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 التقرير

 الحضور

نيف        -1 يًا لتص ق عالم نظام المنس رة وبال ائع الخط نقل البض ية ب براء المعن نة الخ دت لج عق
 .2004ديسمبر /آانون األول10المواد الكيميائية وتوسيمها دورتها الثانية في جنيف يوم 

ي  -2 ترك ف ية   واش بلدان التال ن ال براء م دورة خ بانيا،   :  ال ن، إس ي، األرجنتي اد الروس االتح
نغال،           رك، الس يا، الدانم نوب أفريق يكا، ج برتغال، بلج برازيل، ال يا، ال يا، إيطال تراليا، ألمان أس
ندا،        ندا، هول ا، نيوزيل نرويج، النمس تحدة، ال ة الم ندا، المملك ندا، آ ا، فنل ين، فرنس ويد، الص الس

 . المتحدة األمريكية، اليابانالواليات

ادة   -3 ب الم ي       72وبموج ترك ف ي اش ادي واالجتماع س االقتص ي للمجل نظام الداخل ن ال  م
 .الدورة مراقبون من بلغاريا، الجزائر، سلوفاآيا، سويسرا

  .)UNITAR(وحضر الدورة ممثل لمعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث  -4

 .لجنة الجماعات األوروبية: حكومية الدولية التاليةوُمثِّلت في الدورة المنظمة ال -5

ية         -6 نود ذات األهم ة الب ي مناقش ية ف ية التال ير الحكوم نظمات غ ثلون للم ترك مم واش
نظماتهم ية    : لم ناعات الكيميائ ي للص س األوروب باغ   )CEFIC(المجل ناعات األص اد ص ، واتح

ي            ترآة للمخروط الجنوب مجلس االستشاري بشأن البضائع    ، وال (IFPCM)والطالءات للسوق المش
رة  ية  )DGAC(الخط ناعات الكيميائ رابطات الص ي ل س الدول ية (ICCA)، والمجل نظمة الدول ، والم

يد المقاييس      ،  (CGA)، وجمعية الغاز المضغوط     (SDA)، وجمعية الصابون والمنظفات     )ISO(لتوح
 .واالتحاد الدولي للنقل الجوي

 إقرار جدول األعمال

 )األمانة (T/SG/AC.10/31 :الوثيقة 
 )األمانة) (قائمة الوثائق( INF.1 :الوثيقة غير الرسمية 

نة جدول األعمال المؤقت الذي أعدته األمانة، آما تم تعديله مع إضافة الوثائق             -7 ّرت اللج أق
مية  ير الرس  غ

)INF.1 إلى INF.3.( 

 انتخاب أعضاء المكتب
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تراح من الخبير الوافد من الوال           -8 ى اق ناء عل يات المتحدة األمريكية، انتخب آل من السيدة       ب
 .، رئيسة ونائبًا لرئيسة الدورة، على التوالي)إيطاليا(بناساي . والسيد س) آندا(هيدريك . ك
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 قرارات ومقررات المجلس االقتصادي واالجتماعي

 ST/SG/AC.10/2004/1 (Secretariat) :الوثيقة

س االقت     -9 رار المجل ًا بق نة علم ت اللج ي  أحاط ادي واالجتماعـ ؤرخ 2003/64ص  25 الم
 2004/201 و 2003يونيه / حزيران24 دال المؤرخ  2003/201 وبمقرريـه   2003يوليه  /تموز

ؤرخ      باط  4ألف الم براير   / ش ن نتائج                  2004ف ن م ن المقرري رار وهذي ذا الق ى ه ا يترتب عل ، وبم
بة لعضوية اللجنة وعضوية لجنتيها الفرعيتين، على النحو المب          ين بالتفصيل في المالحظات بالنس

 .التفسيرية الملحقة بجدول األعمال

ن   -10 نّقحة م رة الم ثة عش بعة الثال ة للط ر األمان ياح بنش ع االرت ًا م نة علم ت اللج وأحاط
ي        نظام النموذج رة، ال ائع الخط ل البض أن نق يات بش بعة )ST/SG/AC.10/1/Rev.13(التوص ، والط

أن ن  يات بش ن التوص نّقحة م رابعة الم ير  ال بارات والمعاي يل االخت رة، دل ائع الخط ل البض (ق

ST/SG/AC.10/11/Rev.4( ن ى م خة األول ية  ، والنس واد الكيميائ يًا لتصنيف الم نظام المنسق عالم ال
يمها  م المتحدة         )ST/SG/AC.10/30( وتوس مية لألم ات الرس يع اللغ النظام والنظام النموذجي و  . ، بجم

واد الكيم         يًا لتصنيف الم يمها   المنسق عالم ية وتوس تاحان أيضًا بجميع اللغات الرسمية  على          يائ  م
ى شبكة                          تحدة عل م الم تابعة لألم ا ال نة االقتصادية ألوروب نقل باللج عبة ال ع ش ي لموق نوان التال الع

ت  ورة     . )htm.danger/danger/trans/org.unece.www(اإلنترن تاحان بص ن م ن النظامي ا أن هذي آم
ر   ة بذاآ راص مدمج ى أق تقلة عل ط مس راءة فق يزية(CD-ROM)ة للق ن اإلنكل ية / باللغتي الفرنس

ير                  بارات والمعاي يل االخت ك دل ى ذل يع تتضمن باإلضافة إل ة نسخًا     . آمنشورات للمب يح األمان وتت
 .باللغات األخرى عند الطلب

ية بنقل البضائع الخطرة خالل فترة السنتين                 ية المعن براء الفرع نة الخ ال لج أعم
2003-2004 

 Add.1 وST/SG/AC.10/C.3/46 :الوثائق
 ST/SG/AC.10/C.3/48و Add.1 
 ST/SG/AC.10/C.3/50و Add.1 
 ST/SG/AC.10/C.3/2004/80 
 ST/SG/AC.10/C.3/2004/CRP.3و Adds.1-11 
 ST/SG/AC.10/C.3/2004/CRP.4و Adds.1-5 

ائع ا   -11 نقل البض ية ب ية المعن براء الفرع نة الخ تقارير لج ًا ب نة علم ن أحاطت اللج رة ع لخط
رين   ة والعش رين، والخامس رابعة والعش رين، وال ثة والعش ا الثال أن  . دوراته ًا ب ا أحاطت علم آم

رها عن دورتها السادسة والعشرين          تمدت تقاري ية اع نة الفرع نوفمبر إلى / تشرين الثاني29(اللج
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انون األول7 مبر / آ ة     ) 2004ديس ه األمان روع أعدت ى مش تناد إل باالس
(ST/SG/AC.10/C.3/2004/CRP.3)و Adds.1-11و CRP.4و (Adds.1-5 تعديالت ض ال ال بع د إدخ  بع

 .(ST/SG/AC.10/C.3/52)وصدر التقرير النهائي بوصفه الوثيقة . الطفيفة

ية، بما في ذلك التعديالت التي أدخلت                     -12 نة الفرع ر اللج ى تقاري ة عل نة الموافق ررت اللج وق
ائع  ل البض أن نق ودة بش يات الموج ى التوص ة عل دة المقدم يات الجدي رة والتوص ر (الخط انظ

 ).2 و1المرفقين 

واد   يًا لتصنيف الم نظام المنسق عالم ية بال ية المعن براء الفرع نة الخ ال لج أعم
 2004-2003الكيميائية وتوسيمها خالل فترة السنتين 

 ST/SG/AC.10/C.4/10 :الوثائق
 ST/SG/AC.10/C.4/12 
 ST/SG/AC.10/C.4/14 
 ST/SG/AC.10/C.4/2004/15 
 ST/SG/AC.10/C.4/2004/CRP.3و Adds.1-3 
 ST/SG/AC.10/C.4/2004/CRP.4و Add.1 

ية عن دوراتها الخامسة، والسادسة، والسابعة         -13 نة الفرع تقارير اللج ًا ب نة علم . أحاطت اللج
نة       ا الثام ن دورته تقرير ع تمدت ال ية اع نة الفرع أن اللج ًا ب ت علم ا أحاط انون 9-7(آم  آ

مبر /األول ة ) 2004ديس ه األمان روع أعدت ى مش تناد إل  و(ST/SG/AC.10/C.4/2004/CRP.3باالس
Adds.1-3 و CRP.4 و Add.1 (       يفة يرات الطف راء بعض التغي ع إج تقرير النهائي بوصفه   . م وصدر ال
 .ST/SG/AC.10/C.4/16الوثيقة 

ية، بما في ذلك التعد                 -14 نة الفرع ر اللج ى تقاري ة عل نة الموافق ررت اللج يالت التي ُأدخلت وق
نظام المنسق عالميًا لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها، واألحكام الجديدة                 ي لل نص الحال ى ال عل

 ).3انظر المرفق (التي ُأِقرت 

 برنامج العمل

  والمقترحات المتعلقة به2006-2005برنامج العمل لفترة السنتين 

 )األمانة (INF.3 :الوثيقة غير الرسمية

ت  -15 ن      وافق ي الوثيقتي وارد ف نحو ال ى ال ن عل ن الفرعيتي ل اللجنتي رنامج عم ى ب نة عل  اللج
ST/SG/AC.10/C.3/52 رتان ى ST/SG/AC.10/C.4/8 و142 و141، الفق ك عل ددة ، وآذل ام المح ة المه قائم
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نظمة  يدانلم ي الم ية ف تعاون والتنم ى الصحة والمخاطر  االقتصادي ال تعلق بالمخاطر عل يما ي ف
 ).3، المرفق ST/SG/AC.10/C.4/8 (على البيئة
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 الجدول الزمني لالجتماعات

 : آما يلي2006-2005وافقت اللجنة على أن يكون الجدول الزمني لالجتماعات للفترة  -16

   2005 

ائع      جلسات10 نقل البض ية ب ية المعن نة الفرع اللج
 -الخطرة 

 :2005يوليه /  تموز4-8

  جلسات5
ية بال   ية المعن نة الفرع ق اللج نظام المنس

ية    واد الكيميائ نيف الم يًا لتص عالم
  -وتوسيمها 

 ):صباحًا (2005يوليه / تموز11-13

ائع      جلسة15 نقل البض ية ب ية المعن نة الفرع اللج
 -الخطرة 

ي 28 رين الثان بر / تش انون 7 -نوفم  آ
 :2005ديسمبر /األول

  جلسات5

ق     نظام المنس ية بال ية المعن نة الفرع اللج
نيف  يًا لتص ية  عالم واد الكيميائ  الم

 -وتوسيمها 

انون األول7-9 مبر / آ د  (2005ديس بع
 ):الظهر

المجمو(  جلسة25 نقل البضائع الخطرة 
 :ع

  ) جلسات10 :النظام المنّسق عالميًا 

   2006 

ائع      جلسة15 نقل البض ية ب ية المعن نة الفرع اللج
 -الخطرة 

 ):صباحًا (2006يوليه / تموز3-12

نة  جلسات5 ق   اللج نظام المنّس ية بال ية المعن  الفرع
 -عالميًا 

 ):بعد الظهر (2006يوليه / تموز12-14

ائع      جلسة13 نقل البض ية ب ية المعن نة الفرع اللج
 -الخطرة 

انون األول4-12 مبر / آ  2006ديس
 ):صباحًا(

ق      جلسات5 نظام المنّس ية بال ية المعن نة الفرع اللج
 -عالميًا 

انون األول   12-14 بعد  (2006ديسمبر  / آ
 ):الظهر

 جلستان
لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة        
واد   نيف الم يًا لتص ق عالم نظام المنّس وبال

 -الكيميائية وتوسيمها 

 :2006ديسمبر / آانون األول15
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المجمو(  جلسة28 :نقل البضائع الخطرة

 : ع
   جلسات10 :النظام المنّسق عالميًا 

 

 )جلستان

براء ال     نة الخ معنية بنقل  لج
رة وبالنظام      البضائع الخط
نيف    يًا لتص ق عالم المنّس
ية   واد الكيميائ الم

 :وتوسيمها
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 للمجلس االقتصادي واالجتماعي/... 2005مشروع القرار 

 INF.2: الوثيقة غير الرسمية

ي دوراته الموضوعية المقرر عقدها               -17 يه المجلس ف نظر ف رار لي نة مشروع ق تمدت اللج اع
 ).4انظر المرفق  (2005خالل عام 

 اعتماد التقرير

 .اعتمدت اللجنة تقرير دورتها الثانية ومرفقاته باالستناد إلى مشروع أعدته األمانة العامة -18
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 1المرفق 

 ،تعديالت على الطبعة الثالثة عشرة المنقحة من التوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة
 )Rev/1/10.AC/SG/ST.13( النظام النموذجي

 )ST/SG/AC.10/32/Add.1 انظر الوثيقة(

 2المرفق 

 ،تعديالت على الطبعة الرابعة المنقحة من التوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة
 )Rev/11/10.AC/SG/ST.4( دليل االختبارات والمعايير

 )ST/SG/AC.10/32/Add.2 انظر الوثيقة(

 3المرفق 

 نّسق عالميًا لتصنيف الموادتعديالت على الطبعة األولى من النظام الم
 )AC/SG/ST.30/10( الكيميائية وتوسيمها

 )ST/SG/AC.10/32/Add.3 انظر الوثيقة(
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 4المرفق 

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي/... 2005مشروع القرار 

يًا لتصنيف المواد                        نظام المنسق عالم رة وبال نقل البضائع الخط ية ب براء المعن نة الخ ال لج أعم
 وتوسيمهاالكيميائية 

 إن المجلس االقتصادي واالجتماعي، 

ير   راراته إذ يش ى ق ؤرخ 1999/65إل رين األول26 الم توبر / تش  2001/34، و1999أآ
يه   / تموز  26المؤرخ    انون األول 20 المؤرخ    2001/44، و 2001يول  2003/64، و2001ديسمبر / آ
 ، 2003يوليه / تموز25المؤرخ 

د نظر     ام عن          وق ن الع ر األمي ي تقري ال لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة          ف  أعم
نظام    2004-2003خالل فترة السنتين     )1(وتوسيمها لتصنيف المواد الكيميائية     المنّسق عالمياً وبال

، 

 أعمال اللجنة فيما يتعلق بنقل البضائع الخطرة -ألف 

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

ي اعتباره        ضرورة المحافظة على معايير السالمة في جميع األوقات، وتيسير          وإذ يضع ف
التجارة، وأهمية ذلك لمختلف المنظمات المسؤولة عن النظام النموذجي، مع االستجابة في الوقت     

ريق ا        ن ط ئة ع تلكات والبي ة األرواح والمم أن حماي تزايدة بش واغل الم ه للش أمون  ذات نقل الم ل
 للبضائع الخطرة، بما في ذلك أمنها أثناء النقل،

ظ   ي           وإذ يالح نطاق العالم ى ال تجارة عل ي ال تداولة ف رة الم ائع الخط م البض زايد حج ت
 والتوسع السريع في مجالي التكنولوجيا واالبتكار،

لجنة  الذب طلب فيه من ال    1975يوليه  / تموز 30المؤرخ  ) 59-د (1975بقراره  وإذ يذّآر    
تجارة   تحدة لل م الم ر األم يما مؤتم ية، وال س رى المعن ئات األخ ع الهي اور م درس، بالتش أن ت
نظمة       بحرية، وم ة ال ية للمالح ية الدول ارية الحكوم نظمة االستش رف بالم ان يع ا آ ية، وم والتنم

نقل الجوي، واللجان اإلقليمية، إمكانية التوص                  ي لل اد الدول ية، واالتح ي الدول يران المدن ل إلى  الط

                                                      
(1) E/2005/...] ُتستكمل.[ 



ST/SG/AC.10/32 
Page 13 

ي   أخذ ف نقل، ت ائط ال يع وس رة بجم ل البضائع الخط أن نق ية بش ية دول ترك لصياغة اتفاق ج مش نه
 االعتبار المجال العام التفاقية مستقبلية تتعلق بالنقل الدولي المتعدد الوسائط،

ر أيضا      ، اعتبرت، حتى اآلن، أن النظر في       )59-د (1975 بأن اللجنة، استجابة للقرار      وإذ يذّآ
ثل ه    ات أو االتفاقيات الدولية التي تنظم                           م ن االتفاق يق بي تم التوف م ي ا ل بًا م د ال يكون مناس ية ق ذه االتفاق

 النقل الدولي للبضائع الخطرة،

 أن الصكوك الدولية الرئيسية التي تنظم نقل البضائع الخطرة بمختلف وسائط النقل              وإذ يالحظ   
نقل البضائع الخطرة،           ( ية ل بحرية الدول ة ال  والتعليمات الفنية لنقل البضائع الخطرة بطريقة آمنة        المدون

اق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق البرية، واللوائح المتعلقة                جوًا، واالتف
تعلق بالنقل الدولي للبضائع                      اق األوروبي الم ة، واالتف ي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدي نقل الدول بال

ية    الخطرة عن طريق      ية الداخل ح الوطنية، قد تمت مواءمتها     ) الممرات المائ د من اللوائ ك العدي ، وآذل
نظام النموذجي المرفق بتوصيات اللجنة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، بيد أن عدم تلقائية                    يًا مع ال حال

الم تظل السبب الرئي  دان الع ية بل ي غالب ي ف نقل الداخل ية لل ريعات الوطن ية تحديث التش دم عمل سي لع
تعدد       ي الم نقل الدول ام ال أداء أم ريعية آ بات تش كل عق ي، وتش عيد العالم ى الص ي عل توافق التنظيم ال

 الوسائط،

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

 الخطرة، بما في ذلك أمنها أثناء النقل؛

 :إلى األمين العاميطلب  -2 

ة )أ(  دة والمعدل يم التوصيات الجدي ات )2(تعم ى حكوم رة عل ل البضائع الخط أن نق  بش
نظمات       ائر الم ة، وس ة الذري ية للطاق ة الدول ة، والوآال االت المتخصص اء، والوآ دول األعض ال

 الدولية المعنية؛

بعة الرابعة عشرة المنقحة من          )ب(  : التوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة    نشر الط
ي نظام النموذج ن  )3(ال نقحة م رابعة الم بعة ال الت الط ائع  ، وتعدي نقل البض تعلقة ب يات الم التوص

رة ير: الخط بارات والمعاي يل االخت ثر الطرق )4(دل تحدة، وبأآ م الم مية لألم ات الرس يع اللغ ، بجم
 ؛2005ة من حيث التكاليف، وفي موعد ال يتجاوز نهاية عام فعالي

                                                      
(2) ST/SG/AC.10/32و ،Add.12 و. 
(3) ST/SG/AC.10/1/Rev.14. 
(4) ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amendt.1  
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ادية  )ج(  نة االقتص ة اللج ي ألمان ع اإللكترون ى الموق بوعات عل ذه المط ة ه إتاح
ا  ى قرص مدمج                        )5(ألوروب تها أيضًا عل نة، وإتاح ى اللج كرتارية إل ات الس دم أيضًا خدم ي تق ، الت

 بذاآرة للقراءة فقط؛

ات، و     يدعو  -3  يع الحكوم االت المتخصصة، والوآالة الدولية للطاقة الذرية،         جم الوآ
نة،           ل اللج أن عم ا بش نة آراءه ة اللج ى أمان يل إل ى أن تح ية إل ية المعن نظمات الدول ائر الم وس

 مشفوعة بأي تعليقات قد تود إبداءها بشأن التوصيات المعدَّلة؛

ا        يدعو    -4  ية والوآ ان اإلقليم ر واللج تمة باألم ات المه يع الحكوم الت المتخصصة جم
ع أو        يامها بوض دى ق بار ل ي االعت نة ف يات اللج أخذ توص ى أن ت ية إل ية المعن نظمات الدول والم

 تحديث المدونات أو األنظمة المالئمة؛

به -5  رر طل نظمة    يك ية، وم بحرية الدول نظمة ال ع الم اور م درس، بالتش نة أن ت ى اللج  إل
ية، وال           ية، واللجان اإلقليم ي الدول ية المعنية، إمكانية إيجاد نهج          الطيران المدن ية الدول نظمات الحكوم م

تعدد الوسائط للبضائع الخطرة، أو أي إمكانية أخرى                       ي الم نقل الدول تعلق بال ية ت مشترك لصياغة اتفاق
نقل البضائع الخطرة في جميع البلدان من أجل ضمان تحقيق                        نظام النموذجي ل يذ ال لتحسين تزامن تنف

 الحواجز التقنية التي تعترض التجارة الدولية؛درجة سالمة عالية وإزالة 

 وتوسيمها لتصنيف المواد الكيميائية المنّسق عالميًابالنظام أعمال اللجنة فيما يتعلق  -باء 

باره   ي اعت ام   وإذ يضع ف ه لع ي دورت تدامة، ف ية المس ي للتنم ة العالم ر القم  2002 أن مؤتم
 التي وضعها على تنفيذ )6(من خطة التنفيذ) ج(23قرة المعقودة في جوهانسبرغ، شّجع البلدان، في الف

نظام المنسق عالميًا لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها           في أقرب موعد ممكن آي يتم العمل على        ال
 ؛2008نحو آامل بهذا النظام بحلول عام 

باره  ي اعت رارها   أيضا وإذ يضع ف ي ق ّرت ف ة أق ية العام ؤرخ 57/253أن الجمع  20 الم
 خطة تنفيذ جوهانسبرغ وطلبت إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي أن 2002ديسمبر /ون األولآان

 21ينفِّذ أحكام هذه الخطة ذات الصلة بواليته، وأن يعمل بوجه خاص على تنفيذ جدول أعمال القرن          
 ،بتعزيز التنسيق على نطاق المنظومة

 : مع االرتياح أنوإذ يالحظ 

                                                      
(5) www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13 files_e.html. 
ب    (6) تدامة، جوهانس ية المس ي للتنم ة العالم ر القم ر مؤتم يا،  تقري نوب أفريق  26رغ، ج

ول  4 –أغسطس   /آب بتمبر   / أيل م المبيع           (2002س تحدة، رق م الم )  والتصويب A.03.II.A.1منشورات األم
 .الفصل األول، القرار الثاني، المرفق
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م ا       )أ(  رامج األم يع ب لمتحدة والوآاالت المتخصصة المعنية بالسالمة الكيميائية في       جم
ئة،            تحدة للبي م الم رنامج األم ا، وب ادية ألوروب نة االقتص يما اللج ئة، وال س نقل أو البي ال ال مج
والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الطيران المدني الدولية، اتخذت الخطوات المناسبة لتعديل أو            

  القانونية من أجل وضع النظام المنّسق عالميًا موضع التنفيذ؛النظر في تعديل صكوآها

وات       )ب(  اذ الخط ا باتخ ان أيض ية تقوم حة العالم نظمة الص ية وم ل الدول نظمة العم م
المة      تعلق بالس يما ي ة ف ية القائم بادئهما التوجيه ا وم ياتهما ومدوناتهم يف توص بة لتكي المناس

ية مع النظام المنسق عالميًا، و       بخاصة في مجالي الصحة والسالمة المهنيتين والوقاية من        الكيميائ
 التسمم ومعالجته؛

الدول األعضاء المشارآة في أنشطة اللجنة الفرعية المعنية بالنظام المنسق عالميًا            )ج( 
ية مجتهدة في إعداد تنقيحات                   ك المفوضية األوروب يمها، وآذل يـة وتوس ـواد الكيميائ لتصنيـف الم

  أو اإلقليمية الواجبة التطبيق في سبيل تنفيذ النظام المنّسق عالميًا؛ للتشريعات الوطنية

ية، وال   )د(  نظمات اإلقليم االت المتخصصة، والم تحدة، والوآ م الم رامج األم ن ب د م العدي
تحدة للتدريب والبحث، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة                  م الم د األم يما معه س

يا والمحيط الهادي، والمحفل الحكومي الدولي                االقتصادية أل   تعاون االقتصادي آلس ا، ومجلس ال وروب
ي بالسالمة الكيميائية، والحكومات، والمفوضية األوروبية، والمنظمات غير الحكومية التي تمثل              المعن

ية، قد نظمت حلقات تدريبية وحلقات دراسية متعددة، وأنشطة أخرى لبناء القد               رات الصناعات الكيميائ
اء الوعي في مجاالت اإلدارة،               ي من أجل إذآ ي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطن ى الصعيد الدول عل

 وقطاع الصحة، والصناعة، واإلعداد لتنفيذ النظام المنسق عالميًا، أو ساهمت في تلك األنشطة؛

درك  ام    وإذ ي و ع تهدف وه تاريخ المس ول ال ي بحل يذ الفعل وف يقتضي 2008 أن التنف  س
ية بالنظام المنسق عالميًا لتصنيف المواد الكيميائية              الم  ية المعن نة الفرع ن اللج تعاون بي ن ال زيد م

دول األعضاء،   ات ال بذلها حكوم ي ت ود الت تمرار الجه ية، واس ية المعن ئات الدول يمها والهي وتوس
ع قطاع الصناعات واألطراف المتأثرة األخرى، والدعم الكبير ألنشطة بناء الق                تعاون م درات وال

 في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان النامية، 

ر  ب والبحث وإذ يذّآ 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 ال     يذ ال ياً   لتنف ق عالم ية        منّس واد الكيميائ مها   لتصنيف الم بغية بناء القدرات الالزمة على     ووس
 جميع المستويات،
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يد    -1  يًا في شكل آتاب              يش نظام المنسق عالم ام لنشر ال ن الع باللغات الرسمية  )7(باألمي
ط    راءة فق رة للق ة بذاآ راص مدمج ي أق تحدة، وف م الم واد  CD-ROMالست لألم ع الم ته م ، وإتاح

 ؛)8(عالمية ذات الصلة على الموقع اإلليكتروني ألمانة اللجنة االقتصادية ألوروبااإل

ره -2  الغ تقدي رب عن ب االت المتخصصة، يع تحدة، والوآ م الم برامج األم نة، ول  للج
 والمنظمات األخرى المعنية لتعاونها المثمر والتزامها بتنفيذ النظام المنّسق عالميًا؛

 :ام إلى األمين العيطلب -3 

تعديالت    )أ(  يم ال يًا على حكومات الدول                )9(تعم ق عالم نظام المنّس ى ال ت عل ي ُأدخل  الت
 األعضاء والوآاالت المتخصصة والمنظمات الدولية األخرى المعنية؛ 

 من النظام المنسق عالميًا بجميع اللغات الرسمية لألمم )10(نشر الطبعة األولى المنقحة )ب( 
ثر الطرق فع       تحدة، وبأآ ية من حيث التكاليف، في موعد ال يتجاوز نهاية عام             الم ، وإتاحتها  2005ال

 وعلى الموقع اإللكتروني ألمانة اللجنة االقتصادية CD-ROMعلى أقراص مدمجة بذاآرة للقراءة فقط 
 ألوروبا، التي تقدم خدمات السكرتارية للجنة؛

و -4  الل اإلج      يدع ن خ رورية، م وات الض اذ الخط ى اتخ ات إل أو /راءات و الحكوم
ا أوصت به خطة التنفيذ التي                         ق م يًا وف نظام المنسق عالم يذ ال بة، لتنف ية المناس ريعات الوطن التش

 وضعها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، إذا لم تكن قد قامت بذلك بعد؛

رر أيضًا      -5  ية وبرامج األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة           يك ان اإلقليم ه للج دعوت
ائر  يذ النظام المنّسق، وأن تقوم، حيثما آان ذلك مالئمًا،                    وس ى تنف ل عل ية أن تعم نظمات المعن  الم

تعديل ما   لديها من صكوك قانونية دولية تتناول سالمة النقل أو سالمة العمل أو حماية المستهلك  ب
 أو حماية البيئة، بحيث يوضع النظام المنسق موضع التنفيذ من خالل هذه الصكوك؛

ات و  يدع  -6  م المتحدة والوآاالت المتخصصة            الحكوم رامج األم ية وب ان اإلقليم واللج
ى            ية إل نظمات المعن ن الم يرها م براء       وغ نة الخ زويد لج ية المعنية    ت  المنّسق عالمياً بالنظام  الفرع

  بالمعلومات بشأن تنفيذ النظام؛مهايوست ولتصنيف المواد الكيميائية

                                                      
(7) ST/SG/AC.10/30. 
(8) www.unece.org/trans/danger/public/ghs/ghs.html. 
(9) ST/SG/AC.10/32/Add.3. 

(10) ST/SG/AC.10/30/Rev.1. 
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جع 7  ي  يش ان اإلقليم ات واللج ة     الحكوم االت المتخصص تحدة والوآ م الم رامج األم ة وب
 على  ، وبوجه خاص دوائر الصناعة    ،وغيرها من المنظمات الدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية        

نّسق عالميًا بتقديم مساهمات مالية ألنشطة بناء القدرات في البلدان النامية المتعزيز دعمها لتنفيذ النظام 
 .أو مساعدة تقنية/ انتقالية ووالبلدان التي تمر بمرحلة

 برنامج عمل اللجنة -جيم 

اً   يط علم نتين    وإذ يح ترة الس نة لف ل اللج برنامج عم ي  2006-2005 ب بما ورد ف  حس
 ،)11(من تقرير األمين العام...  إلى ...اتالفقر

ظوإذ   يل  يالح براء ضعف التمث بي لخ ي النس بلدان الت ية وال بلدان النام رال  اقتصاداتها تم
 هذا العمل؛ضمان مشارآتهم على نطاق أوسع في في عمل اللجنة، وضرورة لة انتقالية، مرحب

ق        وارد من موظفي الخدمات العامة التي آانت تتطلبها أنشطة اللجنة              وإذ يالحظ مع القل  أن الم
ية  ية المعن نظام الفرع يًابال ق عالم ية  المنّس واد الكيميائ ي ت مهايوست ولتصنيف الم ائها والت ند إنش م  ع

ام   ة ع تى نهاي تة ح ة المؤق اعدة العام ن خالل المس يرها م ام 2004توف ي ع ت ف د ُألغي ، دون 2004 ق
 ،)12(مراعاة للتوصيات التي قدمتها اللجنة في دورتها األولى

  الموافقة على برنامج عمل اللجنة؛يقرر -1 

ددي  -2  ي    ش بلدان الت ية وال بلدان النام ن ال براء م ارآة خ ية مش ى أهم رعل اداتها  اتم قتص
ية   ب نة،        مرحلة انتقال ويدعو في هذا الخصوص، إلى تقديم تبرعات تسهل مشارآتهم، بما            في عمل اللج

ك عن طريق          تكفل بتكاليف   في ذل السفر وبدالت اإلقامة، ويدعو الدول األعضاء والمنظمات الدولية ال
  إذا آانت في وضع يسمح لها بذلك؛أن تقدم إسهاماتهاإلى 

مين العام أن يعيد تخصيص الموارد المناسبة من موظفي الخدمات العامة            إلى األ  يطلب -3 
 ألنشطة اللجنة؛

ى المجلس االقتصادي واالجتماعي                 يطلب    -4  دم إل ام أن يق ن الع ى األمي  2005عام  في  إل
رار          ذا الق يذ ه را عن تنف نقل البضائع الخطرة والنظام المنّسق عالميًا               تقري تعلقة ب يذ التوصيات الم  وتنف

 .مهايوست وتصنيف المواد الكيميائيةل
----- 

                                                      
(11) E/2005/... ]ُتستكمل.[ 
(12) E/2003/46 ، 33الفقرة. 


