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  التقرير

  احلضور  - والًأ  

عقدت جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد              -1
  .2010ديسمرب / كانون األول10 يف جنيف يوم اخلامسةالكيميائية وتوسيمها دورا 

 ،لربتغال وا ، وإيطاليا ، وأملانيا ،األرجنتني: وشارك يف الدورة خرباء من البلدان التالية        -2
 واململكة املتحدة لربيطانيا    ، وكندا ، وفرنسا ، والصني ،وسويسرا،   والسويد ،ومجهورية كوريا 

، األمريكيـة   والواليات املتحـدة   ،وهولندا،  والنمسا،  والنرويج،  يرلندا الشمالية  وآ العظمى
  .واليابان
كت  من النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي، شار       72ومبوجب املادة     -3

  . بصفة مراقبماليزيا يف الدورة أيضاً
  . يف الدورةممثالًوكان معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث   -4
  . يف الدورة أيضاًوكان االحتاد األورويب ممثالً  -5
الفريق األسترايل لـصناعات  : كما حضر الدورة ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية     -6

مصنعي األسلحة  ، ومعهد   )SDA(مجعية الصابون واملنظفات    ، و )AEISG (وسالمة املتفجرات 
  .)SAAMI( الرياضية وذخائرها

  إقرار جدول األعمال   -ثانياً   
  ) من جدول األعمال1البند (

  )األمانة (ST/SG/AC.10/37 and -37/Corr.1    :الوثيقة
  .أقرت اللجنة جدول األعمال املؤقت الذي أعدته األمانة  -7

  أعضاء املكتب انتخاب   -ثالثاً   
  ) من جدول األعمال2البند (
) كنـدا (هانـدريك   .  والـسيدة ك   رئيـساً ) فرنسا(فوفادل  . انتخبت السيد س    -8
  .للرئيس نائبة
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  قرارات ومقررات الس االقتصادي واالجتماعي  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال3البند (

  )األمانة (ST/SG/AC.10/37 and -37/Corr.1    :الوثيقة
  )األمانة ( INF.1  : املعلوماتوثيقة
 29 املؤرخ   2009/19أحاطت اللجنة علماً بقرار الس االقتصادي واالجتماعي          -9
 2009 مـايو /أيـار  29 جـيم املـؤرخ      2009/201 ه، ومبقـرر  2009يوليه  /متوز

 بالنسبة لعضويتها    وبانعكاساا 2010أبريل  / نيسان 28 باء املؤرخ    2010/201 ومقرره
ا الفرعيتني، على النحو املبين بالتفصيل يف املالحظات التفسريية املتصلة جبدول     وعضوية جلنتيه 

 أن الس االقتصادي واالجتماعي قد أيد، يف االجتمـاع          والحظت اللجنة أيضاً  . األعمال
أكتوبر، قرار األمني / املعقودة يف تشرين األول2010 لدورته املوضوعية املستأنفة لعام 49 لا

عية جلنة اخلرباء الفرافقة على طلب مجهورية كوريا احلصول على العضوية الكاملة يف  العام املو 
وبعد انضمام مجهورية كوريا، أصبحت اللجنة الفرعية تضم يف         . املعنية بنقل البضائع اخلطرة   

  . عضوا30ًعضويتها 
 وأحاطت اللجنة علماً مع االرتياح بنشر األمانة للطبعة املنقحة الـسادسة عـشرة              -10

، )ST/SG/AC.10/1/Rev.16(للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، النظـام النمـوذجي          
والطبعة املنقحة اخلامسة للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعـايري            

)ST/SG/AC.10/11/Rev.5 (          والطبعة املنقحـة الثالثة للنظام املنسق عاملياً لتـصنيف املـواد
  . جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة) ST/SG/AC.10/30/Rev.3(يميائية وتوسيمها الك
  :يف شكل إلكتروينأيضاً  ة متاحبأن النشرات الثالثة أيضاًوأحاطت علماً   -11

املوقع اإللكتروين لشعبة النقل بلجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا         على    )أ(  
)www.unece.org/trans/danger/danger.htm(جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة؛ ،  

  .إصدار للبيعك ،PDFملف شكل بصورة منفصلة يف و  )ب(  

أعمال جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة خـالل فتـرة              -خامساً  
   2010-2009السنتني 

  ) من جدول األعمال4بند ال(
  ST/SG/AC.10/C.3/70    :الوثائق

  ST/SG/AC.10/C.3/72  
  ST/SG/AC.10/C.3/74و Add.1  
  ST/SG/AC.10/C.3/2010/CRP.3و Adds.1-11  
  ST/SG/AC.10/C.3/2010/CRP.4و Adds.1-7  
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طـرة  أحاطت اللجنة علماً بتقارير جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخل            -12
كما أحاطـت   . عن دوراا اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني والسابعة والثالثني       

 تـشرين   29(علماً بأن اللجنة الفرعية اعتمدت تقريرها عن دورا الثامنة والثالثني           
 على أساس مشروع أعدته األمانـة   ) 2010ديسمرب  / كانون األول  7 - نوفمرب  /الثاين
)ST/SG/AC.10/C.3/2010/CRP.3 و Adds.1-11 و-/CRP.4 و Adds.1-7 (    بعد إدخال بعـض

  .ST/SG/AC.10/C.3/76وصدر التقرير النهائي بوصفه الوثيقة . التعديالت الطفيفة
وأيدت اللجنة تقارير اللجنة الفرعية، مبا يف ذلك التعديالت الـيت أُدخلـت علـى            -13

انظـر املـرفقني    (دة املقدمة   التوصيات الصادرة بشأن نقل البضائع اخلطرة والتوصيات اجلدي       
  ).األول والثاين

أعمال جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املـواد             -سادساً  
   2010-2009الكيميائية وتوسيمها خالل فترة السنتني 

  ) من جدول األعمال5البند (
  ST/SG/AC.10/C.4/34    :الوثائق
   ST/SG/AC.10/C.4/36  
   ST/SG/AC.10/C.4/38  
   ST/SG/AC.10/C.4/2010/CRP.3و Adds.1-3  
   ST/SG/AC.10/C.4/2010/CRP.4و Add.1  
اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد      أحاطت اللجنة علماً بتقارير       -14

ا أحاطت  كم.  عشرة والتاسعة عشرة   والثامنة عشرة   السابعة عن دوراا    الكيميائية وتوسيمها 
 كـانون   9-7 (العـشرين علماً بأن اللجنة الفرعية اعتمدت التقرير املتعلق بدورا         اللجنة  
 ST/SG/AC.10/C.4/2010/CRP.3(على أساس مشروع أعدته األمانة      ) 2010ديسمرب  /األول
وصدر التقرير النـهائي    . مع إجراء بعض التغيريات الطفيفة    ) Adds.1 و CRP.4/- و Adds.1-3و

  .Corr.1/- وST/SG/AC.10/C.4/40ثيقة بوصفه الو
وأيدت اللجنة تقارير اللجنة الفرعية، مبا يف ذلك التعديالت اليت أُدخلت على النص               -15

احلايل للنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها، واألحكام اجلديدة املعتمـدة            
  ).انظر املرفق الثالث(
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  2012-2011ة السنتني برنامج عمل فتر  -سابعاً   
  ) من جدول األعمال6البند (

  برنامج العمل  - ألف  

وافقت اللجنة على برنامج عمل اللجنـتني الفـرعيتني علـى النحـو الـوارد يف                  -16
  .ST/SG/AC.10/C.4/40 للوثيقة 2 واملرفق ST/SG/AC.10/C.3/76 من الوثيقة 116 الفقرة

  اجلدول الزمين لالجتماعات  -باء   

وافقت اللجنـة علـى أن يكـون        إبالغ األمانة اللجنة بتوفر مرافق املؤمترات،       بعد    -17
  : كما يلي2012-2011اجلدول الزمين لالجتماعات للفترة 

2011    
 39اللجنة الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة، الدورة         :2011يونيه / حزيران20-24

 ) جلسات10(
ة املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد  اللجنة الفرعي   :2011يونيه / حزيران27-29

  ) جلسات6 (21الكيميائية وتوسيمها، الدورة 
كـانون  ) صـباحاً  (7 -نـوفمرب   / تشرين الثاين  28
  :2011ديسمرب /األول

 40اللجنة الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة، الدورة        
  ) جلسة15(

  / كــــانون األول9 -) بعــــد الظهـــر (7
  :2011ديسمرب 

اللجنة الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد   
  ) جلسات5 (22الكيميائية وتوسيمها، الدورة 

    :اموع
     جلسة25: اللجنة الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة

اللجنة الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد 
    جلسة 11: الكيميائية وتوسيمها

2012    
 41اللجنة الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة، الدورة          :2012يوليه /متوز) صباحاً (4 -يونيه / حزيران25

  ) جلسة15(
اللجنة الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد     :2012يوليه / متوز6 -) بعد الظهر (4

  )ات جلس5 (23الكيمياية وتوسيمها، الدورة 
 42اللجنة الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة، الدورة          :2012ديسمرب / كانون األول11 - 3

  ) جلسة14(
ديـسمرب  /كـانون األول  ) بعد الظهـر   (14 - 12

2012:  
اللجنة الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد   

  ) جلسات5 (24الكيميائية وتوسيمها، الدورة 
  )جلسة واحدة(اللجنة، الدورة السادسة   :2012ديسمرب /كانون األول)  الظهربعد (14

    :اموع
     جلسة29: اللجنة الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة

اللجنة الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد 
     جلسات10: الكيميائية وتوسيمها

    جلسة واحدة: اللجنة
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  /...2011مشروع قرار الس االقتصادي واالجتماعي   - ثامناً  
  ) من جدول األعمال7البند (

  )األمانة (INF.2 :الوثيقة غري الرمسية
 2011اعتمدت اللجنة مشروع قرار لينظر فيه الس يف دورته املوضوعية لعـام               -18
 ).انظر املرفق الرابع(

  أية مسائل أخرى  -تاسعاً   
  )عمال من جدول األ8البند (
  . أية مسألة يف إطار هذا البند من جدول األعمالتبحثمل   -19

  اعتماد التقرير  -عاشراً   
  ) من جدول األعمال9البند (
 ومرفقاتـه اسـتناداً إىل مـشروع        اخلامسةاعتمدت اللجنة التقرير املتعلق بدورا        -20
  .األمانة أعدته
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  املرفق األول

ة عشرة للتوصيات املتعلقة بنقل     سداتعديالت على الطبعة املنقحة الس        
  )ST/SG/AC.10/1/Rev.16(النظام النموذجي  البضائع اخلطرة،

  )ST/SG/AC.10/38/Add.1انظر الوثيقة (    

  املرفق الثاين

تعديالت على الطبعة املنقحة اخلامسة للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع             
  )ST/SG/AC.10/11/Rev.5(دليل االختبارات واملعايري  اخلطرة،

  )ST/SG/AC.10/38/Add.2انظر الوثيقة (    

  املرفق الثالث

تعديالت على الطبعة املنقحة الثالثة للنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد              
  )ST/SG/AC.10/30/Rev.3(الكيميائية وتوسيمها 

  )ST/SG/AC.10/38/Add.3انظر الوثيقة (    
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  املرفق الرابع

  /...2011ي واالجتماعي مشروع قرار الس االقتصاد      

جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد           توصي    -1
  : الس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروع القرار التايلالكيميائية وتوسيمها

ياً لتصنيف  أعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام املنسق عامل             
  املواد الكيميائية وتوسيمها

  إن الس االقتصادي واالجتماعي،  
 1999أكتـوبر  / تـشرين األول 26 املـؤرخ    1999/65 إىل قراريـه     إذ يشري   

  ، 2009يوليه / متوز29 املؤرخ 2009/19و
 يف تقرير األمني العام عن أعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقـل البـضائع              وقد نظر   

نظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائيـة وتوسـيمها خـالل فتـرة             اخلطرة وبال 
2010- 2009  السنتني

)1(،  

  أعمال اللجنة فيما يتعلق بنقل البضائع اخلطرة  -ألف   

 بأمهية أعمال اللجنة ملواءمة املدونات واألنظمة املتعلقة بنقـل البـضائع            وإذ يسلِّم   
  اخلطرة، 
افظة على معايري األمان يف مجيع األوقات، وتيـسري          ضرورة احمل  وإذ يضع يف اعتباره     

التجارة، وأمهية ذلك ملختلف املنظمات املسؤولة عن النظام النموذجي، مـع االسـتجابة يف       
الوقت ذاته للشواغل املتزايدة بشأن محاية األرواح واملمتلكات والبيئة عن طريق النقل املأمون             

  واملضمون للبضائع اخلطرة، 
تزايد املستمر يف حجم البضائع اخلطرة املتداولة يف التجارة على النطاق            ال وإذ يالحظ   

  العاملي والتوسع السريع للتكنولوجيا واالبتكار،
مة لنقل البـضائع     بأنه على الرغم من أن الصكوك الدولية الرئيسية املنظِّ         وإذ يذكِّر   

د أصبحت اآلن متوائمة على اخلطرة مبختلف وسائط النقل وعدداً كبرياً من األنظمة الوطنية ق       
حنو أفضل مع النظام النموذجي املرفق بتوصيات اللجنة املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، يلـزم              

__________ 

)1( E/2011/...] ستكمل فيما بعدت.[ 
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مزيد من العمل ملواءمة هذه الصكوك بغية زيادة األمان وتيسري التجارة؛ وإذ يذكر أيضاً بأن               
 يف بعض بلـدان العـامل       تفاوت التقدم يف حتديث التشريعات الوطنية للنقل الداخلي الوطين        

  يزال يطرح حتديات خطرية أمام النقل الدويل املتعدد الوسائط، ال
النظام النموذجي   من   5-5 أنه، رغم التوصيات الواردة يف الفصل        وإذ يالحظ بقلق    

، والرامية إىل حتذير العمال الذين يعنـون  املرفق بتوصيات اللجنة املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة     
 بـالتبخري قبـل     للتطهريغ وحدات النقل اليت حتتوي على بضائع عامة تعرضت          بفتح وتفري 

شحنها ألغراض الصحة النباتية، والذين قد جيهلون األخطار الكبرية لالختنـاق والتـسمم             
واملوت املرتبطة بعدم وية هذه الوحدات، ال يزال يبلَّغ عن وقوع حـوادث أثنـاء هـذه                 

  املخازن الداخلية للحاويات،العمليات يف مناطق املوانئ ويف 
 عن تقديره ألعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام           يعرب  -1  

املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها فيما خيص املسائل املتعلقة بنقـل البـضائع              
  اخلطرة، مبا يف ذلك أمان النقل؛

  : إىل األمني العاميطلب  -2  
 علـى   )2(املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة     يعمم التوصيات اجلديدة واملعدلة    أن  )أ(  

حكومات الدول األعضاء، والوكاالت املتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغريها من 
  املنظمات الدولية املعنية؛

للتوصيات املتعلقة بنقـل البـضائع      ة عشرة   بعأن ينشر الطبعة املنقحة السا      )ب(  
للتوصيات املتعلقة بنقل   لطبعة املنقحة اخلامسة     على   1التعديل  ، و )3(النظام النموذجي : رةاخلط

 جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، وبـأكثر        )4(دليل االختبارات واملعايري  : البضائع اخلطرة 
  ؛2011الطرق فعالية من حيث التكاليف، يف موعد ال يتجاوز اية عام 

أن يتيح هذه املنشورات على املوقع اإللكتروين ألمانة اللجنة االقتـصادية             )ج(  
، اليت تقدم أيضاً خدمات األمانة إىل اللجنة، وأن يتيح هذه املنشورات أيضاً على              )5(ألوروبا

  أقراص مدجمة؛
 مجيع احلكومات، واللجان اإلقليميـة، والوكـاالت املتخصـصة،          يدعو  -3  

طاقة الذرية وغريها من املنظمات الدولية املعنية إىل أن حتيل إىل أمانة اللجنة والوكالة الدولية لل
توصيات بشأن نقل   الآراءها بشأن عمل اللجنة، مشفوعة بأي تعليقات قد تود إبداءها على            

  البضائع اخلطرة؛
__________ 

)2( ST/SG/AC.10/38/Add.1و Add.2. 
)3( ST/SG/AC.10/1/Rev.17. 
)4( ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1. 
)5( www.unece.org/trans/danger/danger.htm. 
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 مجيع احلكومات املهتمة، واللجان اإلقليمية، والوكاالت املتخصـصة         يدعو  -4  
لية املعنية إىل أن تأخذ توصيات اللجنة يف االعتبار عند وضـع أو حتـديث               واملنظمات الدو 

  املدونات واألنظمة املالئمة؛
 حكومات الدول األعضاء ومنظمة العمل الدوليـة، علـى وجـه            يدعو  -5  

اخلصوص، إىل توجيه اهتمام السلطات وغريها من الكيانات املعنية بالسالمة يف مكان العمل             
 5-5قة باإلنذار ووضع العالمات والوثائق والتدريب الواردة يف الفـصل           إىل األحكام املتعل  

، فيما خيص وحـدات نقـل       النظام النموذجي : لتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة    امن  
البضائع املطهرة بالتبخري، واختاذ اخلطوات املناسبة لضمان تنفيذ تلـك األحكـام وتوعيـة              

  العمال؛
درس، بالتشاور مع املنظمة البحرية الدولية ومنظمـة      إىل اللجنة أن ت    يطلب  -6  

الطريان املدين الدولية واللجان اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية املعنية، إمكانيات حتسني           
تطبيق النظام النموذجي لنقل البضائع اخلطرة يف مجيع البلدان لضمان حتقيق مستوى عالٍ من              

يت تعترض سبيل التجارة الدولية، مبا يف ذلك عن طريق مواصلة األمان وإزالة احلواجز التقنية ال
  مة للنقل الدويل للبضائع اخلطرة؛ مواءمة االتفاقات أو االتفاقيات الدولية املنظِّ

املنظمة  مجيع احلكومات وكذلك اللجان واملنظمات اإلقليمية املعنية، و     يدعو  -7  
 إىل تقدمي تعليقات إىل اللجنة فيمـا يتعلـق          ،ةالبحرية الدولية، ومنظمة الطريان املدين الدولي     

بأوجه اختالف أحكام الصكوك القانونية الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية عن أحكام النظـام              
النموذجي، وذلك لتمكني اللجنة من وضع مبادئ توجيهية تعاونية لتعزيز االتساق بني هذه             

ديد االختالفات املوضوعية القائمة بـني      املتطلبات واحلد من العوائق اليت ال ضرورة هلا؛ وحت        
أنظمة النقل الدولية واإلقليمية والوطنية بغية تقليص تلك االختالفات إىل أكرب حـد ممكـن               
عملياً وكفالة أال تشكل هذه االختالفات عندما تكون الزمة معوقات أمام النقـل اآلمـن               

ـ        والفعال ي وخمتلـف صـكوك     وذج للبضائع اخلطرة؛ وإجراء استعراض حتريري للنظام النم
  ؛ ا متطلباة ترمجتيسري وهاماستخدتسهيل ا وضوحها والوسائط بغية حتسني

أعمال اللجنة فيما يتعلق بالنظام املنسق عاملياً لتـصنيف املـواد الكيميائيـة                -باء   
  وتوسيمها

 أن مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املـستدامة قـد شـجع، يف              وإذ يضع يف اعتباره     
، البلدان على تطبيق النظـام      )6()خطة جوهانسربغ للتنفيذ  (من خطة التنفيذ    ) ج(23 الفقرة

__________ 

 4 -أغـسطس   / آب 26تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا،              )6(
، الفصل األول، القـرار     ) والتصويب A.03.II.A.1منشور األمم املتحدة، رقم املبيع       (2002سبتمرب  /أيلول
 .، املرفق2
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املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها يف أقرب وقت ممكن إلتاحة العمـل ـذا               
  ،2008النظام بالكامل حبلول عام 

 20ؤرخ  امل57/253 أن اجلمعية العامة أقرت، يف قرارها وإذ يضع يف اعتباره أيضاً  
، خطة جوهانسربغ للتنفيذ وطلبت إىل الـس االقتـصادي          2002ديسمرب  /كانون األول 

واالجتماعي تنفيذ األحكام املتصلة بواليته من اخلطة، وخباصة تعزيز تنفيذ جـدول أعمـال             
   بتدعيم التنسيق على نطاق املنظومة،21القرن 

  : وإذ يالحظ مع االرتياح  
ألوروبا، وكذلك مجيـع بـرامج األمـم املتحـدة          أن اللجنة االقتصادية      )أ(  

والوكاالت املتخصصة املعنية بالسالمة الكيميائية يف ميدان النقل أو البيئة، وخباصة برنـامج             
األمم املتحدة للبيئة واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطريان املدين الدولية، قد اختذت بالفعل             

كها القانونية بغية تطبيق النظـام املنـسق عامليـاً          صكوأو حتديث   اخلطوات املناسبة لتعديل    
  نظر يف تعديلها يف أقرب وقت ممكن؛بصدد ال، أو تصنيف السلع الكيميائية وتوسيمهال

أن منظمة العمل الدولية ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليـة            )ب(  
ناا ومبادئها التوجيهيـة    لتكييف توصياا ومدو  هي األخرى   ذ اخلطوات املناسبة    اختبصدد ا 

املتعلقة بالسالمة الكيميائية مع النظام املنسق عاملياً، وخباصة يف جماالت الـصحة والـسالمة              
  املهنيتني وإدارة مبيدات اآلفات والوقاية من التسمم ومعاجلته؛

 ساري املفعول   النظام املنسق عاملياً لتصنيف السلع الكيميائية وتوسيمها      أن    )ج(  
  ؛)7()2004منذ ( وموريشيوس فعالً يف
سارية املفعول منذ لنظام املنسق عاملياً نيوزيلندا، حيث كانت أول طبعة ل   أن    )د(  
  ، تعكف على حتديث تشريعها الوطين مبا يتواءم مع أحكام الطبعة الثالثة املنقحة؛2001عام 

مى أن يف االحتاد األورويب، بات التكيف األول مع التقدم التقين ملا يس             )ه(  
، القاضي بتنفيذ النظـام املنـسق عامليـاً يف          )8("بنظام التصنيف والتوسيم والتعليب   "

ــدول ــول    ال ــاري املفع ــصادي األورويب، س ــز االقت ــه ويف احلي ــضاء في األع

__________ 

املعلومات املتعلقة بتطبيق النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها، حسب البلد وبواسـطة               )7(
املدونات واملبادئ التوجيهية، متاحة يف املوقع اإللكتـروين للجنـة          الصكوك القانونية الدولية والتوصيات و    

 .www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html: االقتصادية ألوروبا على العنوان
)8( Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 

2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and 

repealing directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending regulation (EC) No. 1907/2006 

(Official Journal of the European Union, L 353 of 31 December 2008). The Regulation entered 

into force on 20 January 2009. 
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2009 سبتمرب/أيلول  25  منذ
 وأن من املتوقـع أن يـصدر يف النـصف األول مـن              )9(

 مـع   صنيف والتوسيم والتعليب متوائماً    التكيف الثاين الرامي إىل جعل نظام الت       2011 عام
  ؛لنظام املنسق عاملياًل أحكام الطبعة الثالثة املنقحة

 يف صربيا دخل حيـز    لنظام املنسق عاملياً  أن التشريع الوطين القاضي بتنفيذ ا       )و(  
  ؛2010سبتمرب /التنفيذ يف أيلول

ملتحـدة قـد    أن إدارة الصحة والسالمة املهنية بوزارة العمل يف الواليات ا           )ز(  
 مقترح قاعدة لتعديل معيار اإلبالغ عن املخاطر للتوافق 2009سبتمرب / أيلول30نشرت يف 

  ؛لنظام املنسق عاملياًل مع الطبعة الثالثة املنقحة
 قد بـدأ يف مجهوريـة كوريـا وسـنغافورة      لنظام املنسق عاملياً  أن تنفيذ ا    )ح(  
  نام؛ وفييت

ـ      امثل  (أن الدول األعضاء األخرى       )ط(    لالحتاد الروسـي وأسـتراليا والربازي
املشاركة يف أنشطة جلنة اخلـرباء      ) وجنوب أفريقيا وسويسرا والصني وكندا وماليزيا واليابان      

الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها تنشط حالياً يف إعداد             
 ـ  بق هلا أن أصدرت معايري متعلقـة      ، أو قد وضعت أو س      الوطنية اتنقيحات لتشريعا املواد ب

  لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها؛يف إطار تنفيذ النظام املنسق عاملياً الكيميائية 
 برامج األمم املتحدة والوكـاالت املتخصـصة واملنظمـات          من اًعددأن    )ي(  

دولية، ومنظمة  اإلقليمية، وال سيما معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، ومنظمة العمل ال          
الصحة العاملية، واللجنة االقتصادية ألوروبا، وجملس التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ، 

 األورويب، واملنظمات   واالحتادومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واحلكومات،        
 دراسـية   غري احلكومية املمثلة للصناعات الكيميائية، قد نظمت حلقات عمـل وحلقـات           

وأنشطة أخرى متعددة لبناء القدرات أو سامهت فيها على األصعدة الدولية واإلقليمية ودون             
اإلقليمية والوطنية من أجل توعية اإلدارة وقطاع الصحة والصناعة واإلعداد لتطبيق النظـام             

   أو دعم تطبيقه؛املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها
الفرعيـة  اخلرباء  بيق الفعلي سيتطلب املزيد من التعاون بني اللجنة          أن التط  وإذ يدرك   

املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها واهليئـات الدوليـة املعنيـة،              
واستمرار اجلهود اليت تبذهلا حكومات الدول األعضاء، والتعاون مع الـصناعة وأصـحاب             

عم كبري ألنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متـر اقتـصاداا            املصلحة اآلخرين، وتقدمي د   
  مبرحلة انتقالية والبلدان النامية، 

__________ 

)9( Commission Regulation (EC) No 790/2009 of 10 August 2009, amending, for the purposes of its 

adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European 

Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and 

mixtures (Official Journal of the European Union, L 235 of 10 August 2009). 
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 باألمهية اخلاصة ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ومنظمـة العمـل            وإذ يذكِّر   
جل بناء  الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والشراكة اإلمنائية العاملية من أ           

القدرات يف تطبيق النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها فيما يتعلق ببنـاء              
  القدرات على مجيع املستويات،

 على األمني العام لنشر الطبعة الثانية املنقحة للنظـام املنـسق عامليـاً              يثين  -1  
ت لألمـم املتحـدة، علـى هيئـة         باللغات الرمسية الس   لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها   

 وإتاحته مع ما يتصل به من مواد إعالمية على املوقع اإللكتروين ، ويف أقراص مدجمة)10(كتاب
  اليت توفر خدمات األمانة للجنة؛ )5(للجنة االقتصادية ألوروبا

 للجنة وللجنة االقتصادية ألوروبا ولربامج األمـم        يعرب عن بالغ تقديره     - 2  
ت املتخصصة واملنظمات األخرى املعنية لتعاوا املثمر والتزامها بتطبيـق          املتحدة والوكاال 

  النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها؛
  : إىل األمني العاميطلب  -3  
ة للنظام املنسق لثالثعلى الطبعة املنقحة ا   اليت أدخلت    )11(أن يعمم التعديالت    )أ(  
على حكومات الـدول األعـضاء والوكـاالت         كيميائية وتوسيمها لتصنيف املواد ال  عاملياً  

  املتخصصة وغريها من املنظمات الدولية املعنية؛
لتـصنيف املـواد    للنظام املنسق عامليـاً   )12(الرابعةأن ينشر الطبعة املنقحة       )ب(  

جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، وبأكثر الطرق فعالية من حيـث            الكيميائية وتوسيمها 
، وأن يتيحها على أقراص مدجمـة وعلـى         2011التكاليف، يف موعد ال يتجاوز اية عام        
  املوقع اإللكتروين للجنة االقتصادية ألوروبا؛

 علـى املوقـع     أن يواصل تقدمي املعلومات عن تنفيذ النظام املنسق عامليـاً           )ج(  
  اإللكتروين للجنة االقتصادية ألوروبا؛

تخذ بعد اخلطوات الالزمة، من خالل اإلجراءات        احلكومات اليت مل ت    يدعو  -4  
لتـصنيف املـواد الكيميائيـة       أو التشريعات الوطنية املناسبة، لتطبيق النظام املنسق عاملياً       /و

  ، إىل أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن؛وتوسيمها
 للجان اإلقليمية وبرامج األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة        يكرر دعوته   -5  

لتصنيف املواد الكيميائيـة    ألخرى املعنية إىل أن تعزز تطبيق النظام املنسق عاملياً          واملنظمات ا 
وأن تقوم، عند االقتضاء، بتعديل صكوكها القانونية الدولية املتصلة بسالمة النقل            وتوسيمها

__________ 

 .اتوالتصويب  E.09.II.E.10منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  )10(
)5(  http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm. 
)11( ST/SG/AC.10/38/Add.3. 
)12( ST/SG/AC.10/30/Rev.3. 
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أو السالمة يف أماكن العمل أو محاية املستهلك أو محاية البيئة بغية وضع هذا النظام موضـع                 
  ذ عن طريق هذه الصكوك؛التنفي

 احلكومات واللجان اإلقليمية وبرامج األمم املتحـدة والوكـاالت          يدعو  -6  
املتخصصة واملنظمات املعنية األخرى إىل موافاة اللجنة الفرعية مبا لديها من مالحظات بشأن             
اخلطوات املتخذة لتطبيق النظام املنسق عاملياً يف مجيع القطاعات ذات الصلة، عـن طريـق               
الصكوك والتوصيات واملدونات واملبادئ التوجيهية الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية، مبـا يف             

  ؛لتطبيقه معلومات عن الفترات االنتقالية ، حسب االقتضاء،ذلك
 احلكومات واللجان اإلقليمية وبرامج األمم املتحـدة والوكـاالت          يشجع  -7  

نظمات غري احلكومية، وخباصة املنظمات     املتخصصة واملنظمات الدولية املختصة األخرى وامل     
اليت متثل الصناعة، على تعزيز دعمها لتطبيق النظام املنسق عاملياً بتقـدمي مـسامهات ماليـة                

  اقتـصاداا  مساعدة تقنية ألنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية والبلدان الـيت متـر             أو/و
  .انتقالية مبرحلة

  برنامج عمل اللجنة  -جيم   

 علـى النحـو     2012-2011 بربنامج عمل اللجنة لفترة السنتني       يط علماً وإذ حي   
  ن تقرير األمني العام،  م)13([...]و[...] الوارد يف الفقرات 

 املستوى املتدين نسبياً ملشاركة خرباء من البلدان النامية والبلدان اليت متر            وإذ يالحظ   
تعزيز مشاركتهم على نطـاق أوسـع       اقتصاداا مبرحلة انتقالية يف أعمال اللجنة وضرورة        

  أعماهلا، يف
   املوافقة على برنامج عمل اللجنة؛يقرر  -1  
 على أمهية مشاركة خرباء من البلدان النامية والبلـدان الـيت متـر              يشدد  -2  

اقتصاداا مبرحلة انتقالية يف أعمال اللجنة ويدعو، يف هذا اخلصوص، إىل تقـدمي تربعـات               
 ذلك عن طريق دعم تكاليف السفر وبدالت اإلقامة اليومية، ويدعو لتيسري مشاركتهم، مبا يف

  الدول األعضاء واملنظمات الدولية اليت تستطيع املسامهة إىل أن تفعل ذلك؛
 إىل األمني العام أن يقدم إىل الس االقتصادي واالجتمـاعي يف            يطلب  - 3  

نقل البضائع اخلطرة والنظام     تقريراً عن تنفيذ هذا القرار والتوصيات املتعلقة ب        2013  عام
  .املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها

       
  

__________ 

 ].تستكمل فيما بعد[ )13(


