرار گیرنر کمتد دارن

مواجهه با مواد ز ي اداري نیها ساختماندر ر کارگران نظافتچی و سرایدا
  .کنند شیمیایی را تجربه می

یی وجود دارد که اثرات خاصی بر محیط زیست دارند ها بخشهمچنین 
ر قرار که در هنگام طراحی برنامه هاي پیشگیرانه باید این موضوع مد نظ

  .گیرد
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در محیط آزاد به  ها کشبه عنوان مثال، در بخش کشاورزي، آفت 
بالفاصله در هوا آزاد شده  نیبنابرا شوند یممحصوالت کشاورزي زده 

به منابع آبی راه یابند و یا در زمین براي چندین سال باقی  توانند یمو یا 
 .بمانند

بالفاصله ) گران سمپاشکار( رندیگ یمرا به کار  ها کشکارگرانی که آفت 
اما در ارزیابی عملیات یک سم پاشی . در مواجهه با این مواد قرار دارند

ی سم پاشایمن باید پتانسیل مواجهه سایر افراد در جوامع مجاور محل 
  .نیز مورد توجه قرار گیرند

یمنی و بهداشت در ا«با عنوان ) ILO١( ی کار الملل نیبکنوانسیون سازمان 
، )192شماره (و توصیه هاي آن  ،)184شماره ( 2001ل سا» کشاورزي

مواد شیمیایی در ح ي ارزیابی ریسک و مدیریت صحیها روشبراي 
  .کشاورزي تنظیم شده است

  
  
  
  
  
  

                                           
1 International Labour Organization 
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استفاده از مواد «ت عبار 1990 (170 )شماره  کنوانسیون مواد شیمیایی
  و کند یمرا تعریف  »کار طیدر محشیمیایی 

هر گونه فعالیت کاري که ممکن است مواجهه  با یک پوشش فراگیر 
  کارگر را با یک ماده شیمیایی موجب گردد، را در

 :ز جملهد، اینما یماین تعریف ارائه  

  . تولید مواد شیمیایی•
  . مواد شیمیایی اب مدیریت عملیات دستی در کار •
  . انبار مواد شیمیایی •
  . حمل و نقل مواد شیمیایی •
  .ندهاي مواد شیمیاییدفع و تصفیه پسما •

  ي شغلی؛ ها تیفعالانتشار مواد شیمیایی ناشی از  •
 .ي تجهیزات و مخازن مواد شیمیاییساز پاكتعمیر و نگهداري، مرمت و  •

 
  در در سطح جهانی تعیین اینکه چه تعداد ماده شیمیایی

  از؛ و دشوار است شوند یمکاري استفاده   محیط 
  میایی به صورتطرفی این واقعیت که مواد شی 
  ترکیب یافته در یک مخلوط هستند موضوع  

  .کند یمرا پیچیده تر 
  این مخلوط مواد شیمیایی ممکن است 

 .ده باشندعمداً براي اهداف تجاري تولید ش
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با این حال، در برنامه هاي پیشگیري و حفاظت محیط 
که  نظر داشتکار در برابر مخاطرات مواد شیمیایی، باید در 

منجر به د توان یمدر محل کار یر عمدي مواد شیمیایی غط اختال
  .شودط انتشار گازهاي مخاطره آمیز در محی

ي از موارد هر یک از مواد شیمیایی به لحاظ اریدر بسبا توجه به آن که 
مخلوط  اند نگرفتهاثرات ایمنی و بهداشتی به کفایت مورد ارزیابی قرار 

 مواردياز کار خاصی باشد چنین موادي که ممکن است منحصر به محل 
در قالب یک مخلوط مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته هستند که بندرت 

  .باشند

معرض ماده شیمیایی خاص در مواجهه با یک اکثر کارگران به جاي
                         د دارن مواد شیمیایی قرارز مخلوطی اا مواجهه ب

راي یک برنامه حفاظتی ب مخلوط مواد شیمیاییترل مواجهه با نابراین کنب
  .)1(حیاتی است ،موثر

 مواد شیمیایی سریعز نوآوري و پژوهش در فاز توسعه و استفاده ا
هاي ایمنی و بهداشتی این مواد شیمیایی  سرعت پژوهش جنبه ولی ،است

محققان  این وضعیت است فناوري نانو یک مثال کلیدي ازت بسیار کم اس
که در سطح بسیار کوچک،  ییها ستمیساختارها، دستگاه ها و با تولید س

  .اند داده، آزمایشاتی انجام کنند یم نانومتر عمل 100تا  1بین  معموالً
که  دهند یمي را نشان فردمواد خواص منحصر به ، در این اندازه کوچک

 يبر مبناسپس  .گذارد یم ریتأثو بیولوژیکی فیزیکی، شیمیایی  رفتار بر
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مورد این خواص منحصر به فرد براي خلق محصوالت جدید  ،فتارهااین ر
صنایع مختلفی، از جمله ر این محصوالت د .رندیگ یماستفاده قرار 

  .پزشکی، محصوالت خانگی، و تولیدي در حال تولید هستند

زیان بخشی پیامدهاي  می تواند  نانو ین خواص منحصر به فرد موادا
این مواد  اندازه بسیار کوچک. داشته باشند ها آن مواجهه بادر  افرادبراي 

افزایش ا ر مواد جدیداحتمال مواجهه کارگران در گیر در تولید این 
  .دهد یم

 در برخی موارد، در حالی که اثرات بهداشتی این مواد در حالت عادي
ي حفاظتی مناسبی ها روشممکن است به خوبی شناخته شده باشد، و 

هاي کوچکی جدیدي  در چنین اندازه ها آنه از بکار گرفته شود، استفاد
ضروري است براي این  نیکند بنابراایجاد  مخاطرات مختلفی تواند یم

  .)1(استفاده شود مواد از رویکردهاي جدید حفاظتی
مورد  مخاطرات به خوبیه ، قبل از اینکها ينوآوربا این حال، مانند سایر 

در نتیجه بالقوه کارگران در  ،شده استع ولید شرو، تقرار بگیرند بررسی
 .اند گرفتهمعرض مخاطرات ناشناخته قرار 

و  (EU1)به این دلیل در بسیاري از کشور ها به ویژه در اتحادیه اروپا 
و ایاالت )OECD2( توسعه و اقتصادي همکاري کشورهاي عضو سازمان

                                           
1 European Union 
2 Organization for Economic Cooperation and Development 
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حقیقات زیادي در زمینه هاي مختلف بهداشت حرفه اي و ت ،امتحده آمریک
  .تدر حال انجام اسو ست محیطی مواد نانزی

طبقه  ،بالقوه مواد نانوت ارزیابی اثرا ي متعددي هستند که برايها دولت
، ارزیابی ریسک و تعریف معیارهاي مدیریتی مورد ها آنبندي مخاطرات 

نیاز این مواد، و همچنین براي ارزیابی قوانین و مقررات مربوطه، 
 . ندا هاي ملی تشکیل داده کارگروه

ي علمی و زیست محیطی نیز در ارائه مشاوره در مسائل ها سازمان
  .مربوط به فناوري نانو و محیط زیست مشارکت دارند

  دارد؟ کارگران مواجهه با مواد شیمیایی چه اثري بر سالمت

 ریانسان تأثبدن  يها ستمیاز سروي هر یک  توانند یممواد شیمیایی 
  .بگذارند

دوز و در  فیزیکی که دارد بتواند به راحتی ر شکلداگر یک ماده شیمیایی 
  .اثرات زیان باري را وارد نماید تواند یمي باال وارد بدن شود ها

مواجهه، مانند  بار کشیمیایی ناشی از یه اثرات حاد مواجهه با یک ماد
کوتاه مدت، به دلیل بروز ر مسمومیت یا مرگ در مقایسه با مواجهات مکر

 . )2(شده تر استعالئم فوري شناخته 

زیان بار بر سالمتی در ارتباط با  ریتأث زانین میکی از مشکالت در تعیی
مواد شیمیایی در محیط کار، ضعف در  تشخیص عوارضی ا مواجهه ب
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مورد شناسایی و تشخیص  ،طوالنی بودن دوره کمون لیبه دلاست که 
 .فته باشندقرار نگر

سال  20طان و مواجهه در ارتباط بین یک مورد سر کردن دایپامروزه 
پیش به دلیل عدم دسترسی به اطالعات مورد نیاز در رابطه با اثرات 
مواجهه با مواد شیمیایی و همچنین سیستم ثبت و ضبط اطالعات مرتبط 

که فرد مبتال  شود یمختل شده و همین امر باعث عمالً مبا اثرات مواجهه 
ا نتوان در گروه به بیماري ناشی از مواجهه با ماده شیمیایی ر

 . یی ناشی از کار قرار دادها يماریب

توانایی ادامه کار را از دست داده و این  ییها يماریبچنین قطعاً قربانیان 
 .گردند ینمي الزم برخوردار ها تیحماهایشان از  افراد و خانواده

ي ها تیفعالهمچنین این بیماران روز به روز کیفیت زندگی و توانایی حفظ 
، و خانواده رندیم یمر برخی موارد، قربانیان د. ددهن یمرا از دست معمول 

از باید ضمن از دست دادن کسی که او را دوست داشتند، با  ها آنهاي 
 .ددادن ثبات زندگی و رفاه اقتصادي دست و پنجه نرم کنن دست

 ها غرامتغیبت و پرداخت  ،يور بهرهنیز با کاهش  ها شرکتاز طرفی 
خسارات . شوند یمگرانی هزینه هاي گزافی را متحمل کار نیچنبراي 

یی شغلی ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی بسیار ها يماریبحاصل از 
یی ناشی از مواد شیمیایی به این دلیل ها يماریبگرچه بار . هنگفت است

را در سطح جهانی مورد ارزیابی قرار داد  ها آنهمه  توان یه نمک
ی مدیریت الملل نیبدر کنفرانس  2012سپتامبر  در ،ناشناخته مانده است
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بار جهانی در مورد ) WHO1(مواد شیمیایی، سازمان بهداشت جهانی 
 . )3(یی ناشی از مواد شیمیایی بیانیه اي منتشر کردها يماریب

این بیانیه شامل اطالعاتی است که مشوق تحقیقات بیشتر در رابطه با 
از مدیریت نادرست مواد شیمیایی هزینه هاي اقتصادي و اجتماعی ناشی 

، از جمله هزینه هاي بهداشتی مترتب بر عدم فعالیت و پیامدهاي باشد یم
 .آن است

این بیانیه شامل یک مطالعه سیستماتیک در مورد شناخته ها و ت پیوس
ناشناخته هاي بار بیماري ناشی از مواد شیمیایی است که توسط 

  .)4( سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است
یی ناشی از ها يماریباین مطالعه بر اساس اطالعات موجود، بار جهانی 

 شود یمهاي مختلف، باعث مواجهه افراد  محیطق مواد شیمیایی که از طری
 .کند یمبررسی ا خوراکی رو از جمله هوا، آب، مواجهات شغلی 

، در سطح جهانی، 2004که در سال  دهد یمیافته هاي این مطالعه نشان 
ي از ها سال )لک% 7/5( ن میلیو 86و  )دموار کل% 3/8( میلیون مرگ  9/4

ت به عل)  (DALYs2 دست رفته و سپري شده عمر با معلولیت و ناتوانی
 .)5(باشند یمو مدیریت مواد شیمیایی انتخابی،  مواجهه زیست محیطی

این ارقام شامل هر دو نوع مواجهه، هم شغلی و هم غیر شغلی است، 
از استفاده از سوخت جامد، آلودگی ناشی د داخل ساختمان مانند دو

                                           
1 World Health Organization 
2 Disability-Adjusted Life Years 
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 6/0و  2/1 و 1، 2ا اطرافیان ب توسط گاریسهواي آزاد و استشمام دود 
 .باشد یممیلیون مرگ ساالنه 

ي ها تیمسمومدر اثر استنشاق گرد و غبار،  شغلی است کهبقیه موارد 
که به  گردد یمکه شامل خودکشی نیز  ها کشحاد با مواد شیمیایی و آفت 

 .باشد یممرگ ساالنه  186000و  240000، 375000ترتیب 

این مطالعه فقط بر روي آن دسته از مواد شیمیایی صنعتی و کشاورزي  
بر اساس . انجام شده است ،موجود و در دسترس بوده ها آناطالعات ه ک

ا ی ٪1/ 7این آمار و ارقام، بار جهانی بیماري ناشی از مواد شیمیایی 
   .)DALYs()6 یزان جهانیم( شود یمکل موارد مرگ را شامل % 2عادل م

واجهه ، میی شغلی نیستندها يماریبدر حالی که مواد شیمیایی عامل تمام 
یی ها يماریببسیاري از چنین ر مواد شیمیایی عامل کلیدي در ظهوا ب

  .  است
ی یی شغلها يماریببه  از ابتالشامل پیشگیري  هشایستر کابه  دستیابی

 .تاس ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی

میلیون نفر، به  34/2که هر ساله،  زند یمتخمین ر ی کاالملل نیبسازمان 
. دهند یمناشی از کار جان خود را از دست  ییها يماریو بعلت حوادث 

شغلی  ییها يماریبمیلیون مورد مربوط به  02/2با نرخ هااکثر این مرگ 
ه که تعداد موارد غیر کشند شود یمخمین زده ت. کار هستند به واسطهو 
 . میلیون مورد باشد 160ساالنه ر ناشی از کا ییها يماریب
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 گونه نیا، ها آنبراي قربانیان و خانواده هاي  شمار یج بعالوه بر ایجاد رن
ي ور بهرهاقتصادي از جمله کاهش ت موجب ضرر و زیان هنگف ها يماریب

  . شوند یمو جوامع،  ها ه مؤسسو کاهش ظرفیت کار براي 
تقریباً ه ک، (GDP1)ناخالص داخلی ملی د تولی  4%ساالنه در حدود 

است، به علت هزینه هاي مستقیم و یی آمریکا تریلیون دالر 8/2ل معاد
 . رود یماز دست ر و حوادث ناشی از کاا ه يماریبغیر مستقیم 

گیري از گزارش روز جهانی ایمنی و بهداشت کار، پیش، 2013در سال 
 .یی شغلی را مورد خطاب قرار دادها يماریب

اما  شد ینمدر حالی که تمرکز به مواجهات در اثر مواد شیمیایی محدود 
در استفاده کار ایمنی و بهداشت ل موضوع به طور کامل با موضوع امسا

 .ی داردخوان هم از مواد شیمیایی

تماعی تهدیدکننده یولوژیکی و روانی اج، بفیزیکی، شیمیاییعوامل تعداد 
  .سالمت کارگران به طور مستمر در حال افزایش است

ی الملل نیبدر میان سایر ابزارها، با بسط فهرست ی کار الملل نیبسازمان  
یک نشست سه  توسطبه صورت دوره اي که ر یی ناشی از کاها يماریب

در حال پاسخگویی به  ،شود یمی کارشناسان تجدید نظر الملل نیه بجانب
 .  یی شغلی بوده استها يماریبالش پیشگیري از چ

                                           
1 Gross domestic product 
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ي جامع مربوط به شناسایی و تشخیص ها شاخصاین فهرست با 
ی الملل نیبي شغلی که به صورت دوره اي در فهرست سازمان ها يماریب

ي شغلی نشان دهنده ها يماریبفهرست . شود یمتکمیل  شوند یمکار ثبت 
و براي  باشد یمي شغلی ها يماریبوضعیت هنر شناسایی و تشخیص 

 ،ضبط و در صورت امکان، بت، ثپیشگیرير کمک به کشورها د
 . )7( ي ناشی از کار طراحی شده استها يماریبي ها غرامت

ي شغلی در این فهرست به سبب مواد شیمیایی ها يماریببسیاري از  
مواد مواجهه با  ي شغلی ناشی ازها يماریبپیشگیري از  .شود یمایجاد 
را نجات داده و کیفیت زندگی سایر کارگران را  ها انسانزندگی  ییشیمیا
و همچنین هزینه هاي اجتماعی قابل توجه مواجهه با مواد  بخشد یمبهبود 

   .)8( دهد شیمیایی را کاهش می
   



17 
 

 ؟شوند یمچگونه خطرات مواجهه با مواد شیمیایی در محل کار کنترل 

 ها سازمانو  ها دولتیمیایی، به دلیل پیچیدگی ارزیابی مخلوط مواد ش
کارگران  از مواجههي پیشگیري ها ياستراتژاستقرار  هنگام تمایل دارند،

در هنگام استفاده از مواد شیمیایی در محیط کار فقط بر روي یک ماده 
 .تمرکز کنند شیمیایی

استانداردهایی هستند که به ) OEL1(مواجهه شغلی ز مقادیر حدود مجا
مراحل کنترل مخاطرات بهداشتی مورد استفاده قرار عنوان راهنما در 

 يو اجرابهداشت حرفه اي براي تصمیم گیري ن و متخصصی رندیگ یم
اقدامات کنترلی در مورد سطح ایمن مواجهه با مواد شیمیایی مختلف و 

. برند یمرا بکار  ها آن، شوند یمعوامل فیزیکی که در محیط کار دیده 
 شیمیایی یک رویکرد اولیه تک تک مواد براي OEL استخراج و اجراي

  .تبوده اس

  یامقادیر توصیه شده  OELه مجاز مواجه ودمقادیر حد
  ي کارها محلبراي مواجهه در یک الزام با حد مجاز رقمی  
 . باشد یم 

میزان ) TWA2( میانگین وزنی زمانی به صورت معموالًاین حدود مجاز 
  با اعمال این حدود در  رود یمو انتظار  کند ین ممواجهه را بیامجاز 

                                           
1 Occupational exposure limit 
2 Time-Weighted Average 



18 
 

محیط کار بتوان از وقوع بسیاري از 
به ه ي وارده بر سالمت کارگرانی کها انیز

صورت تمام وقت در مواجهه با مواد شیمیایی 
همچنین ممکن است این  .پیشگیري کند ،هستند

براي مواجهه کوتاه مدت و  گاهاًحدود مجاز 
 چکه درهی گردد تنظیم  1یا میزان سقف

شرایطی نباید مقدار این آالینده ها از مقادیر 
  .مذکور تجاوز کند

از واژه  OEL براي تبیین حد مجاز مواجهه ها سازماندر کشورها و  
این واژه ها حد  نیپرکاربردتریکی از . شود یمهاي مختلفی استفاده 

   .تاس 2مجازه آستان
هستند که  پیشنهادير ها مقادی) TLV ( مجاز مواجهه شغلیه حد آستان

 ط انجمن متخصصینتوسهیچ الزام قانونی ندارند و 

د این حدوه با اینک .اند ه شدهیته (ACGIH3) کایآمر يحرفه ا بهداشت
اتخاذ کرده و در  را ها آنولی برخی از کشورها د اجباري نیستن

      بنابراین در. اند لزامی در آوردهرا به صورت ا ها آني خود ها ستمیس

                                           
1 ceiling levels 
٣ Threshold Limit Value 
3 American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
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ي کاري با ها طیمحبا توجه به مواجهه هاي مختلف در سراسر دنیا 
     . در طیف وسیعی در دسترس هستندها  TLVزیان آور،  عوامل

ر مورد استفاده قرا ها سازمان که توسط کشورها و اصطالحات دیگري
اند شامل حد مجاز مواجهه، حد توصیه شده مواجهه و حداکثر  گرفته

  .باشند یم  1غلظت مجاز
هاي الزامی و یا  OELالعاتی آلمان تعداد زیادي از مقادیر پایگاه اط

  .)9(پیشنهادي در سرتاسر جهان را در دسترس قرار داده است

به جاي در نظر گرفتن همه جانبه  ها OELاین در بسیاري از موارد  
 ریتأث کبر روي ی ها آنمواد شیمیایی و تعیین تمام مخاطرات بالقوه 

مثال، بنزن را فقط با احتمال  ه عنوانب. ندا کردهبهداشتی منفرد تمرکز 
این . ندینما یمرا تعیین  OELبررسی و  سرطان خون در کارگران بروز
ی است که در تبیین این مقدار سایر خواص مانند قابلیت اشتعال در حال

در کار با بنزن براي به حداقل رساندن ریسک اشتعال  ستیبا یمبنزن که 
البته . تی آن منظور گردد، دیده نشده استحمل دس مثالًحداقلی براي 
ا مواجهه ب استاندارد بیو تصوکشوري عالوه بر تدوین  ممکن است در

  براي ) OEL(مواجهه شغلی مجاز شامل یک حد ه سرب ک

  و ضوابط حفاظتی براي اطمینان از ها ، روشاست بسر

                                           
1 Maximum Allowable Concentrations 
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. یدکار را نیز تدوین و اجرا نماط کار و استفاده ایمن از سرب در محی 
براي رفع مشکالت یک ماده شیمیایی  غالباًاستانداردهاي جاري در دنیا 

، با این حال واقعیت این است که کارگران در مواجهه اند شدهمنفرد، تبیین 
با مواد شیمیایی متعددي هستند و این رویکرد ماده به ماده هرگز قادر به 

 ها سازمانو یا  ها تدولاما از آنجا که  .نخواهد بود ها آنحفاظت کافی از 
مواجهه شغلی توصیه شده براي صدها ماده  ز حدود مجازفهرستی ا

، پر واضح است که منابعی که این فهرست اند آوردهشیمیایی را به وجود 
  . از اهمیت بسزایی برخوردارند ،دارند یمرا به روز نگه 

قدیمی هستند که  يها OELشامل  ها فهرستبنابراین بسیاري از این 
مواد شیمیایی جدید نیستند، و یا دیگر نعکس کننده اطالعات مربوط به م

که  رندیگ یمکم مورد استفاده قرار  قدر نیاو یا  شوند ینماین مواد تولید 
  .رندیگ یمقرار  ها آنتعداد انگشت شماري از کارگران در مواجهه با 

ی با ، و مواد شیمیایها تیموقعمواد شیمیایی نشان دار در بسیاري از 
ي ها طیمحمخاطرات خیلی زیاد، و مواد شیمیایی با کاربرد وسیع در 

 . )10(مورد توجه قرار نگیرند اصالًکاري امروزي، ممکن است 

با مواد شیمیایی مخاطره آمیز ه در حالی که الزم است براي مواجه
در مواجهه تعیین و اعالم گردد، واضح است که به  ها OELخاص، میزان 

در محیط کار را پوشش  ی که بیشتر مواد شیمیاییي جایگزینها روش
  .دهند نیازمندیم
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  فیزیکی مواد شیمیایی در محیط کار کدام است؟  مخاطرات
عالوه بر وجود احتمال بروز صدمات شدید و بیماري در نزد کارگرانی 

، احتمال زیادي در کنند یمکه به صورت دستی با مواد شیمیایی کار 
وجود دارد و بدترین وضعیت،  ها ییداراات و ایجاد خسارات به امکان

زمانی است که پیامدهایی براي جامعه و محیط زیست عمومی داشته 
اگر مخاطرات فیزیکی مواد شیمیایی در محیط کار به درستی . باشند

همچنین مخاطرات  .به کارگران آسیب بزنند توانند یمکنترل نشوند 
جامعه همراه ایی براي سالمت با پیامده  "غالبافیزیکی مواد شیمیایی 

  . است
میزان  تواند یمد میزان فراریت ماده شیمیایی مانن ییها جنبهبراي مثال 

براي کنترل  و، ي کاري را تعیین کندها طیمحخطر مواجهه در  احتمال
نیازمند اطالعات ا صحیح مخاطرات مرتبط با مواد شیمیایی فرار نه تنه

شیمیایی در محیط کار هستیم بلکه  کافی در خصوص اثرات بالقوه مواد
ضروري است بدانیم که اگر این مواد به درستی کنترل و یا انبار نشوند 

 .  گردند یمي تبدیل تر بزرگچگونه به منابع خطر 

طبقه بندي براي مخاطرات  داراي فهرستی از معیار GHS1 نهمچنی
مخاطرات فیزیکی بر اساس  معموالًفیزیکی مواد شیمیایی است 

                                           
1 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals 
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، اما در اغلب موارد یک گردند یمتعیین  صوصیات ذاتی مواد شیمیاییخ
 .عامل تسهیل کننده براي بروز خطر یا شروع یک اثر الزم است

یک مایع به شدت قابل اشتعال به دور از  رهیو ذخي ریبکار گبنابراین، 
ر ضرري به با گونه چیهبه احتمال زیاد ، مانند شعله منابع احتراقی

گر مخاطرات فیزیکی به صورت صحیحی کنترل نشوند ممکن ا .دآور ینم
است به حادثه اي فاجعه آمیز منجر شود و متعاقب آن در اثر مواجهه 

 . گردند تهدید بزرگی براي سالمتی ، هاي شدید

به عنوان مثال، یک آتش سوزي در یک کارخانه تولید مواد شیمیائی 
ر در محیط زیست منتش مخلوطی از مواد سمی تولید نماید که تواند یم

  .گردند
ذخیره سازي  در صورتی یک ماده شیمیایی که دگنخورو یا خاصیت  

منجر به نشت و یا پخش شدن مواد شیمیایی شود، که  تواند یمنادرست 
این مسئله به نوبه خود موجب اثرات شدید بر سالمت کارگران، جامعه و 

  . گرددمحیط زیست 
لوبی الزم است شناخت دقیق در مورد یرات نامطتأثچنین  براي کنترل

یرات تأثو احتمال ه مواد شیمیایی مورد استفاد ،شرایط محیط کاري
مواد شیمیایی که در یک مکان، بکار برده و نگهداري سینرژیستی 

، نگهداري منظمشرایط و همچنین تعمیر و ش پای. شود شوند، حاصل  یم
  .موفق هستند کنترل کلیدهاي
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 مدیریت براي رسیدن به در سطح ملی ملیاتیچارچوب ع وجود آیا

 صحیح مواد شیمیایی سودمند خواهد بود؟ 
سازمان  یکی از وجوه اساسی ایمنی و بهداشت حرفه اي همواره 
، ILO هاي یونکنوانس چارچوب. شایسته بوده استر و کا المللی کار ینب

 و) 155ماره ش( سال 1981 کنوانسیون ایمنی و بهداشت حرفه ايه از جمل
و  ،)161 شماره( ،1985اي سال  بهداشت حرفهخدمات  کنوانسیون

) 187شماره ( 2006کنوانسیون ارتقاء ایمنی و بهداشت  چارچوبهمچنین 
 براي تدوینها، زمینه را  یونکنوانسبه این  مربوط هاي توصیه همچنین

 آورد، در این صورت یم فراهم سازمانی و ملی سطح در ها یاستس
 پیادهل نماید مسئو یمرا پیاده  اي حرفه بهداشتت خدما که ملی سیستم
   .باشد یم کار و محیط ملی سطح در حفاظتی و پیشگیرانه اقدامات سازي

، کنوانسیون پیشگیري از )170شماره ( 1990 ،کنوانسیون مواد شیمیایی 
و کنوانسیون ایمنی و بهداشت ) 174شماره ( 1993حوادث عمده صنعتی، 

، براي استقرار یک رویکرد منسجم )184.شماره ( 2001در کشاورزي، 
مدیریت صحیح مواد شیمیایی با در نظر گرفتن کارگران، جامعه و  براي

  . تنظیم شده است ،محیط زیست
و ) 81شماره (1947این ابزارها همراه با کنوانسیون بازرسی کار، 

، کنوانسیون بازرسی کار )81شماره ( 1995پروتکل مربوط به آن، 
همگی یک  ها آنو توصیه هاي ) 129شماره ( 1969 ،)کشاورزي(
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، ها دولتمواد شیمیایی براي ح مدیریت صحیه چارچوب ملی در زمین
 .آورند یمرا فراهم  ها آني ها تشکلکارفرمایان و کارگران و 

 يها ستمیس کردیاز روآن است که  منسجم و موثر روش مرتبط، 
استاندارد  فاده شود که منبعث ازاست ILO کلیاصول  يبر مبنا تیریمد
ی کار الملل نیبسازمان  يها ، دستورالعمل1ي ایمنی و بهداشت حرفه ايها
 (ILO-OSH2001) يو بهداشت حرفه ا یمنیا تیریمد ستمیس نهیزم در
در طول  ییایمیمواد ش حیصح تیریمد جیدر ترو تبادل نظرهاي جمعیو 

  .باشد یمعمر این مواد چرخه 
ي پیشگیري ها روشه یکپارچه سازي مستمر ادغام و بهبود این رویکرد ب

ها و ابزار و ظرفیت سازي هم در محیط کار و  یستمسو حفاظتی، مدیریت 
براي برخورداري از روش مزبور باید . کند یمهم در محیط زیست کمک 

خدمات بازرسی کار موثر باشد که موثر بودن آن در قالب هدفمند بودن، 
تلفیق . اجراي کامل وظایف با مهارت کافی استبا کیفیت بودن و 

 ها آني ها تشکلي صورت گرفته توسط کارفرمایان، کارگران و ها تالش
یک نیاز اساسی براي کسب موفقیت در دستیابی به اهداف ملی و مدیریت 

  . جهانی مواد شیمیایی است

  

                                           
1 Occupational Safety and Health 
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 مواد شیمیایی صحیح مدیریتبراي اجراي  ملی چارچوب
 اجراي موثر براي مناسب حرفه اي و بهداشتنی ملی ایمیک سیستم 

 مخصوصاًو  حرفه اي و بهداشتایمنی  برنامه هايو  هاي ملی یاستس
چنین سیستمی باید . براي مدیریت صحیح مواد شیمیایی حیاتی است

 :شامل
• قوانین و مقررات، و در صورتی مناسبند که همراه با توافق نامه هاي  

  . شیمیایی باشندجمعی در مدیریت صحیح مواد 
• هاي بازرسی موثر ایمنی و  یستمه سقوانین از جملق هاي انطبا یسممکان 

 بهداشت حرفه اي 
•   مدیریتیت و اقداما ارزیابی ریسک 
در اجرا و پیاده  ها آنو نمایندگان ن همکاري بین مدیریت و کارگرا •

د حرفه اي مربوط به استفاده از موا و بهداشتایمنی ت سازي اقداما
  شیمیایی در محیط کار

•  .بهداشت حرفه اي خدمات ینتأمارائه یا  
• در مورد حوادث و  هاي مناسب براي ثبت و اطالع رسانی یسممکان 
 .هاي ناشی از کار یماريب

• بهداشت  ارتقاء سطح آگاهی و به اشتراك گذاشتن اطالعات ایمنی و 
میایی در محیط استفاده از مواد شی ایمنی در اقدامات حرفه اي و آموزش

 کار 

 همکاري بین وزارتخانه هاي کار، بهداشت و محیط زیست •
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در محیط کار  مدیریت صحیح مواد شیمیایی به میتوان یمچگونه 
 ؟دسترسی پیدا کنیم

استراتژي کلی براي رسیدن به مدیریت صحیح مواد شیمیایی در محیط 
ه صورت توان به سادگی ب کار و در حفاظت محیط زیست عمومی را می

 :زیر توصیف کرد

گام اول این است که مواد شیمیایی را که در محیط کار هستند شناسایی 
را بر اساس مخاطرات بهداشتی، فیزیکی و زیست محیطی طبقه  ها آنو 

و برگه هاي اطالعات ایمنی براي انتقال اطالعات  ها برچسببندي و 
چنین  بدون .شوند و اقدامات حفاظتی را تهیه  ها آنمرتبط با مخاطرات 

در  ها آنانتشار ا اطالعاتی در مورد مواد شیمیایی موجود در محیط کار ی
محیط زیست، امکان ارزشیابی پیامدها و تعیین اقدامات پیشگیرانه و 

ساختار الزم براي دسترسی به  این اطالعات. کنترلی موثر وجود ندارد
 . آورد مدیریت صحیح مواد شیمیایی را فراهم می

دوم ارزشیابی مواد شیمیایی شناخته و طبقه بندي شده اي است که  گام
تواند  یمشوند و تعیین نوع مواجهاتی است که  یمدر محیط کار استفاده 

ین امر از طریق پایش مواجهه ها و ا. دنشو در اثر کاربرد این مواد حاصل 
انند م(یا از طریق استفاده از عواملی که امکان تخمین میزان مواجهه ها را 

میزان احتمال ، عواملی چون مقدار مواد مورد مصرف در خط تولید
هاي  یژگیوو  ،یسات معینتأسدر شرایط محیط کار و یا  ها آنانتشار 
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، زمانی که این مخاطرات شناسایی. کند یمفراهم ) فیزیکی مواد شیمیایی
مورد ارزیابی  ها آنتعیین شد و ریسک  ها آنطبقه بندي و ارتباط بین 

مرحله سوم و آخرین مرحله استفاده از این اطالعات براي ، قرار گرفت
این . طراحی برنامه هاي پیشگیري و حفاظتی مناسب در محیط کار است

برنامه شامل انواع اقدامات مختلف پیشگیرانه و کنترلی، از جمله نصب و 
ي مهندسی، جایگزینی مواد ها کنترلمرتبط با  و اقداماتپیاده سازي 

ي تنفسی و ها ماسکصورت نیاز استفاده از  و درایی کم خطرتر شیمی
سایر مواردي که در این برنامه پیش . حفاظت فردي است تجهیزاتدیگر 
اطالع رسانی  ،با پایش مواجهه ها کنترلحمایت و تقویت این د شو یمبینی 

ي پزشکی، برنامه ها مراقبت ،، ثبت اطالعاتدر مواجههو آموزش کارگران 
 .دباش یمي دفع ها و روشیط اضطراري در شراادگی هاي آم

برنامه ایمنی و بهداشت کار در کاربرد مواد شیمیایی شامل چه  
   ؟یی استها قسمت

ایمنی در استفاده از مواد  "المللی کار با عنوان  ینبیون سازمان کنوانس
مدیریت صحیح مواد شیمیایی در  ،)1990، 170شماره ( "شیمیایی در کار

این کنوانسیون در  در یشتربجزئیات  .دکن یمار را پیشنهاد محیط ک
همچنین در مجموعه کد ). 177شماره (توصیه نامه ضمیمه آن ارائه شده 

ي ها روشیمیایی در کار به تعدادي از موادشدر استفاده از  عملیات ایمن
از این دست  موارد یرسااین کنوانسیون و . کند یماشاره  آموزشی
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اجزاء اصلی کنوانسیون  .دل هستند که به تصویب برسنموقعی قابل عم
شامل همه الزاماتی است که کارفرما براي اجراي مدیریت صحیح مواد 

یري از پیامدهاي زیست و جلوگحفاظت از کارگر  به عنوانشیمیایی 
جزئیات قابل ن ین کنوانسیودر اهمچنین اطالعات . )11(محیطی الزم دارد

کاري باید داشته باشد را در اختیار توجهی از آنچه که یک برنامه 
هاي  یستمسباید توجه داشت که این روش نیز با راهنماهاي  .دگذار یم

جدول  .تسازگار اس)  ILO- OSH 2001( حرفه اي و بهداشتایمنی 
  .)12(دهد یمذیل اجزاي اصلی یک برنامه در محیط کار را نشان 

  



29 
 

   



30 
 

  اییمواد شیمی ایمنی و بهداشت کار در کاربرد برنامه
  اقدامات  اجزاء برنامه

ها  تعهدات عمومی، مسئولیت
  و وظایف 

  

ها و وظایف کارفرمایان،  صالح؛ مسئولیت نقش مقامات ذي
  کارگران و کارپردازان 

  حقوق کارگران
  موثقاطالعات 

  معیارهاي طبقه بندي خطرات   هاي طبقه بندي سیستم
  هاي طبقه بندي  روش

برچسب گذاري و 
  گذاري  عالمت

ظروف  اهیت و نوع برچسب یا عالمت گذاري روي مخازن وم
  مواد شیمیایی خطرناك 

برگه هاي اطالعات ایمنی 
  مواد شیمیایی 

  اطالعات الزام آور
  برگه هاي اطالعات ایمنی

  ارزیابی نیازهاي کنترلی  اقدامات براي کنترل عملیات
  حذف مخاطرات

اکنش اشتعال؛ و ؛خطرات بهداشتی: اقدامات کنترلی براي
حمل مواد  پذیري مخاطره آمیز یا انفجار مواد شیمیایی،

  شیمیایی؛ دفع و بازیافت مواد شیمیایی
  هایی که امکان پذیر است  محصور نمودن سیستم  راه اندازي وطراحی 

هاي تولید فرایندهاي خطرناك، براي محدود  جداسازي سالن
  کردن میزان مواجهه
انتشار را به حداقل عملیاتی که  استفاده از تجهیزات و

  برساند 
  تهویه موضعی 
  تهویه عمومی 

  هاي مدیریتی کنترل  هاي کار و عملیات سیستم
  تمیزکاري و نگهداري تجهیزات کنترلی

یمیایی شایمن براي مواد  ذخیره سازي پیش بینی انبار و
  خطرناك 
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  تجهیزات حفاظت فردي  حفاظت فردي
  )تنفسیهاي  ماسک(تجهیزات حفاظت دستگاه تنفسی 

  لباس حفاظتی
  تسهیالت بهداشتی و بهداشت فردي

هاي  و پوششحفظ و نگهداري صحیح تجهیزات  عملیات
  عنوان یک ضرورت به حفاظت فردي

معرض مواد شیمیایی خطرناك اطالعات  باید به کارگران در  اطالعات و آموزش
ها و برگه هاي اطالعات ایمنی مواد  برچسب(در باره این مواد 

چگونگی کار با مواد شیمیایی در شرایط ایمن  و ،) شیمیایی
چه اقداماتی در موارد اضطراري انجام دهند، و چگونه  و نیز

  .اطالعات بیشتري را کسب نمایند، آموزش داده شود
 هاي نگهداري کنترل

  مهندسی
عملیات کنترل مهندسی در شرایط مطلوب کاري نگهداشته 

  شوند 
  گیري هاي اندازه روش  پایش مواجهه

  استراتژي پایش 
  حفظ سوابق/ ثبت اسناد

  استفاده از داده ها وتحلیل 
  در صورت لزوم  معاینات پزشکی  مراقبت بهداشتی و درمانی

  حفظ اسناد  ثبت و
  استفاده از نتایج براي برنامه ارزشیابی

هاي اجرایی شرایط  روش
  هاي اولیه اضطرار و کمک

هاي  ضطرار و روشدر برنامه ریزي باید احتمال شرایط ا
  ها پیش بینی شود  مقابله با آن

  .باشد هاي اولیه باید قابل دسترسی در محل کار کمک
تحقیق و گزارش حوادث، 

هاي شغلی و سایر  بیماري
  رویدادها

باید همه حوادث بررسی شود که مشخص شود چرا اتفاق 
افتاده، چه نواقصی در محیط کار وجود دارد و برنامه شرایط 

  .کجا درست عمل نکرده است اضطرار



32 
 

  :فراگیر شدن مدیریت صحیح مواد شیمیایی در جامعه 

مدیریت صحیح مواد شیمیایی نیازمند یک اقدام دولتی موثر و کارآمد از  
طریق شفاف سازي، مشارکت عمومی و مسئولیت پذیري همه ذینفعان 

که  مشارکت اجتماعی ها با آنقوانین و اجراي د ین کار با بهبوا. تاس
آوري ابزار مورد نیاز براي  و فراهم، موثر استالزمه بازرسی کار 

و ب در جهت یک بازرسی با کیفیت مطلو ،اند یدهدبازرسانی که آموزش 
  .دگرد یمعاري از هرگونه نفوذ خارجی عملی 

 ي براي پیاده سازيو کارگري کارفرمایی ها تشکلحضور فعال 
با نظارت  ،صحیح مواد شیمیایی ها و برنامه هاي ملی در مدیریت یاستس

کارفرمایان موظف به انجام اقدامات . مطلوب دولتی ضروري است
ها در محل کار از  یسکرپیشگیرانه و حفاظتی از طریق ارزیابی و کنترل 

. هستند ،اند یمیاییشجمله در رابطه با افرادي که در مواجهه با مواد 
که در تمام سطوح شکل این حق را دارند  ها آني ها تشکلکارگران و 
هاي  یاستسنظارت و اجراي  ،)و الزاماتتدوین قوانین (گیري کار 

مدیران، . پیشگیري و برنامه هاي محل کار مشارکت داشته باشند
ارگران و ، کسرپرستان، کارشناسان خبره ایمنی، بهداشت حرفه اي

نمایندگان ایمنی و بهداشت صنایع همگی نقش مهمی در فراگیر شدن 
هاي مدیریت  یستمساجراي  ،حرفه اي و بهداشتایمنی  ر اقداماتموث

مدیریت صحیح مواد  .دکنن یمجامعه بازي  و درریسک، در محیط کار 
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خطرناك در محیط کار جزء اصلی در کاهش پیامدهاي حاصل بر سالمت 
و ي کارفرمایی ها تشکل .دباش یمیط زیست و مح ،صنعت ،کارگران
در برنامه هاي  و کارگرانان کارفرمایان نمایندگ به عنواني کارگر

تنظیم چارچوب توافقنامه ها و به  ،ي جمعی جهانیها در گفتمانالمللی  ینب
و صورت داوطلبانه براي ارتقاء کاالهاي صنعتی در صنایع شیمیایی 

   .دشون یمیریت صحیح مواد شیمیایی وارد عمل مد
   ؟پیامد هاي زیست محیطی مواد شیمیایی چیست

شده مواد شیمیایی در محیط زیست پیامد هاي قابل توجهی بر ثابت 
نابودي گونه هاي حیات وحش و آلودگی آب  ،ایجاد تغییرات آب و هوایی

واضح است استفاده بخردانه از مواد شیمیایی، و کنترل  .دآشامیدنی دارن
، براي اطمینان از حفظ ایمنی و حفاظت از محیط ها آنانتشار و دفع 

 در یدع بااین موضوو  ،دي آینده ما اهمیت ویژه اي دارها نسلزیست 
  . قرار گیرد و دقتکنار ایمنی و بهداشت کارگران مورد توجه 

نامشخص در زمین،  به طورپسماندهاي شیمیایی  ،براي سالیان متمادي
اما این وضعیت تغییرات زیادي کرده است  .دشدن یمهوا و منابع آب دفع 

 از دفعام اقدامات کنترلی و عملیات پاك سازي و در برخی کشورها با انج
در کشورهایی هم وجود دارند که همچنان  .اند کردهنامشخص جلوگیري 

 در برخی از موارد، پیامدهاي. دآلوده نمودن محیط زیست هستن حال
 .ددانن یمبرنامه هاي رشد و توسعه اقتصادي  الزمهزیست محیطی را 

ت پرداختن به پیامدهاي زیست هزینه هاي بلند مدت اجتماعی ضرور
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براي کشورهاي . ها نمایان ساخته است یريگمحیطی را در تصمیم 
هاي جلوگیري از این پیامدها به  یاستستوسعه یافته با تدوین و اجراي 

توسعه و  در حالکشورهاي ه البت .اند پرداختهاصالح خطاهاي گذشته 
ورهاي توسعه گذار فرصت استفاده از تجارب کش در حالاقتصادهاي 

یري بکار گحفاظت از منابع با  .دیافته را براي اصالح وضعیت خود دارن
یکی از جنبه هاي . دگرد یمامکان پذیر  ،یالت جدیدو تسهاصول طراحی 

  مهم این وضعیت، شناخت 
از   که یکی  یدرحال. مرزهاي آلودگی است

کشورها براي جلوگیري از انتشار مواد 
ها، برنامه حفاظتی دارد شیمیایی و دفع پسماند

  یل به دلکشور همسایه آن 
هایی را سبب شود که در اثر انتشار در  یآلودگنداشتن برنامه حفاظتی 

. دیابن یمهمچنین ورود به رودخانه ها به کشور مزبور انتقال  ، وهوا
المللی وجود داشته باشد تا همه  ینبهاي هماهنگ  ياستراتژنابراین باید ب

 سازگار بافهرستی از معیارهاي  GHS. دتبعیت نماین کشور ها از آن
  .تمحیط زیست براي طبقه بندي مخاطرات فراهم نموده اس

حفاظت از محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه اي در اغلب کشورها 
ر د. دشو یمي دولتی جداگانه اي رسیدگی ها و سازماندر وزارتخانه ها 

یامد تصمیمات و پیر شناخت تأثبدون ا یک از این دستگاه ههر این حالت 
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خود بر دستگاه دیگر وارد عمل شده و مقرراتی وضع کند که پیامدهایی 
   .دبراي دیگري داشته باش

براي جلوگیري از انتشار آالینده ها در هوا مقرراتی  مثالًدر نتیجه  
ننموده کنترلی توجه  و اقداماتشود که به مواجهات کارگري  یمتصویب 
شود که در محیط داخل کارخانه  یمواجهات بیشتر کارگرانی م و موجب

ها از پسماند هاي  یتساکنند از این دست عملیات پاك سازي  یمکار 
که باعث مواجهه کارگران با مواد شیمیایی خطرناك می باشد خطرناك 

این مواد ط مواد شیمیایی ناشناخته بوده و مخلوه باالخص در مواقعی ک
  .ایجاد کند یديجدتواند مخاطرات  یم

 به اصطالحامروزه بسیاري از مشاغل ایجاد شده در اقتصاد جهانی 
مشاغل سبز هستند یا مشاغل صنعتی وجود دارد که براي کاهش 

و  ها روشپیامدهاي زیست محیطی به توسعه و پیاده سازي تکنولوژي و 
ی که مشاغل سبز در صورت .)13(اند نمودهیات جایگزین اقدام عمل

اهمیت و آورد  یم به وجوددیدي براي اشتغال کارگران ي جها فرصت
یش این مشاغل به گونه اي انجام شود تا و پااستقرار بسیار دارد که 

طرات جدید و احتماالً ناشناخته اي ایجاد شود که خاطمینان حاصل 
رویکرد ما را به استفاده از بنابراین حمایت از این موضوع  .)14(دکنن ینم

هاي دیگر صنعتی براي به  و جنبهمواد شیمیایی  از استفادههاي جدید در 
این اصل  و دنمای یمحداقل رساندن پیامدهاي زیست محیطی هدایت 



36 
 

کارگرانی که عملیات را انجام می دهند به حد کفایت و که فراموش نشود 
  .می شوندحفاظت مطلوب 

ر المللی کار د ینبیراً سازمان اخنمونه اي از این مورد گزارشی است که 
کامپیوترها  .تخصوص بازیافت پسماندهاي الکترونیکی ارائه نموده اس

 به عنوانشوند پس از مستعمل شدن  یم بکار گرفتهکه در سطح وسیع 
استفاده از کامپیوتر براي کاربران  .دگردن یمیک پسماند در محیط مطرح 

اما خرد کردن  ،کند ینممواجهه معنی داري با مواد شیمیایی ایجاد 
کارگران را در مواجهه با مواد شیمیایی خطرناك  ،وترهاي مستعملکامپی
با کشتی براي انجام  ،در برخی موارد این قطعات خرد شده .دده یمقرار 

به کشورهاي دیگري  ،در بازیافت از قطعات خرد شده تر خطرناكمراحل 
بنابراین خطرات مرتبط با صادرات این کاال مانند احتمال  .دشون یمحمل 
حوادث ناشی از شکستگی یا فرسودگی کشتی یا قطعات آن راداریم  بروز

تا این قطعات خرد شده به کشور مقصد براي انجام عملیات بازیافت 
کشور مقصد هم پیامدهاي ناشی از مواجهات کارگران این  و دربرسند 

در مواجهه با مواد خطرناکی ) بازیافت قطعات الکترونیکی(مشاغل جدید 
 معموالًاین مشاغل  .دآین یمکه در هنگام انجام عملیات پدید  گیرند یمقرار 

   .)15(دپوشش الزامات قانونی نیستن و تحتاختیاري بوده 
 که تا صنعتی حوادث بدترین سالگرد سی امین جهان ،2014 سال در

 یک در ،1984 سال دسامبر در .است را برگزار نمود داده رخ کنون
 از بیش ناخواسته شیمیایی واکنش یک نتیجه در بوپال هند در کارخانه
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در حال تجربه  هم هنوز. شد در هوا منتشر ایزوسیانات متیل گاز تن 40
 در فاجعه این محیطی زیست مالحظه قابل آلودگی بهداشتی و پیامدهاي
 باید به جدیت بر روي تغییر که است کرده ثابت حادثه این .مهستی بوپال
 اقدامات تمرکز نمود و شیمیایی صنایع در بهداشتی و ایمنی هاي شیوه

 از یکیبه عنوان ادثه بوپال ح. دمخاطرات را پیاده نموبا کنترل مرتبط 
 مواد صحیح مدیریت فرآیندهاي بررسیبه منجر  رویدادهایی است که

 مدیریت هاي جنبه از بسیاري داد که نشان حادثه این شد، شیمیایی
 از بودندقرار نگرفته  فادهاست مورد یا گرفته نادیده صحیح مواد شیمیایی

 خودي مواد شیمیایی به خود نشت به منجر که نامناسب تعمیر نگهداري
خانه هاي مسکونی با جمعیت متراکم  ساخت و ساز ایجاد اجازه تا ،شد

اي در آن قرار گرفته  اي که چنین ماده شیمیایی کشنده در اطراف کارخانه
 چنین از پیشگیري اهمیت و بود،ر با و فاجعهگسترده  مرگ و میر .است

 تبدیل بهداشت کار و ایمنی متخصصان دغدغه ذهنی ینتر مهمبه  حوادثی
 ایمنی سمت به رویکرد در اساسی امر منجر به تغییرات این. شده است

   .گردید یساتتأس مخاطرات عمده مدیریت و شیمیایی مواد

 عمده ادثحو از پیشگیري "با عنوان  المللی کار ینبسازمان  کنوانسیون
) 181 شماره( آن با همراه و پیشنهادات و) 174شماره ( 1993 ،"صنعتی

 اقداماتو برنامه  بار تمرکز فاجعه بالیاي بالقوه ریسک بررسی بر
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 سیستم اساس را بر اضطراري شرایط در واکنش و پیشگیرانه مناسب
 . )16(حرفه اي طرح ریزي نموده است و بهداشتایمنی  مدیریت

، مدیریت صحیح مواد شیمیاییء کنوانسیون، با ارتقا این الزامات
را کامل  )170 شماره( کار المللی ینب سازمان شیمیایی مواد نوانسیونک
 جهت تکمیل استانداردها یک کار المللی ینب همچنین سازمان. )17(نمایند می

و یک کتاب  17حوادث عمده صنعتی از پیشگیري در ایمن کد عملیات
پیاده ) 18(مخاطرات عمده براي تکمیل استانداردها راهنما در مورد کنترل 

  .)18(است نموده

 

  
 
 
  
 
 

 

  هندوستان بوپال حادثه  شیمیایی
 گردید آزاد ناتگاز متیل ایزو سیاتن  40بیش از  •

نفر در مدت کوتاهی پس از این حادثه کشته  3000بیش از  •
 شدند

نفر  25،000اما در مجموع حداکثر  است، مختلفبرآوردها ها  •
 در نتیجه مواجهه کشته شدند

 .نفر مجروح شدند 500000بیش از  •

الخلقه و  ناقصتولد نوزادان از قبیل پیامدهایی شامل پایا اثرات  •
 هستند ت محیطیزیس يها یآلودگ
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 محل در شیمیایی مواد از استفاده در ایمنی چگونه
  زیست ارتباط دارد؟ محیط از حفاظت با کار

در ارتباط  شیمیایی مواد صحیح مراحل مدیریت
مشابه مراحلی است که  زیست از محیط حفاظت با

 . ه استدر شکل  نشان داده شد

اول شناسایی، طبقه بندي و توزیع  گام شد قبالً ذکرهمان طور که      
باید دوم  گاماست  اطالعات در خصوص مخاطرات و اقدامات حفاظتی

 متعاقباً یکو آن انجام گرفته  یا مقادیر  مواجههاحتمال یابی از شیک ارز
آخرین  و. انجام شودارزیابی ریسک براي تعیین آنچه باید کنترل شود 

  .پایش گردند یابی وشمناسب باید اجرا، ارز ی، اقدامات کنترلمرحله
 مواد مدیریت عمر چرخه رویکرد از یک شیمیایی مواد صحیح مدیریت
 عمر این چرخه از مرحله هر که معنی این به برخوردار است، شیمیایی

 که صورتی در. کنترل است نوع و سطح تعیین براي ارزشیابی تابع
 دفع مرحله بدانیم، را یک کاري فرآیندهاي در شیمیایی مواد از استفاده
 .شود یم آزاد شدن نیز به آن مربوط انتشار مواد و مدیریت و مناسب
تمام شامل  کامل خطرات بالقوه یک ماده شیمیایی در محیط کار بررسی

هایی که مرتبط با حفاظت از محیط زیست  از جمله آنعمر مراحل چرخه 
 و تعمیر یا و دفع در درگیر کارگران از حفاظت .اهد بود، خودنباش می

 این در باید و باشند، یمزیست  محیط از حفاظت با مرتبط نگهداري
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به همه این  موثر شیمیایی مدیریت یک برنامه .دنشو گنجانده ارزیابی
 از به لزوم پیشگیري همچنین رویکرد کامل یک. پرداخت مسائل خواهد
. پردازد یمرخدادهاي ناگهانی نیز  یا د شیمیایی وبار موا انتشار فاجعه

 تعمیر و نگهداري کار ضعیف، که در بوپال آموختیم، محیط گونه همان
 شیمیایی مواد ورود به مرتبط سایر عوامل همچنین و تجهیزات، نامناسب

 کار یطدر محپیامد فاجعه بار  بر عالوه با هم یکی شده و جامعه، همه در
 سازمان کنوانسیون. مهمی نیز تبدیل شد محیطی زیست فاجعه به یک

 و) 174 شماره( 1993، مخاطرات عمده کنترل مورد در کار المللی ینب
براي کنترل این نوع  ریزي برنامه نوع در مورد هاي آن به تفصیل یوستپ

  .مخاطرات پرداخته است

سازي مدیریت صحیح مواد  دیگري با پیاده یالملل نیب و ملی تحوالت چه
  هستند؟ یمیایی مرتبطش

 همکاري مواد شیمیایی ایمنی زمینه در المللی ینب هاي فعالیت عمده بخش
 و بوپال حادثه .سازمانی است همکاري درون هایی براي یزممکاندر تبیین 

 هاي ياستراتژ در تدوین اي حادثه خیز به عنوان پایه سایر عوامل
  .است داده تشکیل را شیمیایی مواد صحیح مدیریت شده و ادامه هماهنگ
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 و زیست زمینه محیط در ملل سازمان در کنفرانس، 1992در سال 
 کنترل به و تعهدات مربوط وظایف از شماري) UNCED1( توسعه
 بندي جهانی در طبقه شده هماهنگ سیستم .رسیدند تصویب به شیمیایی

 از پس .بود تعهدات این از یکی) GHS( شیمیایی برچسب گذاري مواد و
 کننده هماهنگ گروه یک انس سازمان ملل در محیط زیست و توسعه،کنفر
 هاي مرتبط با کار یتمأموراجراي  مسئول المللی ینب يها سازماناز 

UNCED هماهنگی  و همکاري با اسلوب تشکیل گردید تا از اجراي کار
این گروه به عنوان برنامه ریز درون سازمانی . اطمینان حاصل شود
 حال در. اند شدهشناخته  (IOMC2)مواد شیمیایی جهت مدیریت صحیح 

 و ها یاستس هماهنگی ارتقاءها  آن شده اعالم یتمأمور حاضر
 یا مشترکاً کننده، شرکت يها سازمان توسط شده دنبال هاي یتفعال

 ینتأمبراي  شیمیایی مواد صحیح مدیریت به دستیابی جداگانه جهت
   .باشد یم زیست محیط و انسان سالمت
 ،3کشاورزي و خواربار سازمان :از عبارتند کننده شرکت يها انسازم

 سازمان ،4متحد ملل سازمان توسعه سازمانکار،  المللی ینب سازمان
 ،6متحد ملل صنعتی توسعه سازمان ،5متحد ملل سازمان زیست محیط

                                           
1 United Nations Conference on Environment and Development 
2 Inter-organization Programme for the Sound Management of Chemicals 
3 Food and Agriculture Organization 
4 United Nations’ Development Program 
5 United Nations Environment Program 
6 United Nations’ Industrial Development Organization 
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 بهداشت سازمان ،1متحد ملل سازمان تحقیقات و آموزش موسسه
 هر .هستند2اقتصادي توسعه و همکاري سازمان و جهانی جهانی، بانک

 با مرتبط هاي یمشخط  و ها برنامه کننده شرکت يها سازمان از یک
برنامه ریزي درون  طول در .شیمیایی را دارند مواد صحیح مدیریت

 و ها برنامه این ،(IOMC)سازمانی جهت مدیریت صحیح مواد شیمیایی 
 هماهنگی طریق از کلی یکردمانند، ارتقاء رو یم باقی اختیاري هاي یاستس

در استقرار موافقت نامه هاي  کشورهاي یاور سازي ظرفیت وها  تالش
 رویکرد ،ها تالش این با. مرتبط با مواد شیمیایی صورت گرفته است

ظهور پیدا کرده  3شیمیایی مواد المللی ینب جهت مدیریتک استراتژی
  .)19(است

                                           
1 United Nations’ Institute for Training and Research 
2 Organization for Economic Cooperation and Development 
3 Strategic Approach to International Chemicals Management 
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 شیمیایی اري موادبرچسب گذ و بندي جهانی طبقه شده هماهنگ سیستم
)GHS(  

GHS شامل:  
، یمخاطرات بهداشت طبقه بندي جهتمعیارهاي هماهنگ  •

 .فیزیکی و زیست محیطی

 signal( 1خطوط تصویري هماهنگ، عالئم راهنما •

words(ها ، مخاطرات اعالم شده براي برچسب 

 بخش برگه اطالعات ایمنی 16 •

 بندي طبقه جهانی شده هماهنگ به روز رسانی سیستم •
شیمیایی به وسیله کمیته فرعی  مواد گذاري برچسب و

 سازمان ملل

انتشار تولید و  براي تجارمسئولیت تولید کنندگان و  •
 اطالعات مورد نیاز

 هماهنگ سیستمالمللی اطالعات ایمنی مواد شیمیایی  ینبین منبع تر مناسب
. )GHS(تشیمیایی اس مواد گذاري برچسب و بندي طبقه جهانی شده

همه مواد شیمیایی از جمله مواد  ،GHSمورد نیاز در زمینه  اطالعات
مکتوب براي مواد شیمیایی  الزامات نیز و هاآنشیمیایی خالص و مخلوط 
 خطرناك براي مصرف کاالهاي نقل و حمل پر مخاطره در محیط کار،

به این ترتیب این یک سیستم . نماید یمزیست را فراهم  محیط و کنندگان
                                           
1 signal words 
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 و همه مقررات ملی یر گسترده اي برتأثجهانی است که  فنی هماهنگ شده
   .دارد مواد شیمیایی ایمنی المللی ینب

شیمیایی  مواد گذاري برچسب و بندي طبقه جهانی شده هماهنگ سیستم
 ، خطرات فیزیکی و زیست محیطییت سالمتمخاطرابا در انطباق 

ز پس ا GHS روي بر کار. )20(را داردطبقه بندي  فهرستی از معیار
این کار  .آغاز شد )170شماره ( 1990 شیمیایی مواد تصویب کنوانسیون

مدیریت گردید و فوکال پوینت آن  IOMCحمایت  و تحتبا هماهنگی 
 و اقتصادي ، شورايILO, OECDو کانون فنی  کار، المللی ینب سازمان
 نقل و حمل در کارشناسان فرعی کمیته ود متح ملل سازمان اجتماعی
 زیادي براي يها تالش که نمود اذعانباید . ناك بودندخطر کاالهاي

 قادر سازد، را کشورها تا بود خواهد نیاز وردتوانمند سازي کشورها، م
 گذار حال در اقتصادا ب کشورهاي و توسعه حال در کشورهاي ویژه به

 هماهنگ نظام پیاده سازي اقدام به شیمیایی مواد از استفاده که در کنار 
نمایند و  )GHS( شیمیایی مواد گذاري برچسب و بندي قهطب جهانی شده

سازمان  و )UNITAR( متحد ملل سازمان تحقیقات و آموزش موسسه
را چاپ و منتشر کرده جهانی سازي برنامه ظرفیت  )ILO(المللی کار ینب
 هماهنگ سیستم هاي ياستراتژپیاده سازي  شامل مرتبط موضوعات .اند
تدوین شیمیایی ملی،  مواد گذاري سببرچ و بندي طبقه جهانی شده
، مخاطرات مواد شیمیایی، هاشکاف/ ن، تجزیه و تحلیل وضعیتیانوق
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، همچنین اقدامات (SDSs)برچسب گذاري، برگه هاي اطالعات ایمنی
  .باشد یمقابلیت درك  آزمونمرتبط مانند 

متحد  ملل سازمان تحقیقات و آموزش موسسهو المللی کار ینبسازمان 
براي ظرفیت سازي در فوکال پوینت برنامه از مهمترین سازمانها بعنوان 

 ملل سازمان اقتصادي و اجتماعی کمیته هاي فرعی کارشناسان شوراي

متحد
1

)UN ECOSOC(  و بندي طبقه جهانی شده هماهنگ سیستمدر 
  .)21(دنباش یمشیمیایی  مواد گذاري برچسب

  

  

                                           
1 United Nations Economic And Social Council 
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 اد شیمیاییمو یالملل نیب مدیریتجهت استراتژیک  یکردرو
)SAICM(  

مواد شیمیایی المللی ینب مدیریتجهت استراتژیک  یکردرو
1

 چارچوب  
 مواد صحیح مدیریت پیشبرد در المللی ینب اقدام براي هایی یاستس

 المللی ینب کنفرانس توسط 2006فوریه سال  6باشد که در  یمشیمیایی 
 داراي یک هدف SAICM. است شده شیمیایی تصویب مواد مدیریت

کلی در دستیابی به مدیریت صحیح مواد شیمیایی در طول چرخه عمر 
یري مواد بکار گتولید و ، 2020این مواد است به طوري که تا سال 

بر سالمت انسان  ها آنشیمیایی در جهت به حداقل رساندن پیامدهاي 
 "در ، 2020سال  تا هدف این. گیرد قرار مورد عمل و محیط زیست 

                                           
1 Strategic Approach to International Chemicals Management 
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 عنوان به "2002 سال درژوهانسبورگ  پایدار هتوسع جهانی اجالس
را  ها دولت SAICM .رسید تصویب به پیاده سازي برنامه از بخشی

کند که یک سیستم ملی مدیریت مواد شیمیایی داشته باشند  یمتشویق 
  :که شامل عناصر زیر باشد

a( کافی/ قوانین مناسب 

b( ها آن جمع آوري اطالعات و انتشار 

c( تفسیر آن و یسکر ارزیابی براي ظرفیت 

d( ریسک مدیریت هاي سیاست ایجاد. 

e( اجراي و سازي پیاده براي ظرفیت. 

f( مسموم  افراد بخشی و توان آلوده هاي توانایی احیاي سایت 

g( و موثر، آموزشی هاي برنامه 

h( اضطراري شرایطبه  گوییپاسخ توانایی. 

 ایمنی به پرداختن براي ذینفعان سایر و ها دولت تشویق SAICMهدف 
 مانند مربوطه هاي بخش تمام در مؤثرتر طور شیمیایی به مواد

 .باشد کار می نیروي و صنعت، بهداشت، زیست، محیط کشاورزي،
، یکی از )IOMC 22( برنامه از بخشی عنوان المللی کار، به سازمان بین

بوده است و به صورت  SAICMاعضاي فعال در بسط و پیشبرد 
این . )22(کند شرکت می SAICMجهانی  فعال در برنامه عملیاتی

 اجالس 2002رویکرد استراتژیک از دستیابی به هدف مورد توافق سال
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پایدار ژوهانسبورگ  حمایت خواهند کرد تا این اطمینان  توسعه جهانی
هایی تولید و مورد  مواد شیمیایی از راه ،2020حاصل کند که تا سال 

الحظه بر پیامدهاي نامطلوب قابل م استفاده قرار خواهد گرفت که
منظور،  این براي. سالمت انسان و محیط زیست را به حداقل برسانند

SAICM کشورهاي توسعه و حال در کشورهاي براي سازي ظرفیت 
 بهبود براي المللی بین هاي تالش بهتر هماهنگی و گذار حال در اقتصاد با

  .)23(کند می را ترویج شیمیایی مواد صحیح مدیریت
ا سایر کشورهاي شرکت کننده در برنامه المللی کار ب سازمان بین

IOMC ها با  ها و استراتژي در حال پیاده سازي و هماهنگی سیاست
باشد تا  می SAICMکشورها براي حرکت به سمت دستیابی به هدف 

 ها آن. را به تحقق برسانند 2020مدیریت صحیح مواد شیمیایی در سال 
 مواد ایمنی و بهداشت به براي دستیابی هایی راهنما و اطالعات همچنین
 ابزار تواند می ابزارها این. اند کرده را فراهم کار محیط در شیمیایی
 و کارفرمایان ها، دولت سواالت از بسیاري به را تکمیل و قانونی
 استراتژي جنبه هاي مختلف این مورد در است که ممکن کارگران

  .پاسخ دهند ،داشته باشند 
ابزارهاي مهمی است که  داراي کار للیالم بین سازمان حاضر حال در

در برابر  محافظت پیاده سازي و اجراي چنین برنامه اي براي براي
رفع  به کمک منظور به و زیست محیط براي شیمیایی پیامدهاي مواد
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را در دسترس  شیمیایی صحیح مواد مدیریت به دستیابی هاي چالش
  . ها، کارفرمایان و کارگران قرار داده است دولت

 مواد ایمنی در ارتباط با کار المللی بین سازمان هاي کنوانسیون تصویب
 پیاده سازي همچنین بزرگ، حوادث از پیشگیري و بهداشت و شیمیایی

 شیمیایی برچسب گذاري مواد و بندي جهانی طبقه شده هماهنگ نظام
)GHS(، المللی در جهت دستیابی به هدف  هاي بین به پیشرفتSAICM 

  .کرد خواهد کمک بیشتر 2020براي سال 
 رو به گام بزرگ بسیاري،کشورهاي  توسط کنوانسیون این تصویب
  . شیمیایی است مواد صحیح مدیریت به رسیدن هدف در جلو

کشورها  براي چارچوبی مفاد این کنوانسیون پیاده سازي و اجراي
 مواجهه رساندن حداقل کند تا برنامه هاي خود را در جهت به فراهم می

رگران و پیامدهاي زیست محیطی ناشی از مواد شیمیایی را پیاده کا
  .نمایند

 تر، و امکان هماهنگ راهبردها جهانی، سازگار رویکرد با استقرار این
مواد شیمیایی فراهم  کنترل در المللی بین استراتژي یک به دستیابی

  .گردد می

  و موزشآ المللی کار و موسسه کار، سازمان بین این انجام در مراحل
  و ها کارفرمایان دولت با نزدیکی همکاري متحد ملل سازمان تحقیقات
 مدیریت صحیح بهبود دیدگاه ها براي ایجاد هاي آن تشکل و کارگران
   کوچک و هاي  ملی، به ویژه در کارگاه سطح در شیمیایی مواد
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متوسط       
1

  هدفمند در سازي ظرفیتدانسته تا به 
    مدیریت در مورد دانش و گاهیآ ترویج با کشورها        

  و اطالعات ارائه همچنین و شیمیایی صحیح مواد  
   نظام اجرا و پیاده سازي براي فنی هاي کمک و آموزش

 مواد گذاري برچسب و بندي طبقه جهانی شده هماهنگ
   .دست یابند) GHS(شیمیایی 

 یعتوز و تهیه شیمیایی، مواد صحیح مدیریت براي اولین گام عنوان به
که در اجزاء اصلی  .است حیاتی شیمیایی مواد مورد در جامع اطالعات

  . منعکس شده است) 170شماره ( 1990 "مواد شیمیایی "کنوانسیون

همچنین   هنگامی که این کنوانسیون به تصویب رسید، کمیته مربوطه 
 (GHS)یک قطعنامه جهت حمایت از توسعه یک نظام هماهنگ جهانی 

ها و برگه هاي  برچسب مخاطرات، طبقه بندي تصویب کرد که به
  . ایمنی پرداخته است   اطالعات 

ها براي  که دولت است شده نوشته کنوانسیون مزبور به گونه اي
هاي خود  توانند موارد را با سیستم به سمت جلو به سادگی می حرکت

 جهانی رویکرد یک کردند با داشتن اعضاي کمیته فکر می. تطبیق دهند
تصویب و پیاده سازي براي کشورها به سادگی امکان پذیر  امکان
  . گردد می

                                           
1 small and medium-sized enterprises 
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این نگرش باعث شد که مخاطرات به صورت یکسان بدون توجه به 
برگه هاي اطالعات  مبدأ طبقه بندي، برچسب گذاري شده و نیز کشور

  . ایمنی تکمیل شوند
 باید هماهنگی و یکپارچگی بیشتري در تنظیم رویکردهاي است، واضح

 همچنین در زمینه مخاطرات، اطالعات تهیه براي حفاظتی و پیشگیرانه
حفظ منجر به  که سیستم، حفظ براي المللی بین هاي زیرساخت ارائه
بیشتر  مزایاي .عمل آید به کشورها از بسیاري شود براي می منابع
ها و  است و این موانع در اثر وجود مغایرت موانع حذف با مرتبط

همچنین  بوده و مختلف کشورهاي امات، اطالعات دراختالفات در الز
 طبقه جهانی شده هماهنگ هاست که سیستم نیاز به یکسان سازي آن

  . شود می متولد (GHS)شیمیایی  مواد گذاري برچسب و بندي
 خطیري است که وظیفه سیستمی چنین اثبات شده که پیاده سازي

کار یک  المللی ینبسازمان  .کشد تا کامل شود یمي زیادي طول ها سال
برگزاري هاي مرتبط با  یتفعالاز جمله ، داردکلیدي در این روند نقش 

 یدر هماهنگ دخیلبررسی وظایف جهت ن کارشناسان و خبرگانشست 
همچنین این  .می باشد کار گروهن به عنوان دبیرخانه بعدي آ و خدمات

فراهم  ها را در ارتباط با مخاطرات یستمساطالعات مورد نیاز گروه 
  .دنمای یم

 ایاالت اروپا، در اصلی موجود هاي یستمسجدیدي که بر  سیستم
المللی  ینبپایه گذاري شده است در حال حاضر سیستم  کانادا متحده،
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سال است که  10یش از و ب ،کند یمرا هماهنگ  حمل و نقلاطالعات 
و کنند  یمی که غالب کشورها آن را اجرا مصوباتاقداماتی براي تنظیم 

برخی از کشورهاي کلیدي  .دکن یمفراهم  ،یا در حال اجراي آن هستند
 اروپا، اتحادیه عضو کشورهاي جمله درگیر در تولید مواد شیمیایی از

سیستم  .ژاپن در حال اجرا و پیاده سازي آن هستند و متحده ایاالت
شیمیایی یک  مواد گذاري برچسب و بندي طبقه جهانی شده هماهنگ
 و بهاین توصیه ها در سطح ملی تصویب  اما است، لمللیا ینب توصیه

    .دشون یمصورت یک الزام اجرا 
 گذاري برچسب و بندي طبقه جهانی شده هماهنگ سیستم تصویب
براي استقرار مطلوب مقررات  که دهد اجازه شیمیایی به کشورها مواد

 صحیح مدیریت مرتبط با اقدامات سایر و بندي طبقه جهت کنوانسیون
 و پیاده سازي سیستم انحصاري خودشان حفظ به جاي شیمیایی وادم
اطالعاتی که و  کنند،ه المللی تکی ینب و هماهنگ متوازن یک رویکرد بر

 مواد گذاري برچسب و بندي طبقه جهانی شده سیستم هماهنگ تحت
 مواد صحیح مدیریت موثر هاي در برنامهشده فراهم  شیمیایی

و ملی  یک برنامه کلیدي هاي جنبه از یکی. دشیمیایی خود پیاده نماین
 مواد گذاري برچسب و بندي طبقه جهانی شده سیستم هماهنگ موفق

کنندگان  تولید که شود حاصل این است که اطمینان (GHS)شیمیایی 
الزم را  اطالعات تولید مسئولیت، تجار و کنندگان وارد، شیمیایی مواد
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 اختیار مشتریان خود در زنجیرهاین اطالعات را در  ود به عهده بگیرن
  .)24(مواد شیمیایی قرار دهند ینتأم
 .درویکرد هماهنگ هستن در دستیابی به این موفق موجود هاي یستمس

 ولی را دارند یک برنامه اجراي مسئولیت کارفرمایان ضمن اینکه
مورد تجارت  شیمیایی مواد تمام با که داشت انتظار ها آناز  توان ینم

 مسئولیت اینو  را تهیه کنند، مناسب مدارك و ناداس و آشنا، خود
 و درشیمیایی باشد  مواد کننده توزیع یا به عهده تولید کننده بایستی

  .دگیر اختیار مصرف کنندگان این مواد در محل کار قرار

  :ICSC ی ایمنی شیمیاییالملل نیبي ها کارت

یک اقدام مشترك بین سازمان جهانی بهداشت و  ICSC١پروژه 
این  .)25(باشد یمالمللی کار با همکاري کمیته مشترك اروپا  ینبازمان س

المللی کار در  ینبپروژه توسط سازمان جهانی بهداشت و سازمان 
و با هدف انتشار علمی اطالعات صحیح در مورد خطرات  1980سال 

در حال حاضر . اجرا شد ،هاي کاري یطمحکاربرد مواد شیمیایی در 
ي جدید اطالعات مواد ها کارتاده شده و کارت آم 1700یباً تقر

 ها کارتاین . شیمیایی به صورت متناوب در حال اضافه شدن هستند
 ICSC مقدمات اجراي. اند شدهمختلف ترجمه ن زبا 16همچنین به 

                                           
1 International Chemical Safety Cards 
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 مؤسساتالمللی متشکل از تعدادي از متخصصان  ینبتوسط گروه 
 .دگیر یمرار بازبینی ق و موردتحقیقاتی کشورهاي مختلف تهیه شده 

بررسی دقیق فرایندها براي اعتبارسنجی دقیق به صورت این بازبینی 
  . انجام شده است ها کارتي ماهیت اطالعات ثبت شده در بر رو

ي جدید بر اساس یکسري ها کارتمواد شیمیایی انتخابی براي 
میزان بروز مشکالت  ،معیارهاي مرتبط از جمله تولید در حجم باال

مواد شیمیایی . اند شدهیین ک باال تعشیمیایی با ریس واصو خبهداشتی 
درخواست نمایندگان  بر اساسشوند  یمکه براي این پروژه انتخاب 

در صورت  .دباش یها منفعان مثل اتحادیه  يذکشورهاي مختلف یا 
ي موجود به صورت دوره اي ها ، کارتوجود اطالعات جدید قابل توجه

مطابق با  ICSCعات موجود در اطال. شوند یمبه روز رسانی 
و توصیه  1990المللی کار  ینبسازمان  "مواد شیمیایی"کنوانسیون 

سیستم هماهنگ وبر اساس معیارهاي  ,EC/98/24ا هاي اتحادیه اروپ
  .)26(شوند یمتنظیم   المللی براي طبقه بندي مواد شیمیایی ینب

  مرجع  کفراهم نمودن ی، ایمنی شیمیایی المللی ینبي ها کارتهدف از 
    المللی مورد توافق به روز شده اطالعات مواد  ینب

ي تکمیل اطالعات موجود در و براشیمیایی 
سطوح ملی و کارخانجات براي مدیریت صحیح 

  ید درصدد جایگزینی آن و نبامواد شیمیایی است 
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دسترسی به  ICSCهدف پروژه  .کشورها بودبا الزامات قانونی در 
در زمینه ایمنی و بهداشت کار با مواد  و شفافاطالعات مختصر 
مواد  یرات منفیتأثخالصه مفیدي از  ها کارتاین . شیمیایی است

هدف اولیه  .ددهن یمشیمیایی ونیز اقدامات کنترلی مورد نیاز را ارائه 
و استفاده ایمن از مواد شیمیایی در محیط کار است ج تروی ها کارت

که مسئول  يو افرادیان ارفرماک تواند به عنوان منبع مرجع براي یم
 واجهه باکارگران در م توسط و یاکارخانه ایمنی و بهداشت حرفه اي 

  .دمورد استفاده قرار گیرنمواد شیمیایی 
و ي مزبور به عنوان یک منبع اطالعاتی مختصر و مفید ها کارتهمچنین 

در پیامدهاي حوادث شیمیایی مورد استفاده قرار  در دسترس
هم براي مدیران و  در دسترسمنبع اصلی اطالعات  .ICSCگیرند یم

 هم کارگران در کشورهاي کمتر توسعه یافته و یا در کارگاه هاي
  .تو متوسط اسک کوچ

جازه مصرف یا محدودیت کاربرد مواد شیمیایی ، ایابیشرز، اثبت
)REACH( :  

اتحادیه اروپا تغییرات زیادي انجام داده تا به الزامات مواد شیمیایی 
مواد  کاربردجازه مصرف یا محدودیت ، ارزشیابی، اثبت. زدیک شودن
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 عمر موادیک قانون جدید اتحادیه اروپا است که کل چرخه  1شیمیایی
تواند زیر ساخت محکمی براي  یمگیرد و  یمشیمیایی را در بر 

هاي  یستمس و درناپیوسته  به صورتجایگزینی با قوانین قبلی که 
این الزامات موجب برقراري  .دشد مطرح شو یم و اجرامنفرد تصویب 

ي مختلف این چرخه ها قسمترویکردهاي یکپارچه مدیریت خطر در 
  .)27(دگرد یم

)REACH ( 2آژانس مواد شیمیایی اروپابا هماهنگی اعضاء )ECHA (
جازه مصرف ، ارزشیابی، ااتحادیه اروپا سیستم ثبت). 28(شود یماجرا 

سیستم یکپارچه طبقه بندي و ا را ب  مواد شیمیایی کاربردیا محدودیت 
قانون اتحادیه  و در مطابقت داده است، برچسب گذاري مواد شیمیایی

پیروي اروپا از الزامات طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شیمیایی 
  .)28(تکرده اس

  :باشد یمبه شرح ذیل  REACHتعدادي از اهداف 

در  از حفاظت سالمت بشر و محیط زیست تأمین باالترین سطح •
 کاربرد مواد شیمیایی

                                           
1 Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of 
Chemicals 
2 European Chemicals Agency 
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ربط در رابطه با شناخت و  الزام تولید کنندگان و مسئولین ذي •
 مدیریت خطرات مربوط به استفاده از مواد شیمیایی

  1اجازه جابجایی مواد شیمیایی در محدوده قانون اتحادیه اروپا •
 آزاد است 

 ترویج رقابت و نوآوري در بین صنایع شیمیایی اتحادیه اروپا •

 هاي جایگزینی مواد در ارزیابی خطرات مواد شیمیایی ج روشتروی •

همین راستا آژانس اروپایی مواد شیمیایی از تولیدکنندگان خواسته در
است تا در زمینه طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شیمیایی اقدام 

میلیون اطالع رسانی  5,7آژانس اروپایی مواد شیمیایی بیش از . نمایند
هزار ماده شیمیایی استفاده شده، طبقه  110ش از و هشدار براي بی

هاي کاري را دریافت نموده  یطمحبندي شده و برچسب گذاري شده در 
شیمیایی که در  مورد موادطیف وسیع از اطالعات در ن ای. است

REACH  ین تأممنابع اطالعات و ابزاري براي  به عنوانموجود است
به ه ک کار هستندی در محیط ایمنی و بهداشت در کاربرد مواد شیمیای

صورت آنالین از طرف آژانس اروپایی در دسترس همگان قرار داده 
  .)29( تشده اس

                                           
1 European Union 
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 1یک نمونه ملی، اطالعات خالصه شده مواد شیمیایی با نام اختصاري
ن که تحت نظارت انجمن مواد شیمیایی آمریکا است و امکاد باش یم

به منظور شناسایی هاي یکسان را  یژگیوارایه فهرستی از مواد با 
ي و نگهدارضبط  ،جهت اهداف شناسایی را درمعتبر مواد شیمیایی 

و  به فرد،منحصر  ،تعدادي از مواد شیمیایی نشان دار CAS .دکن یم
شوند را  یمي مواد شیمیایی جدید را که در سطح جهان ساخته انحصار

نیک ین شماره ها یوا. دنمای یمي و عالمت گذاربا یک شماره شناسایی 
بوده یعنی مختص ماده شیمیایی معین است این شماره به شناسایی 

ر در حال حاض .دکن یمي دنیا کمک هر کجامعتبر هر ماده شیمیایی در 
مسلماً  .تمیلیون ماده شیمیایی در این فهرست ثبت شده اس 75بیش از 

بلکه از قبل تولید  اند نشدهتولید فعلی ساخته  در چرخهاین مواد  مامت
در زمان فعلی  ها، آنزیادي از  تعدادولی پیامدهاي مواجهه با  شده

و ین مسئله سختی طراحی اقدامات حفاظتی و همظاهر شده است 
یشگیري از مواجهه با مواد شیمیایی در محیط کار و محیط زیست را پ

به این فهرست اضافه  موارد یدجدبا تولید مواد شیمیایی  .دکن یمعیان 
میلیون ماده  10براي فهرست کردن  که یحالدر  ینبنابرا. شوند یم

ه مواد شیمیایی شمارد براي ورو، سال وقت صرف شده 15شیمیایی 
. زمان صرف شده است سال میلیونمین ماده تنها یک هفتاد و پنجتا  70

                                           
1 Chemical Abstracts Service 
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ینه در خیلی از کشورها در دنیا انجام زم یناابداعات جدیدي در 
ئولیت چین و برخی کشورهاي توان به مس یم آن جملهشود که از  یم

به این فهرست  ها آنآسیایی در رابطه با مواد شیمیایی جدید و افزودن 
  .)30(اشاره کرد

  ) :SLIC(ر کمیته بازرسان ارشد کا

 1995یسیون اروپا در سال کماز طرف  1رکمیته بازرسان ارشد کا
قانون ارتباطات در  و اجراي  پایشمقابله با جنبه هاي مربوط به براي 

تشکیل  یمنی و بهداشت حرفه اي توسط کشورهاي عضو اتحادیه اروپاا
  .شد

براي بحث و بررسی و اتخاذ تصمیمات در  دو باراین کمیته هر سال 
تشکیل جلسه  OSHي ها دستورالعملخصوص راهکارهاي اجرایی 

  دهد، اطالع یم
رسانی ها در این زمینه به موازات افزایش ریسک مخاطرات محیط کار 

هاي بازرسی در ارتباط  یتفعالها در  یهماهنگپا افزایش یافته و در ارو
این کمیته همزمان به تقویت . شوند یمبا اجراي این هشدارها هم تقویت 

  پردازد که  یم 2تو پیاده سازي سیستم آنالین اشتراك گذاري اطالعا

                                           
1 The Committee of Senior Labour Inspectors 
2 Knowledge Sharing System 



60 
 

عملیات آن بر اشتراك گذاري اطالعات، 
هاي  یستمسو عملکردهاي صحیح مربوط به  ها روش

اعالم خطر است که این کاربر اساس نظر بازرسان 
  .باشد یماروپایی 

ي کاري را در رابطه با ایمنی ها گروهکمیته بازرسان ارشد کار همچنین 
دارد که راهنماهایی )CHEMEX( و بهداشت حرفه اي مواد شیمیایی

هاي ملی کار در ارتباط با ایمنی و  یبازرسبراي  REACH در اجراي
را هاي کاري  یطمحاشت حرفه اي مواد شیمیایی مورد مواجهه در بهد
همچنین توصیه و هشدارهایی را در رابطه با  .نماید یمیه ارا

حرفه اي براي استفاده مواد شیمیایی در  و بهداشترهنمودهاي ایمنی 
هاي کاري و حمایت از بازرسان براي اطمینان از پذیرش آن  یطمح

کنندگان و تهیه کنندگان مواد شیمیایی فراهم توسط کارفرمایان، تولید 
هایی را در زمینه  یتفعالیک سري  2010این کمیته در سال . آورند یم

. )31(ارزیابی خطرات استفاده از مواد شیمیایی خطرناك به راه انداخت
همچنین به صورت فعاالنه اي در سطح اروپا با آژانس اروپا براي 

و سیستم تنظیم  EU-OSHA(، REACH(ایمنی و بهداشت حرفه اي 
  .کند یم، همکاري (EU(ا اتحادیه اروپه الزامات مواد شیمیایی مربوط ب
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  : ی الملل نیبتبادل اطالعات در سطوح ملی و 

مواد ح دسترسی همگانی به اطالعات و دانش الزم براي مدیریت صحی
یاده سازي اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی یک ضرورت و پشیمیایی 

، یزاتو تجهوسایل بررسی به منظور  ILOکارشناسان اجالس . است
فنی و  هاي يحمایت از همکار یغات وو تبلاطالع رسانی  دانش،

هاي  یاستچارچوب سبراي پیاده سازي ابزار یک به عنوان  المللی ینب
. )32(دبرگزار ش 2007، در دسامبر خطرناكبه مواد شیمیایی  مربوط

المللی پذیرفته  ینبها در سطح  یتفعالتوصیه هاي ذیل به عنوان اولویت 
  :اند شده

o هاي فعال اعضاي  ادامه همکاريIOMC  براي هماهنگی در
 هاي مدیریت مواد شیمیایی سیاست

o هاي سه جانبه  تقویت مشارکتILO هاي  در فعالیتSAICM 
هاي  هاي آن براي هم افزایی همکاري و استفاده از مکانیسم

راهنماها و برنامه  شامل ILOفنی در جهت ترویج ابزارهاي 
 و مواد خطرناك بهداشت کار هاي مرتبط با ایمنی و

o براي آموزش و  هاي فنی با سازمان ملل متحد تقویت همکاري
در زمینه پیاده سازي ابزارهاي آموزش ) UNITAR(تحقیق 

و راهنماها در خصوص اجراي  GHSایمنی شیمیایی براي 
 برنامه هاي ملی ایمنی شیمیایی 
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o  از اجرا و استفاده  درکشورهاي عضو پیوستن  وترویج کار
 رویکرد ها

o پیاده سازي GHS در صنایع 

o انتشار  همکاري براي پیاده سازي، به روز رسانی، ترجمه و
 اطالعات 

o در کل جامعه  1المللی ایمنی شیمیایی هاي بین ترویج کارت
 هدف

o هاي شناسایی مواد  گیري روش در راستاي ترویج بکار
ارتقاء  در، IPCSهایی مانند  به ارزیابی شیمیایی بایستی

و ارزیابی  2ارزیابی معیارهاي بهداشت در محیط زیست
 .نیز اقدام نماییم 3المللی مستندات اختصاري مواد شیمیایی بین

o هاي  ارزیابی خواص خطرناك مواد شیمیایی و تقویت سیستم
ارزشیابی و غربالگري براي مواد شیمیایی که به تازگی وارد 

 .شوند ر میبازا

o هاي هماهنگ شناسایی خطرات مواد شیمیایی  حمایت از روش
 المللی هاي ارزیابی و مدیریت در سطح بین و روش

                                           
1 International Chemical Safety Cards 
2 Environmental Health Criteria 
3 Concise International Chemical Assessment Documents 
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o دسترسی همگانی به اطالعات معتبر در خصوص مواد  تقویت
شیمیایی خطرناك مثل سیستم هماهنگ طبقه بندي و برچسب 

که به  1و صفحات اطالعات ایمنی مواد شیمیایی گذاري
 .باشد هاي مختلف موجود می بانز

o المللی و و اجراي استانداردهاي بین حمایت از پیاده سازي 
راهنماهاي فنی براي پیشگیري از مواجهه و مدیریت صحیح 

و ) OELS( مواجهه شغلی مواد خطرناك شامل حدود مجاز
 )TLVS( آستانه مجاز مواجهه

o هاي شغلی ملی به روز رسانی فهرست بیماري 

o هاي مدیریت  ف، جامع، موثر و کارآمد استراتژياجراي شفا
خطر بر اساس درك علمی مناسب اثرات بهداشتی، حذف خطر 

ایمنی مواد شیمیایی،  دقیق اطالعاتاحتمال خطر، همچنین / 
مواد شیمیایی در  مواجهه غیر ضروري بابراي جلوگیري از 

 محل کار

o  اصل که در  طور هماناستفاده مناسب از رویکرد پیشگیرانه
 آمده است"توسعه و محیط زیست  "اعالمیه ریو با عنوان  15

هدف به حداقل رساندن اثرات نامطلوب بر به که  به شکلی
 .در این راه نائل شویم سالمت کارگران

                                           
1 Material Safety Data Sheets 
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o و در نظر گرفتن  نیازهاي خاص شاغلین اطمینان از تأمین
 شاغلین آسیب پذیر و پر مخاطره

o اي تسهیل در به اشتراك تقویت و توسعه شبکه هاي جهانی بر
رویکردها و و نتایج  ها، مداخالت، گذاري تجارب خوب، روش

تحقیقات انجام شده براي بهبود مدیریت صحیح مواد خطرناك 
 ILO CIS و استفاده بهینه از گستره شبکه مراکز ملی

 

  :سخن آخر
o  مواد شیمیایی کلید زندگی مدرن هستند و تولید و استفاده

با تالش هماهنگ . یابد ادامه یدباکاري  هاي یطمحدر  ها آن
توان به  یم ها آني ها تشکل، کارفرمایان و شاغلین و ها دولت

تعادل مناسب میان مدیریت صحیح مواد شیمیایی با ایجاد 
اقدامات پیشگیرانه و  منافع حاصل از استفاده از مواد شیمیایی

یط ، محیط کار، جامعه و محکارگران پیامدهاي آن برو کنترل 
اولین گام در رسیدن به این  GHSاجراي . زیست دست یافت

از تولید کنندگان و وارد  GHS مقررات. مدیریت صحیح است
مسئول شناسایی  که ها آنمواد شیمیایی یا مخلوط  کنندگان

و  بهداشتی و طبقه بندي خطرات فیزیکی، مواد شیمیایی
 اجرايهمچنین . کند یماین مواد هستند، حمایت زیست محیطی 

برگه هاي اطالعات ایمنی براي مواد  به همراه گذاريبرچسب 



65 
 

این  GHS خطرناك با استفاده از معیارهاي هماهنگ در
 هم به خوبی کارفرمایان کارگرانکند که  یماطمینان را فراهم 

تولید کنندگان و  الزاماتاین . الزم دسترسی دارند تبه اطالعا
 انتشاربندي خطر و طبقه براي  را تاجران مواد شیمیایی

مسئول  حفاظتی هاي یابیو ارز مربوط به مخاطراتاطالعات 
نموده و خود یک چارچوب براي اجراي برنامه هاي مدیریت 

وظایف اجرایی . کند یمصحیح مواد شیمیایی در کشور ایجاد 
  :باشد یم، کارفرمایان و شاغلین به شرح ذیل ها دولتبراي 

یق تولید و استفاده از مواد حفظ منافع به دست آمده از طر §
 شیمیایی

به حداقل رساندن  کاهش مواجهه شاغلین با مواد شیمیایی و §
 در محیط زیست ها انتشار آن

 ،ملی پیشگیرياجراي برنامه هاي  وپیاده سازي  §
که به صورت جامع و به  ها سیستم ی وکنترلهاي  استراتژي

محیط  جنبه هاي مربوط به بهداشت، ایمنی وبه طور همزمان 
بدین . پردازند میاستفاده از مواد شیمیایی  در هنگام زیست

 شایسته کار پایدار و صورت است که مدیریت هماهنگ و
 .براي همه تضمین خواهد شد
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