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 التقرير
 الحضور

نيف       -1 يًا لتص ق عالم نظام المنسَّ رة وبال ائع الخط نقل البض ية ب براء المعن نة الخ دت لج عق
 .2006ديسمبر / آانون األول14المواد الكيميائية وتوسيمها دورتها الثالثة في جنيف يوم 

ية   -2 بلدان التال ن ال براء م دورة خ ي ال ترك ف تراليا،  : واش ن، أس ي، األرجنتي اد الروس االتح
يا،  ة       ألمان ندا، المملك ندا، آ ا، فنل ين، فرنس ويد، الص رك، الس يكا، الدانم برازيل، بلج يا، ال إيطال

ات          ندا، الوالي ندا، هول ا، نيوزيل نرويج، النمس مالية، ال ندا الش ى وآيرل يا العظم تحدة لبريطان الم
 .المتحدة األمريكية، اليابان

ادة  -3 ب الم ادي واال  72وبموج س االقتص ي للمجل نظام الداخل ن ال ي   م ترك ف ي، اش جتماع
 .الدورة مراقبون من تايلند، والفلبين، وآمبوديا، ونيجيريا

دورة                -4 ي ال ثلة ف ية مم ية التال ية الدول نظمة الحكوم ت الم تعاون والتنمية في      : وآان نظمة ال م
 .الميدان االقتصادي

ة البنود التي تهم منظما                    -5 ي مناقش ية ف ية التال ير الحكوم نظمات غ ثلون للم ترك مم : تهمواش
از المضغوط        ية الغ ي للصناعات الكيميائية        )CGA(جمع ، والرابطة  )CEFIC(، والمجلس األوروب

يَّل   ي الُمس از النفط ية للغ تيكية  )AEGPL(األوروب بوات البالس ناعات الع ي لص اد الدول (، واالتح
ICPP(         ي ألحبار الطالء والطباعة SDA(، وجمعية الصابون والمنظفات     )IPPIC(، والمجلس الدول

 ).SAAMI(، ومعهد صناعات األسلحة والذخائر الرياضية )

 إقرار جدول األعمال
 )األمانة (ST/SG/AC.10/33 :الوثيقة

 )األمانة) (قائمة الوثائق (INF.1 :الوثيقة غير الرسمية

افة   -6 ة بإض يغته المعدَّل ة، بص ه األمان ذي أعدت ت ال ال المؤق دول األعم نة ج رت اللج أق
م  ير الرس ن غ  يتين الوثيقتي

)INF.1و INF.2.( 

 انتخاب أعضاء المكتب 
 .نائبًا للرئيس) آندا(هيدريك . رئيسًا والسيدة ك) إيطاليا(بيناساي . انُتخب السيد س -7

 قرارات ومقررات المجلس االقتصادي واالجتماعي
 )األمانة (ST/SG/AC.10/2006/1 :الوثيقة
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ادي واال -8 س االقتص رار المجل ًا بق نة علم ت اللج ي أحاط ؤرخ 2005/53جتماع  27 الم
وز يه /تم رر 2005يول ؤرخ  2005/201، وبالمق يم الم ان27 ج ريل / نيس تائجهما 2005أب  وبن

ات      ي المالحظ يل ف ن بالتفص نحو المبيَّ ى ال ن، عل يها الفرعيتي وية لجنت ويتها وعض بة لعض بالنس
 . التفسيرية المتصلة بجدول األعمال

ًا مع االرتياح          -9 نة علم بنشر األمانة للطبعة المنقحة الرابعة عشرة للتوصيات      وأحاطت اللج
ي   نظام النموذج رة، ال ائع الخط نقل البض تعلقة ب تعديل األول )ST/SG/AC.10/1/Rev.14(الم ، وال

تعلقة بنقل البضائع الخطرة، دليل االختبارات والمعايير                  رابعة للتوصيات الم نقحة ال بعة الم (للط
ST/SG/AC.10/11/Rev. 4/Amdt.1 (نظام المنسق عالميًا لتصنيف المواد     وا ى لل نقحـة األول بعة الم لط

يمها   ية وتوس تحدة   ) ST/SG/AC.10/30/Rev.1(الكيميائ م الم مية لألم ات الرس يع اللغ نظام . بجم وال
يع        ًا بجم تاحان أيض يمها م ية وتوس واد الكيميائ نيف الم يًا لتص ق عالم نظام المنس ي وال النموذج

الموقع اإل مية ب ات الرس ا  اللغ ادية ألوروب تحدة االقتص م الم نة األم نقل بلج عبة ال ي لش  لكترون
)htm.danger/danger/trans/org.unece.www .(      ى دة عل ى ح ل عل تاحان آ ن م ن النظامي ا أن هذي آم

ية آإصدارات للبيع تشمل أيضًا                     يزية والفرنس ن اإلنكل ط باللغتي راءة فق رة للق ة بذاآ راص مدمج أق
 .وتتيح األمانة نسخًا باللغات األخرى عند الطلب. دليل االختبارات والمعايير

ية بنقل البضائع الخطرة خالل فترة السنتين                 ية المعن براء الفرع نة الخ ال لج أعم
2005-2006 
 ST/SG/AC.10/C.3/54 :الوثائق

 ST/SG/AC.10/C.3/56 and -/Add.1 
 ST/SG/AC.10/C.3/58 and -/Adds.1-2 
 ST/SG/AC.10/C.3/2006/101 
 ST/SG/AC.10/C.3/2006/CRP.3 and Adds.1-10 
 ST/SG/AC.10/C.3/2006/CRP.4 and Adds.1-7 

ن    -10 رة ع نقل البضائع الخط ية ب ية المعن براء الفرع نة الخ تقارير لج ًا ب نة علم أحاطت اللج
ابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين         ا الس آما أحاطت علمًا بأن اللجنة . دوراته

تمدت تقاريرها عن دورتها الثالثين        الفرع  على أساس  ) 2006ديسمبر  / آانون األول  12-4(ية اع
ة  ه األمان روع أعدت  مش

)ST/SG/AC.10/C.3/2006/CRP.3و  Adds.1-10و-/CRP.4و Adds.1-7 ( تعديالت ض ال ال بع د إدخ بع
 .ST/SG/AC.10/C.3/60وصدر التقرير النهائي بوصفه الوثيقة . الطفيفة

ررت    -11 ية، بما في ذلك التعديالت التي ُأدخلت          وق نة الفرع ر اللج ى تقاري ة عل نة الموافق اللج
انظر المرفقين  (على التوصيات الصادرة بشأن نقل البضائع الخطرة والتوصيات الجديدة المقدمة           

 ).األول والثاني
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واد   يًا لتصنيف الم نظام المنسق عالم ية بال ية المعن براء الفرع نة الخ ال لج أعم
 2006-2005ائية وتوسيمها خالل فترة السنتين الكيمي
 ST/SG/AC.10/C.4/18 :الوثائق

 ST/SG/AC.10/C.4/20 
 ST/SG/AC.10/C.4/22 
 ST/SG/AC.10/C.4/2006/19 
 ST/SG/AC.10/C.4/2006/CRP.3 and Adds.1-2 
 ST/SG/AC.10/C.4/2006/CRP.4 and Adds.1-2 

نة ا   -12 تقارير اللج ًا ب نة علم ت اللج ة    أحاط رة والحادي عة والعاش ا التاس ن دوراته ية ع لفرع
رة  12(آما أحاطت علمًا بأن اللجنة الفرعية اعتمدت التقرير المتعلق بدورتها الثانية عشرة             . عش

انون األول14- مبر / آ ة     ) 2006ديس ه األمان روع أعدت اس مش ى أس (عل
ST/SG/AC.10/C.4/2006/CRP.3و Adds.1-2و -/CRP.4و Adds.1-2 (راء ع إج يرات م ض التغي  بع

 .ST/SG/AC.10/C.4/24وصدر التقرير النهائي بوصفه الوثيقة . الطفيفة

ية، بما في ذلك التعديالت التي ُأدخلت             -13 نة الفرع ر اللج ى تقاري ة عل نة الموافق ررت اللج وق
نظام المنسق عالميًا لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها، واألحكام الجديدة                 ي لل نص الحال ى ال عل

 ).انظر المرفق الثالث(لمعتمدة ا

 برنامج العمل

  والمقترحات المتعلقة به2008-2007برنامج العمل لفترة السنتين 

 من  100وافقت اللجنة على برنامج عمل اللجنتين الفرعيتين على النحو الوارد في الفقرة               -14
يقة  رفق ST/SG/AC.10/C.3/60الوث يقة 2 والم اST/SG/AC.10/C.4/24 للوث ة   ، آم ى قائم ت عل  وافق

ى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي فيما يتعلق بالمخاطر الصحية        ة إل ام الموآل المه
ئة   ى البي ر عل  والمخاط

)ST/SG/AC.10/C.4/24المرفق الثاني ،.( 

 الجدول الزمني لالجتماعات

 : آما يلي2008-2007وافقت اللجنة على أن يكون الجدول الزمني لالجتماعات للفترة  -15

   2007 
)10 

 )جلسات
نقل البضائع الخطرة،            ية ب ية المعن نة الفرع اللج

 31الدورة 
 :2007يوليه / تموز2-6 

ية المعنية بالنظام المنسق عالميًا         ) جلسات5( نة الفرع اللج  :2007يوليه / تموز9-11 
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يمها، الدورة          ية وتوس واد الكيميائ لتصنيف الم
13 

نة الف   ) جلسة15( نقل البضائع الخطرة،         اللج ية ب ية المعن رع
 32الدورة 

باحًا (3-12  انون ) ص آ
 :2007ديسمبر /األول

ية المعنية بالنظام المنسق عالميًا         ) جلسات5( نة الفرع اللج
يمها، الدورة          ية وتوس واد الكيميائ لتصنيف الم

14 

ـد الظهر    (12  آـانون14 -) بع
 :2007ديسمبر /األول

:ة المعنية بنقل البضائع الخطرةاللجنة الفرعي  جلسة25   :المجموع
  

  جلسات10
ية المعنية بالنظام المنسق عالميًا     نة الفرع اللج

 :لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها
 

  2008 
رة،    ) جلسة15( نقل البضائع الخط ية ب ية المعن نة الفرع اللج

 33الدورة 
ران30 يه / حزي  9 -يون

 :2008يوليه /تموز) صباحًا(
ية المعنية بالنظام المنسق عالميًا         ) جلسات5( نة الفرع اللج

دورة   يمها، ال ياية وتوس واد الكيم لتصنيف الم
15 

ر (9 د الظه  11 -) بع
 :2008يوليه /تموز

نقل البضائع الخطرة،            ) جلسة13( ية ب ية المعن نة الفرع اللج
 34الدورة 

باحًا (1-9 انون ) ص آ
 :2008ديسمبر /األول

ية المعنية بالنظام المنسق عالميًا       اللج  ) جلسات5( نة الفرع
يمها، الدورة          ية وتوس واد الكيميائ لتصنيف الم

16 

ر  (9 د الظه انون 11 -) بع  آ
 :2008ديسمبر /األول

انون األول12 )جلستان(اللجنة، الدورة الرابعة   مبر / آ ديس
2008: 

ائع    جلسة28  نقل البض ية ب ية المعن نة الفرع اللج
 :الخطرة

 :المجموع

  
  جلسات10

ق    نظام المنس ية بال ية المعن نة الفرع اللج
 :عالميًا لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها

 

  :اللجنة جلستان 

 /...2007مشروع قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 INF.2: الوثيقة غير الرسمية

وعية ل     -16 ه الموض ي دورت س ف يه المجل نظر ف رار لي روع ق نة مش تمدت اللج ام اع  2007ع
 ).انظر المرفق الرابع(

 اعتماد التقرير 
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ه        -17 روع أعدت ى مش تنادًا إل رفقاته اس ثة وم ا الثال تعلق بدورته تقرير الم نة ال تمدت اللج اع
 .األمانة
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 المرفق األول

 تعديالت على الطبعة المنقحة الرابعة عشرة للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة،
 )Rev/1/10.AC/SG/ST.14(النظام النموذجي 

 )ST/SG/AC.10/34/Add.1انظر الوثيقة (

 المرفق الثاني

 تعديالت على الطبعة المنقحة الرابعة للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة،
 )Rev/11/10.AC/SG/ST.14(دليل االختبارات والمعايير 

 )ST/SG/AC.10/34/Add.2انظر الوثيقة (

 المرفق الثالث

 عة المنقحة األولى للنظام المنسق عالميًا لتصنيف تعديالت على الطب
 )Rev/30/10.AC/SG/ST.1(المواد الكيميائية وتوسيمها 

 )ST/SG/AC.10/34/Add.3انظر الوثيقة (
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 المرفق الرابع

  /...2007مشروع قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي

نسق عالميًا لتصنيف المواد أعمال لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام الم
 الكيميائية وتوسيمها

 إن المجلس االقتصادي واالجتماعي، 

ير   راريه   إذ يش ى ق ؤرخ  1999/65 إل رين األول 26 الم توبر  / تش  2005/53 و1999أآ
 ، 2005يوليه / تموز27المؤرخ 

د نظر     ال لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخط                  وق ام عن أعم ن الع ر األمي ي تقري رة  ف
نظام المنسق عالميًا لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها        2006-2005 خالل فترة السنتين     )1(وبال

، 

 أعمال اللجنة فيما يتعلق بنقل البضائع الخطرة -ألف 

لِّم  ائع    وإذ يس نقل البض تعلقة ب ة الم ات واألنظم ة المدون نة لمواءم ال اللج ية أعم  بأهم
 الخطرة، 

باره        ي اعت ى معايير األمان في جميع األوقات، وتيسير       ضرور  وإذ يضع ف ة عل ة المحافظ
التجارة، وأهمية ذلك لمختلف المنظمات المسؤولة عن النظام النموذجي، مع االستجابة في الوقت 
أمون           نقل الم ريق ال ن ط ئة ع تلكات والبي ة األرواح والمم أن حماي تزايدة بش واغل الم ه للش ذات

 والمضمون للبضائع الخطرة، 

م البضائع الخطرة المتداَولة في التجارة على النطاق                 حظ وإذ يال   ي حج تمر ف تزايد المس  ال
 العالمي والتوسع السريع للتكنولوجيا واالبتكار، 

ر    نقل البضائع الخطرة بمختلف وسائط                 وإذ ُيذآِّ نظمة ل ية الم ية الرئيس أن الصكوك الدول  ب
د تحسَّنت مو                ية ق ة الوطن ن األنظم يرًا م ددًا آب نقل وع اءمتها حاليًا مع النظام النموذجي المرفق      ال

تقدم في عملية التحديث المتعلقة                      اوت ال نقل البضائع الخطرة، وأن تف تعلقة ب نة الم بتوصيات اللج
ك، ضمن جملة                            ع ذل زال يشكل م الم ال ي دان الع ي بعض بل ي ف نقل الداخل ية لل ريعات الوطن بالتش

دم االتساق التنظيمي على الصعيد            ببًا لع ور، س العالمي ويمثل عقبة تشريعية خطيرة أمام النقل       أم
 الدولي المتعدد الوسائط،

                                                      
(1) E/2007/...] ُتستكمل فيما بعد.[ 
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نه  ًا م اآل وإدراآ ية التصدي للمش ة بغ ة الذري ية للطاق ة الدول ا الوآال ي بدأته طة الت  لألنش
ي ذلك إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى                      ا ف عاعية، بم واد اإلش ناجمة عن رفض شحنات الم ال

 ،)2(لدوليةتضم ممثلين للمنظمات ا

اطر    ق إزاء النتائج السلبية المترتبة على حاالت           وإذ يش ة القل ة الذري ية للطاق ة الدول  الوآال
ة الجدوى                              عة عديم نظائر المش ل ال نقل تجع ي ال ير ف ن حاالت تأخ ا م ا يتصل به ذه وم رفض ه ال

ثل التشخيص الطبي، والعالج، والتطبيقات الصناعية، وإنتاج الطاقة              رر م يقها المق  النووية،  لتطب
 والبحث، 

نقل البضائع الخطرة وبالنظام                    يعرب  -1  ية ب براء المعن نة الخ ال لج ره ألعم  عن تقدي
تعلقة بنقل البضائع                       ائل الم يما يخص المس يمها ف ية وتوس واد الكيميائ يًا لتصنيف الم المنسق عالم

 الخطرة؛

 : إلى األمين العاميطلب -2 

دة والمعدَّ )أ(  يات الجدي م التوص ةأن ُيعم ى  )3(ل رة عل ائع الخط نقل البض تعلقة ب الم
ية للطاقة الذرية وغيرها من                   ة الدول االت المتخصصة، والوآال دول األعضاء، والوآ ات ال حكوم

 المنظمات الدولية المعنية؛

رة    )ب(  ة عش نقحة الخامس بعة الم ر الط ائع   أن ينش نقل البض تعلقة ب يات الم للتوص
نظام النموذجي   : الخطرة  تعدي  )4(ال بعة المنقحة الرابعة        ، وال ى الط للتوصيات المتعلقة بنقل   الت عل

ير     : البضائع الخطرة    بارات والمعاي يل االخت تحدة، وبأآثر            )5(دل م الم مية لألم ات الرس يع اللغ  بجم
 ؛2007الطرق فعالية من حيث التكاليف، في موعد ال يتجاوز نهاية عام 

ي أل    )ج(  ع اإللكترون ى الموق ورات عل ذه المنش يح ه ادية  أن يت نة االقتص ة اللج مان
ا ى  )6(ألوروب ًا عل ورات أيض ذه المنش يح ه نة، وأن يت ى اللج ة إل ات األمان ًا خدم دم أيض ي تق ، الت

 أقراص مدمجة بذاآرة للقراءة فقط؛

                                                      
ة        (2) ة الذري ية للطاق ة الدول ام للوآال ر الع رار المؤتم ؤرخ  CG (50)/RES/10ق  22 الم

ول  بتمبر   /أيل ي مجال األمانة النووي واألمان اإلشعاعي وأمان                 2006س ي ف تعاون الدول ة ال ير تقوي ، تداب
 . 13النقل والتصرف في النفايات، الجزء باء، الفقرة 

(3) ST/SG/AC.10/34/Add.1 and 2. 

(4) ST/SG/AC.10/1/Rev.15. 

(5) ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.2. 

(6) http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm . 
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ة الذرية                يدعو  -3  ية للطاق ة الدول االت المتخصصة، والوآال ات، والوآ يع الحكوم  جم
ى            ية إل ية المعن نظمات الدول ن الم يرها م ى أمانة اللجنة آراءها بشأن عمل اللجنة،     وغ يل إل  أن تح

 مشفوعة بأي تعليقات قد تود إبداءها على التوصيات المعدَّلة؛

و -4  ة     يدع االت المتخصص ية، والوآ ان اإلقليم تمة، واللج ات المه يع الحكوم  جم
ع أو تح     ند وض بار، ع ي االعت نة ف يات اللج أخذ توص ى أن ت ية إل ية المعن نظمات الدول ث والم دي

 المدونات واألنظمة المالئمة؛

ب -5  نظمة    يطل ية، وم بحرية الدول نظمة ال ع الم اور م ل، بالتش نة أن تواص ى اللج  إل
ة    ية، دراس ية المعن ية الدول نظمات الحكوم ية، والم ان اإلقليم ي، واللج ي الدول يران المدن الط

نظام النموذجي لنقل البضائع الخطرة في جميع ا                يق ال ين تطب يات تحس لبلدان لضمان تحقيق إمكان
ي تعترض سبيل التجارة الدولية، بما في ذلك               ية الت بات التقن ة العق ان وإزال ن األم اٍل م توى ع مس
ائع            ي للبض نقل الدول نظمة لل ية الم يات الدول ات أو االتفاق ة االتفاق لة مواءم ريق مواص ن ط ع

نقل ال        أن ال ال بش ي فع ك دول ع ص ترك لوض ج مش باع نه ية ات رة، أو إمكان تعدد  الخط ي الم دول
 الوسائط للبضائع الخطرة، حسب االقتضاء؛

تحدة، والوآاالت المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية            يدعو  -6  م الم رامج األم  ب
ل البضائع الخطرة أو تيسير النقل، أو بالتأثير السلبي لرفض شحنات                 ية بسالمة نق األخرى المعن

نظمات غير الحكومية         ك الم عة، وآذل واد المش  الممثلة التحادات النقل، أن تتخذ ما تراه مناسبًا الم
ع      دد م ذا الص ي ه تعاون ف زز ال ليمها وأن تع رعة تس واد وس ذه الم ل ه ير نق راءات لتيس ن إج م

 الوآالة الدولية للطاقة الذرية، 

 أعمال اللجنة فيما يتعلق بالنظام المنسق عالميًا لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها -باء 

) ج(23 أن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة قد شجع، في الفقرة    في اعتباره إذ يضع    
 في جوهانسبرغ، البلدان على تطبيق النظام       2002التي اعتمدها في دورة عام       )7(من خطة التنفيذ  

ذا    ل به ة العم ن إلتاح ت ممك رب وق ي أق يمها ف ية وتوس واد الكيميائ يًا لتصنيف الم ق عالم المنس
 ،2008لكامل بحلول عام النظام با

باره أيضاً          ي اعت رت، في قرارها           وإذ يضع ف ة أق ية العام  20 المؤرخ   57/253 أن الجمع
انون األول مبر /آ ادي   2002ديس س االقتص ى المجل ت إل برغ وطلب يذ جوهانس ة تنف ، خط

يذ األحكام المتصلة بواليته من الخطة، وبخاصة تعزيز تنفيذ جدول أعمال القر               ن واالجتماعي تنف
  بتدعيم التنسيق على نطاق المنظومة،21

                                                      
يا،       (7) نوب أفريق برغ، ج تدامة، جوهانس ية المس ي للتنم ة العالم ر القم ر مؤتم  26تقري

طس /آب ول4 -أغس بتمبر / أيل يع     (2002س م المب تحدة، رق م الم ور األم ويبA.03.II.A.1منش ، ) والتص
 .، المرفق2الفصل األول، القرار 
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  وإذ يالحظ مع االرتياح 

تحدة والوآاالت المتخصصة المعنية بالسالمة الكيميائية              )أ(  م الم رامج األم يع ب أن جم
تحدة للبيئة،                         م الم رنامج األم ا، وب نة االقتصادية ألوروب ئة، وبخاصة اللج نقل أو البي يدان ال ي م ف

ي      بحرية الدول نظمة ال ة، ومنظمة الطيران المدني الدولي قد اتخذت الخطوات المناسبة لتعديل          والم
لع             نيف الس يًا لتص ق عالم نظام المنس يق ال ية تطب ا بغ ي تعديله نظر ف ية أو ال كوآها القانون ص

  أو في أقرب وقت ممكن؛2008الكيميائية وتوسيمها بحلول التاريخ الُمستهدف في عام 

نظمة العمل الدولية ومن      )ب(  ظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية تتخذ     أن م
المة         تعلقة بالس ية الم بادئها التوجيه ا وم ياتها ومدوناته يف توص بة لتكي وات المناس ًا الخط أيض
ن وإدارة     المة المهنيتي االت الصحة والس ي مج يًا وبخاصة ف ق عالم نظام المنس ع ال ية م الكيميائ

 لجته؛مبيدات اآلفات والوقاية من التسمم ومعا

نظام المنسق                     )ج(  ية بال ية المعن نة الفرع ي أنشطة اللج ارآة ف دول األعضاء المش أن ال
داد      اهدة إلع ل ج ية تعم ية األوروب ك المفوض يمها وآذل ية وتوس واد الكيميائ نيف الم يًا لتص عالم
يق     ية تطب ية بغ واد الكيميائ ى الم يق عل بة التطب ية الواج ية أو اإلقليم ريعات الوطن يحات للتش  تنق

 النظام المنسق عالميًا لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها؛

أن العديد من برامج األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة والمنظمات اإلقليمية، وال            )د( 
تحدة للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية واللجنة       م الم د األم يما معه س

ا ومجلس ا       تعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ والمحفل الحكومي الدولي     االقتصادية ألوروب ل
ات والمفوضية األوروبية والمنظمات غير الحكومية الممثلة                ية، والحكوم ي بالسالمة الكيميائ المعن
ات عمل وحلقات دراسية وأنشطة أخرى متعددة لبناء القدرات                   د نظمت حلق ية ق للصناعات الكيميائ

ى آل           يها عل اهمت ف ن أجل توعية                 أو س ي م ي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطن من الصعيد الدول
اإلدارة وقطاع الصحة والصناعة واإلعداد لتطبيق النظام المنسق عالميًا لتصنيف المواد الكيميائية              

 وتوسيمها،

درك   ام     وإذ ي ول ع ي بحل يذ الفعل ن      2008 أن التنف زيد م ي الم وف يقتض تهدف س  الُمس
نة        ن اللج تعاون بي يًا لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها              ال نظام المنسق عالم ية بال ية المعن الفرع

تمرار الجهود التي تبذلها حكومات الدول األعضاء، والتعاون مع                 ية، واس ية المعن ئات الدول والهي
ية األخرى، وتقديم دعم آبير إلى أنشطة بناء القدرات في البلدان التي                  الصناعة واألطراف المعن

 صاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان النامية، تمر اقت

ر  ب والبحث وإذ ُيذآِّ تحدة للتدري م الم د األم ن معه ية بي راآة العالم ية الخاصة للش  باألهم
ي الميدان االقتصادي في مجال بناء القدرات                     ية ف تعاون والتنم نظمة ال ية وم ل الدول نظمة العم وم

نظام المنسق عالميًا لتصنيف المواد         يق ال  الكيميائية وتوسيمها فيما يتعلق ببناء القدرات على        لتطب
 جميع المستويات،
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 على األمين العام لنشر الطبعة المنقحة األولى للنظام المنسق عالميًا لتصنيف            ُيثني -1
باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة، على هيئة آتاب وفي أقراص        )8(المواد الكيميائية وتوسيمها  

ة   مدمج
ر    رة للق ي للجنة                          بذاآ ع اإللكترون ى الموق ية عل واد إعالم ن م ه م ا يتصل ب ع م ته م ط وإتاح  اءة فق

 االقتصادية ألوروبا؛

ره    -2 الغ تقدي ن ب رب ع ة      ُيع االت المتخصص تحدة والوآ م الم برامج األم نة ول  للج
 والمنظمات األخرى المعنية لتعاونها المثمر والتزامها بتطبيق النظام المنسق عالميًا؛

 :لى األمين العام إيطلب -3

ى الطبعة المنقحة األولى للنظام المنسق عالميًا على        )أ(  تعديالت عل م ال أن يعم
 حكومات الدول األعضاء والوآاالت المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية؛

ياً     )ب(  ق عالم نظام المنس ية لل نقحة الثان بعة الم ر الط ات   )9(أن ينش يع اللغ بجم
م      مية لألم د ال يتجاوز                    الرس ي موع يف، ف ث التكال ن حي ية م ثر الطرق فعال تحدة، وبأآ الم

ام  ة ع ع    2007نهاي ى الموق ط وعل راءة فق رة للق ة بذاآ راص مدمج ى أق يحها عل ، وأن يت
 اإللكتروني للجنة االقتصادية ألوروبا، التي توفر خدمات األمانة للجنة؛

د الخطوات الالزمة،            يدعو  -4 تخذ بع م ت ي ل ات الت أو / من خالل اإلجراءات و     الحكوم
ي أقرب وقت                        ك ف ل ذل ى أن تفع يًا، إل نظام المنسق عالم يق ال بة، لتطب ية المناس ريعات الوطن التش

 ؛2008ممكن إلتاحة العمل بهذا النظام بالكامل بحلول عام 

ه      -5 رر أيضًا دعوت ية وبرامج األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة          يك ان اإلقليم  للج
رى نظمات األخ ب والم وم، بحس يًا وأن تق ق عالم نظام المنس يق ال زز تطب ى أن تع ية إل  المعن

االقتضاء، بتعديل صكوآها القانونية الدولية المتصلة بسالمة النقل أو السالمة في أماآن العمل أو 
 حماية المستهلك أو حماية البيئة بغية وضع هذا النظام موضع التنفيذ عن طريق هذه الصكوك؛

ات  يدعو  -6 رامج األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة            الحكوم ية وب ان اإلقليم  واللج
براء     نة الخ يذ للج تعلقة بالتنف ات الم ير المعلوم ى أن تواصل توف رى إل ية األخ نظمات المعن والم

 ؛)10(الفرعية المعنية بالنظام المنسق عالميًا لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها

                                                      
(8) ST/SG/AC.10/30/Rev.1. 

(9) ST/SG/AC.10/30/Rev.2. 

رد    (10) ع اإللكتروني                     ت ي الموق بلد، ف يًا، بحسب ال نظام المنسق عالم يق ال ات عن تطب معلوم
 . http://wwwunece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.htmlللجنة االقتصادية ألوروبا 
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ية      يشجع  -7 ان اإلقليم ات واللج  وبرامج األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة   الحكوم
نظمات    ى تعزيز           والم ية، وبخاصة الصناعة، عل نظمات غير الحكوم ية المختصة األخرى والم الدول

درات في البلدان النامية                 ناء الق ية ألنشطة ب تقديم مساهمات مال يًا ب نظام المنسق عالم يق ال ا لتطب دعمه
 .و تقديم المساعدة التقنيةأ/والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية و

 برنامج عمل اللجنة -جيم 

ًا  يط علم نتين إذ يح ترة الس نة لف ل اللج برنامج عم ي 2008-2007 ب وارد ف نحو ال ى ال  عل
 من تقرير األمين العام عن أعمال لجنة الخبراء، [...] الفقرات 

ظ  بلدان ا    وإذ يالح ية وال بلدان النام ن ال براء م يل الخ بي لتمث عف النس ر   الض ي تم لت
ى نطاق أوسع في                        ارآتهم عل ز مش نة وضرورة تعزي ال اللج ي أعم ية ف رحلة انتقال اقتصاداتها بم

 أعمالها،

  الموافقة على برنامج عمل اللجنة؛يقرر -1 

دد  -2   على أهمية مشارآة الخبراء من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها            يش
رحلة انتقالية في أعمال اللجنة وي       دعو في هذا الخصوص إلى تقديم تبرعات لتيسير مشارآتهم، بم

دول األعضاء             و ال ية، ويدع ة اليوم دالت اإلقام فر وب يف الس ل تكال ك عن طريق تموي ي ذل ا ف بم
 والمنظمات الدولية التي تستطيع المساهمة إلى أن تفعل ذلك؛

ام أن يقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي      يطلب  -3  ن الع ى األمي  2009في عام  إل
رًا عن تنفيذ هذا القرار وتنفيذ التوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المنسق عالميًا          تقري

 .لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها

- - - - - 


