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التض ي
أ لً -الحرور
 -4عقــدت جلنــة اخلـرباء املعنيــة بنقـ البضــا ا اخلةــر وبالناــاا املن تســا عامليـا لتصــنيف املـواد
الكيميا ية و وسيم ا دورهتا السادسة يف جنيف يوا  41كانون األول/ديسمرب 0240.
 -0وش ــارا يف ال ــدور خـ ـرباء م ــن البل ــدان التالي ــة األرجنت ــن ،وأملاني ــا ،وآيرلن ــدا ،وإيةالي ــا،
والربازيـ ـ  ،والس ــويد ،وسويسـ ـرا ،وفرنس ــا ،وفنلن ــدا ،وكن ــدا ،واململك ــة املتح ــد لربيةاني ــا العام ــى
وآيرلندا الشمالية ،والنرويج ،والنمسا ،والوليات املتحد األمريكية ،واليابان.
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وكان الحتاد األورويب ممثالا يف الدور .

 -1كمــا ضــر الــدور ممثلــو املنامــات لــري احلكوميــة التاليــة املع ــد األمريكــي للتنايــف
()ACI؛ والفري ـ ــا املاسس ـ ــي األس ـ ـةاس املع ـ ــين بص ـ ــناعة وس ـ ــالمة املتف ـ ـرات ()AEISG؛ واحت ـ ــاد
صــناعات األصــبال والةــالءات للســو املشــةكة للمخــرو اجلنــويب(IFPCM)؛ واجمللــس األورويب
للصناعات الكيميا ية ()CEFIC؛ والرابةة الدولية للبضا ا اخلةر و اوياهتا.

ثبنببً -إق ار جد ل األعيبل

(البند  4من جدول األعمال)

الوثيقة
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( ST/SG/AC.10/39األمانة)
أقرت الل نة جدول األعمال املاقت الذي أعد ه األمانة.

ثبلثبً -انتخبب أعربل اليكتب
(البند  0من جدول األعمال)

 -6انتُخبـ ــت السـ ــيد  .هيـ ــدريد (كنـ ــدا) ر يس ـ ـةا والسـ ــيد ج .هـ ــارت (اململكـ ــة املتحـ ــد )
نا ب ا للر يس.

رالةبً -ق ارات مض رات اليجلس القتصبدي الجتيبعي
(البند  3من جدول األعمال)

الوثيقة

( ST/SG/AC.10/38األمانة)

 -7أ اطــت الل نــة علمـ ا بقـرار اجمللــس القتصــادي والجتمــاعي  05/0244املــار 07
متوز/يوليـه  ،0244ول اــت أنــه ناـرا لعــدا لقــي أي طلــب للعضــوية يف الل نــة أو يف أي مــن
جلاهنا الفرعية خالل الفة  ،0240-0244فستا هذه العضوية كما يلي
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جلنـة اخلـرباء  12عضـوا ،علـى النحـو املبـن بالتفصـي يف املال اـات التفسـريية املتصـلة
جبدول األعمال؛



جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنق البضا ا اخلةر  32عضوا؛



جلنــة اخل ـرباء الفرعيــة املعنيــة بالناــاا املنســا عامليـ ا لتصني ــف امل ـواد الكيميا ي ــة و وســيم ا
 36عضوا.

 -8وأ اطـ ــت الل نـ ــة علم ـ ـ ا مـ ــا الر يـ ــا بنشـ ــر األمانـ ــة للةبعـ ــة املنقحـ ــة السـ ــابعة عشـ ــر
للتوص ـ ــيات املتعلق ـ ــة بنقـ ـ ـ البض ـ ــا ا اخلة ـ ــر  ،النا ـ ــاا النم ـ ــوذجي (،)ST/SG/AC.10/1/Rev.17
والتعــدي األول علــى الةبعــة املنقحــة اخلامســة للتوصــيات املتعلقــة بنق ـ البضــا ا اخلةــر  ،دلي ـ
الختبــارات واملعــايري ( )ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amdt.1والةبعــة املنقحــة الرابعــة للناــاا املنســا
عاملي ـ ا لتص ــنيف امل ـواد الكيميا ي ــة و وس ــيم ا ( )ST/SG/AC.10/30/Rev.4جبمي ــا الل ــات الر ي ــة
لألمم املتحد .
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كما أُ يط علم ا بأن النشرات الثالثة متا ة أيض ا يف شك إلكةوين

علــى املوقــا اكلكــةوين لشــعبة النق ـ بل نــة األمــم املتحــد القتصــادية ألوروبــا
(أ)
( ،)www.unece.org/trans/danger/danger.htmجبميا الل ات الر ية لألمم املتحد ؛
(ب)

وبصور منفصلة يف شك ملف  ،PDFكإصدار للبيا.

خبمسبً -أعي بل لجن ة الخب ال الة عب ة اليةنب ة لنض البر بال الخ
السنتبن 1121-1122

خ ل ت

(البند  1من جدول األعمال)

الوثا ا

ST/SG/AC.10/C.3/78
ST/SG/AC.10/C.3/80
 ST/SG/AC.10/C.3/82وAdd.1

 ST/SG/AC.10/C.3/2012/CRP.3وAdds.1-9
 ST/SG/AC.10/C.3/2012/CRP.4وAdds.1-6

 -42أ اطـ ــت الل ن ـ ــة علم ـ ـا بتق ـ ــارير جلنـ ــة اخل ـ ـرباء الفرعي ـ ــة املعني ـ ــة بنق ـ ـ البض ـ ــا ا اخلة ـ ــر ع ـ ــن
دوراهت ــا الثامن ــة والثالث ــن ،واألربع ــن ،واحلادي ــة واألربع ــن .كم ــا أ اط ــت علمـ ـ ا ب ــأن الل ن ــة الفرعي ــة
اعتم ـ ــدت قريره ـ ــا ع ـ ــن دورهت ـ ــا الثاني ـ ــة واألربع ـ ــن ( 44-3ك ـ ــانون األول/ديس ـ ــمرب  )0240عل ـ ــى
أس ـ ـ ـ ـ ــا مش ـ ـ ـ ـ ــرو أعد ـ ـ ـ ـ ــه األمان ـ ـ ـ ـ ــة ( ST/SG/AC.10/C.3/2012/CRP.3و Adds.1-9و-/CRP.4
و )Adds.1-6بع ــد إدخ ــال بع ــل التع ــديالت الةفيف ــة .وص ــدر التقري ــر الن ــا ي بوص ــفه الوثيقـ ـة
.ST/SG/AC.10/C.3/84
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 -44وأيــدت الل نــة قــارير الل نــة الفرعيــة ،لــا يف ذلــد التعــديالت الــي أُدخلــت علــى التوصــيات
الصادر بشأن نق البضا ا اخلةر والتوصيات اجلديد املقدمة (انار املرفقن األول والثاين).

سبدسبً -أعي بل لجن ة الخب ال الة عب ة اليةنب ة لبلن ب الينس ق عبليب بً لتص نبف
اليواد الكبيببابة توسبيهب خ ل ت السنتبن 1121-1122
(البند  5من جدول األعمال)

الوثا ا

ST/SG/AC.10/C.4/42
ST/SG/AC.10/C.4/44
ST/SG/AC.10/C.4/46

 ST/SG/AC.10/C.4/2012/CRP.1وAdds.1-4
 ST/SG/AC.10/C.4/2012/CRP.2وAdd.1

 -40أ اط ــت الل ن ــة علمـ ـا بتق ــارير اخلـ ـرباء الفرعي ــة املعني ــة بالنا ــاا املنس ــا عامليـ ـا لتص ــنيف
املواد الكيميا ية و وسيم ا عن دوراهتا احلادية والعشرين والثانية والعشـرين والثالثـة والعشـرين .كمـا
أ اطت الل نة علم ا بأن الل نة الفرعية اعتمدت التقرير املتعلا بدورهتا الرابعة والعشرين (-40
 41كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمرب  ) 0240علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو أعد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه األمانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
( ST/SG/AC.10/C.4/2012/CRP.1و Adds.1-4و -/CRP.2و )Adds.1-2مـ ـ ـ ـ ـ ــا إج ـ ـ ـ ـ ـ ـراء بعـ ـ ـ ـ ـ ــل
الت يريات الةفيفة .وصدر التقرير الن ا ي بوصفه الوثيقة  ST/SG/AC.10/C.4/48و.Add.1
 -43وأيـدت الل نـة قـارير الل نـة الفرعيـة ،لـا يف ذلـد التعـديالت الـي أُدخلـت علـى الــن
احلــاس للناــاا املنســا عاملي ـا لتصــنيف امل ـواد الكيميا يــة و وســيم ا ،واأل كــاا اجلديــد املعتمــد
(انار املرفا الثالث).

سبلةبً -ل نبمج عي ت السنتبن 1122-1122
(البند  6من جدول األعمال)

ألف -ل نبمج الةي
الوثا ا لري الر ية

 INF.1و( INF.2األمانة)

 -41وافقــت الل نــة علــى برنــامج عمـ الل نتــن الفــرعيتن علــى النحــو الـوارد يف الفقــر 86
من الوثيقة  ST/SG/AC.10/C.3/84واملرفا الرابا للوثيقة .ST/SG/AC.10/C.4/48

لبل -الجد ل الزمني ل جتيبعبت
 -45بعد إبالل األمانـة الل نـة بتـوفر مرافـا املـامترات ،وافقـت الل نـة علـى أن يكـون اجلـدول
الزمين لالجتماعات للفة  0241-0243كما يلي
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1122
 08-01زيران/يونيه
 3-4متوز/يوليه
 05شـ ـرين الث ــاين/نوفمرب ( 1 -ص ــبا ا) ك ــانون
األول/ديسمرب
( 1بعد الا ر)  6 -كـانون األول /ديسمرب

الل ن ــة الفرعي ــة املعني ــة بنقـ ـ البض ــا ا اخلة ــر ،
الدور  42( 13جلسات)
الل ن ـ ـ ــة الفرعي ـ ـ ــة املعني ـ ـ ــة بالنا ـ ـ ــاا املنس ـ ـ ــا عاملي ـ ـ ـا
لتصــنيف امل ـواد الكيميا يــة و وســيم ا ،الــدور 05
( 6جلسات)
الل ن ــة الفرعي ــة املعني ــة بنقـ ـ البض ــا ا اخلة ــر ،
الدور  45( 11جلسة)
الل ن ـ ـ ــة الفرعي ـ ـ ــة املعني ـ ـ ــة بالنا ـ ـ ــاا املنس ـ ـ ــا عاملي ـ ـ ـ ا
لتصــنيف امل ـواد الكيميا يــة و وســيم ا ،الــدور 06
( 5جلسات)

اجملمو

الل نــة الفرعيــة املعنيــة بنق ـ البضــا ا اخلةــر 05
جلسة
الل نــة الفرعيــة املعنيــة بالناــاا املنســا عاملي ـ ا لتصــنيف
املواد الكيميا ية و وسيم ا  44جلسة
1122
 03زيران/يونيه ( 0 -صبا ا) متوز/يوليه
( 0بعد الا ر)  1 -متوز/يوليه
 9-4كانون األول/ديسمرب
( 40-42صبا ا) كانون األول/ديسمرب
( 40بعد الا ر) كانون األول/ديسمرب

الل ن ــة الفرعي ــة املعني ــة بنقـ ـ البض ــا ا اخلة ــر ،
الدور  45( 15جلسة)
الل ن ـ ـ ــة الفرعي ـ ـ ــة املعني ـ ـ ــة بالنا ـ ـ ــاا املنس ـ ـ ــا عاملي ـ ـ ـا
لتصــنيف امل ـواد الكيميا يــة و وســيم ا ،الــدور 07
( 5جلسات)
الل ن ــة الفرعي ــة املعني ــة بنقـ ـ البض ــا ا اخلة ــر ،
الدور  41( 16جلسة)
الل ن ـ ـ ــة الفرعي ـ ـ ــة املعني ـ ـ ــة بالنا ـ ـ ــاا املنس ـ ـ ــا عاملي ـ ـ ـ ا
لتصــنيف امل ـواد الكيميا يــة و وســيم ا ،الــدور 08
( 5جلسات)
الل نة ،الدور السابعة (جلسة وا د )

اجملمو

الل نــة الفرعيــة املعنيــة بنق ـ البضــا ا اخلةــر 09
جلسة
الل نــة الفرعيــة املعنيــة بالناــاا املنســا عاملي ـ ا لتصــنيف
املواد الكيميا ية و وسيم ا  42جلسات
الل نة جلسة وا د
6
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ثبمنبً -مش ع ق ار اليجلس القتصبدي الجتيبعي .../1122
(البند  7من جدول األعمال)

الوثيقة لري الر ية

( INF.22الـ ــدور الثانيـ ــة واألربعـ ــون لل نـ ــة الفرعيـ ــة املعنيـ ــة بنق ـ ـ البضـ ــا ا
اخلة ــر )( INF.18/ال ــدور الرابع ــة والعش ــرون لل ن ــة الفرعي ــة املعني ــة بالنا ــاا
املنسا عاملي ا لتصنيف املواد الكيميا ية و وسيم ا (األمانة)

 -46اعتمدت الل نة مشرو قرار لينار فيه اجمللس يف دور ـه املوضـوعية لعـاا ( 0243اناـر
املرفا الرابا).

تبسةبً -أية مسبا أخ ى

(البند  8من جدول األعمال)
 -47مل بحث أية مسألة يف إطار هذا البند من جدول األعمال.

عبش اً -اعتيبد التض ي

(البند  9من جدول األعمال)

 -02اعتم ـ ــدت الل ن ـ ــة التقري ـ ــر املتعل ـ ــا ب ـ ــدورهتا السادس ـ ــة ومرفقا ـ ــه اس ـ ـ ـتنادا إىل مش ـ ــرو
أعد ه األمانة.
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الي ق األ ل
تةدي ت على ال بةة الينضح ة الس بلةة عش للتوي ببت اليتةلض ة لنض
البربال الخ  ،الن ب النيوذجي ()ST/SG/AC.10/1/Rev.17
(ان

الوثبضة )ST/SG/AC.10/40/Add.1

الي ق الثبني
تة دي ت عل ى ال بة ة الينضح ة الخبمس ة للتوي ببت اليتةلض ة لنض
الختب برات الية بيب
 ،دلب
البر بال الخ
()ST/SG/AC.10/11/Rev.5
(ان

الوثبضة )ST/SG/AC.10/40/Add.2

الي ق الثبلث
تة دي ت عل ى ال بة ة الينضح ة ال الة ة للن ب الينس ق عبليب بً لتص نبف
اليواد الكبيببابة توسبيهب ()ST/SG/AC.10/30/Rev.4
(ان

8
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الي ق ال الل
مش ع ق ار اليجلس القتصبدي الجتيبعي .../1122
.../1122
أعي بل لجن ة الخب ال اليةنب ة لنض البر بال الخ
لتصنبف اليواد الكبيببابة توسبيهب

لبلن ب الينس ق عبليب بً

إن اجمللس القتصادي والجتماعي،
إذ يش ـ ـ ـ ـ ــري إىل قراريـ ـ ـ ـ ـ ــه  65/4999املـ ـ ـ ـ ـ ــار  06ش ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتـ ـ ـ ـ ـ ــوبر 4999
و 05/0244املار  07متوز/يوليه ،0244
وقد نار يف قرير األمن العاا عن أعمال جلنة اخلرباء املعنية بنق البضا ا اخلةر
وبالنااا املنسا عامليا لتصنيف املواد الكيميا يـة و وسـيم ا خـالل فـة السـنتن - 0244
،)1(0240

ألف -أعيبل اللجنة بيب يتةلق لنض البربال الخ
وإذ يســلم بأمهيــة أعمــال جلنــة اخلـرباء املعنيــة بنقـ البضــا ا اخلةــر وبالناــاا املتـوا م علــى
الص ــعيد الع ــاملي لتص ــنيف امل ـ ـواد الكيميا ي ــة وو ــا ملواءم ــة امل ــدونات واألنام ــة املتعلق ــة بنق ـ ـ
البضا ا اخلةر ،
وإذ يض ــا يف اعتب ــاره ض ــرور احملافا ــة عل ــى مع ــايري األم ــان يف سي ــا األوق ــات ،و يس ــري
الت ار  ،وأمهية ذلد ملختلف املنامات املساولة عن النااا النموذجي ،ما الست ابة يف الوقت
ذا ه للشوال املتزايد بشأن محاية األروا واملمتلكات والبيئـة عـن طريـا النقـ املـأمون واملضـمون
للبضا ا اخلةر ،
املتداولــة يف الت ــار علــى النةــا
وإذ يال ـ التزايــد املســتمر يف ــم البضــا ا اخلةــر
ا
العاملي والتوسا السريا للتكنولوجيا والبتكار،
وإذ يُذكر بأنه على الرلم من أن الصكوا الدولية الر يسية املنامة لنق البضا ا اخلةـر
لختلــف وســا ط النق ـ وعــددا كب ـريا مــن األنامــة الوطنيــة قــد أصــبحت الن متوا مــة علــى ــو
أفض ما النااا النموذجي املرفا بتوصيات الل نة املتعلقـة بنقـ البضـا ا اخلةـر  ،يلـزا مزيـد مـن
__________

(.]E/2013/...[ )1
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العم ـ ملواءمــة هــذه الصــكوا ب يــة زيــاد األمــان و يســري الت ــار ؛ وإذ يــذكر أيض ـ ا بــأن فــاوت
التقدا يف حتديث التشريعات الوطنية للنق الداخلي الـوطين يف بعـل بلـدان العـامل ل يـزال يةـر
حتديات خةري أماا النق الدوس املتعدد الوسا ط،
 -4يعــرب عــن قــديره ألعمــال جلنــة اخل ـرباء املعنيــة بنق ـ البضــا ا اخلةــر وبالناــاا
املنســا عاملي ـا لتص ــنيف امل ـواد الكيميا ي ــة و وس ــيم ا فيمــا ـ املس ــا املتعلق ــة بنق ـ البض ــا ا
اخلةر  ،لا يف ذلد أمان النق ؛
-0

يةلب إىل األمن العاا

أن يُعمــم التوص ــيات اجلدي ــد واملع تدل ــة املتعلق ــة بنق ـ البض ــا ا اخلة ــر ( )2عل ــى
(أ)
كومــات الــدول األعضــاء ،والوكــالت املتخصصــة ،والوكالــة الدوليــة للةاقــة الذريــة ولريهــا مــن
املنامات الدولية املعنية؛

(ب) أن ينشر الةبعة املنقحة الثامنة عشر للتوصيات املتعلقة بنق البضا ا اخلةـر
النااا النموذجي( ،)3والتعدي  0على الةبعة املنقحـة اخلامسـة للتوصـيات املتعلقـة بنقـ البضـا ا
اخلةر دلي الختبارات واملعـايري( )4جبميـا الل ـات الر يـة لألمـم املتحـد  ،وبـأكثر الةـر فعاليـة
من يث التكاليف ،يف موعد ل يت اوز هناية عاا 0243؛

(ج) أن يت ــيه ه ــذه املنش ــورات عل ــى املوق ــا اكلك ــةوين ألمان ــة الل ن ــة القتص ــادية
ألوروبـ ــا( ،)5الـ ــي قـ ــدا أيض ـ ـا خـ ــدمات األمانـ ــة إىل الل نـ ــة ،علـ ــى هيئـ ــة كتـ ــب وعلـ ــى أق ـ ـرا
مدجمة أيضا؛

 -3يــدعو سيــا احلكومــات ،والل ـان اكقليميــة ،والوكــالت املتخصصــة ،والوكالــة
الدوليــة للةاقــة الذريــة ولريهــا مــن املنامــات الدوليــة املعنيــة إىل أن حتيـ إىل أمانــة الل نــة آراءهــا
بشأن عم الل نة ،مشفوعة بأي عليقات قـد ـود إبـداءها علـى التوصـيات بشـأن نقـ البضـا ا
اخلةر ؛
 -1ي ــدعو سي ــا احلكوم ــات امل تم ــة ،والل ــان اكقليمي ــة ،والوك ــالت املتخصص ــة
واملنام ــات الدولي ــة املعني ــة إىل أن أخ ــذ وص ــيات الل ن ــة يف العتب ــار عن ــد وض ــا أو حت ــديث
املدونات واألنامة املال مة؛
 -5يةلــب إىل الل نــة أن ــدر  ،بالتشــاور مــا املنامــة البحريــة الدوليــة ومنامــة
الةـريان املــدين الدوليــة والل ــان اكقليميــة واملنامــات احلكوميــة الدوليــة املعنيــة ،إمكانيــات حتســن
__________

( )2انار  ST/SG/AC.10/40/Add.1و.Add.2
(.ST/SG/AC.10/1/Rev.18 )3
(.ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.2 )4
(.www.unece.org/trans/danger/danger.html )5
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ةبيا الناـاا النمـوذجي لنقـ البضـا ا اخلةـر يف سيـا البلـدان لضـمان حتقيـا مسـتوى عـال مـن
األمـان وإزالـة احلـواجز التقنيـة الـي عـة ســبي الت ـار الدوليـة ،لـا يف ذلـد عـن طريـا مواصــلة
مواءمة ال فاقات أو ال فاقيات الدولية املنامة للنق الدوس للبضا ا اخلةر ؛
 -6يــدعو سيــا احلكومــات وكــذلد الل ــان واملنامــات اكقليميــة املعنيــة ،واملنامــة
البحرية الدولية ،ومنامة الةريان املدين الدولية ،إىل قدمي عليقات إىل الل نـة فيمـا يتعلـا بأوجـه
اختالف أ كاا الصكوا القانونية الوطنية أو اكقليمية أو الدولية عن أ كاا النااا النموذجي،
وذلد لتمكن الل نة من وضا مبادئ وجي ية عاونية لتعزيز ال سا بن هذه املتةلبات واحلد
من العوا ا الي ل ضرور هلا؛ وحتديد الختالفات املوضـوعية الدوليـة واكقليميـة والوطنيـة القا مـة
ب ية قلي لد الختالفات يف أنامة النق إىل أكرب د ممكن عمليا وكفالـة أل شـك هـذه
الختالفــات عنــدما كــون لزمــة معوقــات أمــاا النق ـ المــن والفعــال للبضــا ا اخلةــر ؛ وإج ـراء
اســتعرا حتريــري للناــاا النمــوذجي وخمتلــف صــكوا الوســا ط ب يــة حتســن وضــو ا و س ـ ي
استخدام ا و يسري رسة متةلباهتا؛

لبل -أعي بل اللجن ة بي ب يتةل ق لبلن ب الينس ق عبليب بً لتص نبف الي واد الكبيبباب ة
توسبيهب
وإذ يض ـ ـ ــا يف اعتب ـ ـ ــاره أن م ـ ـ ـامتر القم ـ ـ ــة الع ـ ـ ــاملي للتنمي ـ ـ ــة املس ـ ـ ــتدامة ق ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ا ،يف
الفقــر (03ج) مــن خةــة التنفيــذ ("خةــة جوهانســربل للتنفيــذ")( ،)6البلــدان علــى ةبيــا الناــاا
املنسا عامليا لتصنيف املواد الكيميا ية و وسيم ا يف أقرب وقت ممكن ك ا ة العمـ ذـذا الناـاا
بالكام حبلول عاا ،0228
وإذ يضــا يف اعتبــاره أيض ـاا أن اجلمعيــة العامــة أقــرت ،يف قرارهــا  053/57املــار 02
كـ ــانون األول/ديسـ ــمرب  ،0220خةـ ــة جوهانسـ ــربل للتنفيـ ــذ وطلبـ ــت إىل اجمللـ ــس القتصـ ــادي
والجتماعي نفيذ األ كاا املتصلة بوليته من اخلةة ،وخباصـة عزيـز نفيـذ جـدول أعمـال القـرن
 )7(04بتدعيم التنسيا على نةا املناومة،

وإذ يال

ما الر يا

أن الل نــة القتصــادية ألوروبــا ،وكــذلد سيــا بـرامج األمــم املتحــد والوكــالت
(أ)
املتخصصــة املعنيــة بالســالمة الكيميا يــة يف ميــدان النقـ أو البيئــة ،وخباصــة برنــامج األمــم املتحــد
للبيئ ــة واملنام ــة البحري ــة الدولي ــة ومنام ــة الةـ ـريان امل ــدين الدولي ــة ،ق ــد ا ــذت بالفع ـ اخلةـ ـوات
__________

( )6قري ــر م ـامتر القم ــة الع ــاملي للتنمي ــة املس ــتدامة ،جوهانس ــربل ،جن ــوب أفريقي ــا 06 ،آب/ألس ــةس  1 -أيل ــول/
سبتمرب ( 0220منشور األمم املتحد  ،رقم املبيا  A.03.II.A.1والتصويب) ،الفص األول ،القرار  ،0املرفا.
( )7قرير مامتر األمم املتحد املعـين بالبيئـة والتنميـة ،ريـو دي جـانريو 41-3 ،زيران/يونيـه  ،4990اجمللـد األول،
القرارات الي ا ذها املامتر (منشورات األمم املتحد  ،رقم املبيا A.93.I.8والتصويب) ،القرار  ،4املرفا الثاين.
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املناســبة لتعــدي أو حتــديث صــكوك ا القانونيــة ب يــة ةبيــا الناــاا املنســا عاملي ـ ا لتصــنيف الســلا
الكيميا ية و وسيم ا ،أو بصدد النار يف عديل ا يف أقرب وقت ممكن،
(ب) أن منامــة العم ـ الدوليــة ومنامــة األلذيــة والزراعــة ومنامــة الصــحة العامليــة
بص ــدد ا ـاذ اخلة ـوات املناس ــبة ه ــي األخ ــرى لتكيي ــف وص ــياهتا وم ــدوناهتا ومباد ــا التوجي ي ــة
املتعلق ــة بالس ــالمة الكيميا ي ــة م ــا النا ـاا املنس ــا عاملي ـا ،وخباص ــة يف جم ــالت الص ــحة والس ــالمة
امل نيتن وإدار مبيدات الفات والوقاية من التسمم ومعاجلته،
(ج) أن التشـريعات أو املعــايري الوطنيــة املوضــوعة لتةبيــا الناــاا املنســا عامليـا (أو الــي
ت ــيه ةبيق ــه) يف قة ــا وا ـ ــد أو أكث ــر ق ــد صـ ــدرت يف الحت ــاد الروس ــي ( ،)0242وإك ـ ـوادور
( ،)0229وأورول ـ ـواي ( ،)0229والربازيـ ـ ـ ( ،)0229وس وري ـ ــة كوري ـ ــا ( ،)0226وجن ـ ــوب
أفريقي ـ ــا ( ،)0229وسـ ـ ــن افور ( ،)0228وسويس ـ ـ ـرا ( ،)0229وص ـ ـ ـربيا ( ،)0242والصـ ـ ــن
( ،)0242وفيي ــت نـ ــاا ( ،)0229واملكسـ ــيد ( ،)0244وموريشـ ــيو ( ،)0221ونيوزيلنـ ــدا
( ،)0224واليابان ( ،)0226فضالا عن البلدان األعضاء يف الحتاد األورويب البـال عـددها 07
بلدا ،والبلدان األعضاء الثالثة يف املنةقة القتصادية األوروبية (،)8()0228
(د) أن التش ـ ـريا النمـ ــوذجي املتعلـ ــا بالصـ ــحة والسـ ــالمة يف العم ـ ـ ول حتـ ــه ذات
الصــلة ومــدونات قواعــد املمارســة القاضــية بتنفيــذ أ ك ـاا الةبعــة الثالثــة املنقحــة للناــاا املنســا
عامليا ،دخلت يز النفاذ يف أسةاليا يف مخس من الوليات القضـا ية األسـةالية التسـا يف كـانون
الثاين/يناير  ،0240ومن املتوقا أن دخ يز النفـاذ يف وليتـن قضـا يتن إضـافيتن يف كـانون
الثاين/يناير ،)8(0243
(ه) أن التكيفـان الثــاين والثالــث مــا التقــدا التقــين ل ناــاا التصــنيف والتوســيم
والتعليــب ،ال ـرامين إىل جع ـ أ كــاا الناــاا متوا مــة مــا أ كــاا الةبعــة الثالثــة املنقحــة للناــاا
املنس ــا عاملي ـ ـ ا دخ ــال يـ ــز النف ــاذ ،يف الحت ــاد األورويب ،يف  49نيسـ ــان/أبري  0244و34
متوز/يوليه  0240على التواس ،وأن من املتوقا أن يصدر يف عاا  0243كيف رابا يرمـي إىل
مواءمة النااا املشار إليه أعاله ما الةبعة الرابعة املنقحة للنااا املنسا عامليا(،)8
(و) أن اكخةار الصادر عن وزار الصناعة يف ايلند بشأن نااا صـنيف املخـاطر
واكبــالل عــن امل ـواد اخلةــر  ،واأل كــاا املرفقــة بــه ،الــذي يقضــي بتةبيــا أ كــاا الةبعــة الثالثــة
للناــاا املنســا عاملي ـ ا ،دخـ يــز النفــاذ يف  43آذار/مــار  ،0240وأنــه يــري وضــا الصــي ة
الن ا يـ ــة لنصـ ــو مماثلـ ــة للتش ـ ـريا القاضـ ــي بتةبيـ ــا الناـ ــاا املنسـ ــا عاملي ـ ـ ا يف قةاعـ ــات أخـ ــرى
(كاكمداد/الستخداا)(،)8
__________

( )8املعلومــات املتعلقــة بتةبيــا الناــاا املنســا عاملي ـ ا لتصــنيف امل ـواد الكيميا يــة و وســيم ا ،ســب البلــد وبواســةة
الصـ ــكوا القانونيـ ــة الدولي ـ ـة والتوصـ ــيات واملـ ــدونات واملبـ ــادئ التوجي يـ ــة ،متا ـ ــة يف املوقـ ــا اكلكـ ــةوين لل نـ ــة
القتصادية ألوروبا على العنوان .www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html
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(ز) أن معي ـ ــار اكب ـ ــالل ع ـ ــن املخ ـ ــاطر امل ـ ــنقه ،يف الولي ـ ــات املتح ـ ــد األمريكي ـ ــة،
القاضي بتةبيا الةبعة الثالثـة املنقحـة للناـاا املنسـا عامليـا يف أمـاكن العمـ أصـبه نافـذا يف 05
أيار/مايو ،)8(0240
( ) أن أعمال ةوير أو نقـيه التشـريعات أو املعـايري أو املبـادئ التوجي يـة الوطنيـة
الســارية علــى امل ـواد الكيميا يــة يف إط ــار ةبيــا الناــاا املنس ــا عاملي ـا لتص ــنيف امل ـواد الكيميا ي ــة
و وس ــيم ا مس ــتمر يف بل ــدان أخ ــرى (مثـ ـ إندونيس ــيا ،وش ــيلي ،والفلب ــن ،وكن ــدا) يف ــن أن
األنشةة املتعلقة بتةوير خةط التنفيذ القةاعية أو اسـةا ي يات التنفيـذ الوطنيـة يف بلـدان أخـرى
(مثـ ـ ـ ـ برب ـ ـ ــادو  ،وبوليفي ـ ـ ــا (دول ـ ـ ــة  -املتع ـ ـ ــدد القومي ـ ـ ــات) ،وجامايك ـ ـ ــا ،وزامبي ـ ـ ــا ،وش ـ ـ ــيلي،
وطاجيكســتان ،ولامبيــا ،ولوا يمــال ،وقريليزســتان ،وكولومبيــا ،والكون ــو ،وماليزيــا ،واملكســيد)
يري وضع ا الي ا أو من املتوقا أن يبدأ وضع ا قريب ا(،)8
( ) أن عددا من برامج األمم املتحد والوكالت املتخصصـة واملنامـات اكقليميـة،
ول س ــيما مع ــد األم ــم املتح ــد للت ــدريب والبح ــث ،ومنام ــة العم ـ الدولي ــة ،ومنام ــة الص ــحة
العاملية ،والل نة القتصادية ألوروبـا ،وجملـس التعـاون القتصـادي لسـيا واحملـيط اهلـادئ ،ومنامـة
التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي ،واحلكومات ،والحتاد األورويب ،واملنامات لري احلكوميـة
املمثلة للصناعات الكيميا ية ،قد نامت لقات عم و لقات دراسية وأنشـةة أخـرى متعـدد
لبنــاء القــدرات أو ســامهت في ــا علــى األصــعد الدوليــة واكقليميــة ودون اكقليميــة والوطنيــة مــن
أج وعية اكدار وقةا الصحة والصناعة واكعداد لتةبيـا الناـاا املنسـا عامليـ ا لتصـنيف املـواد
الكيميا ية و وسيم ا أو دعم ةبيقه،
وإذ يدرا أن التةبيا الفعلي سيتةلب املزيد مـن التعـاون بـن جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة
بالنا ــاا املنس ــا عاملي ـا لتص ــنيف امل ـواد الكيميا ي ــة و وس ــيم ا واهليئ ــات الدولي ــة املعني ــة ،واس ــتمرار
اجل ــود الـ ــي ب ــذهلا كومـ ــات الـ ــدول األعض ــاء ،والتعـ ــاون مـ ــا الص ــناعة وأصـ ــحاب املصـ ــلحة
الخـرين ،و قــدمي دعــم كبــري ألنشـةة بنــاء القــدرات يف البلــدان الـي متــر اقتصــاداهتا لر لــة انتقاليــة
والبلدان النامية،
وإذ يُذكر باألمهية اخلاصة ملع د األمم املتحد للتدريب والبحث ومنامة العم الدوليـة
ومنامة التعاون والتنمية يف امليـدان القتصـادي والشـراكة اكيا يـة العامليـة مـن أجـ بنـاء القـدرات
يف ةبيا النااا املنسا عامليا لتصنيف املواد الكيميا ية و وسيم ا فيما يتعلا ببناء القدرات على
سيا املستويات،

 -4يُث ــين عل ــى األم ــن الع ــاا لنش ــر الةبع ــة الرابع ــة املنقح ــة للنا ــاا املنس ــا عاملي ـ ـاا
()9
لتصنيف املـواد الكيميا يـة و وسـيم ا بالل ـات الر يـة السـت لألمـم املتحـد  ،علـى هيئـة كتـاب
ويف أق ـرا

مدجمــة ،وإ ا تــه مــا مــا يتص ـ بــه مــن م ـواد إعالميــة علــى املوقــا اكلكــةوين لل نــة

__________

( )9منشور األمم املتحد  ،رقم املبيا  A.09.II.E.10والتصويبات.
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القتص ــادية ألوروب ــا( )5ال ــي ــوفر خ ــدمات األمان ــة لل ن ــة اخلـ ـرباء املعنيـ ـة بنقـ ـ البض ــا ا اخلة ــر
وبالنااا املنسا عامليا لتصنيف املواد الكيميا ية و وسيم ا؛

 -0يُعرب عن بال قديره لل نة ولل نة القتصادية ألوروبا ولربامج األمـم املتحـد
والوكــالت املتخصصــة واملنامــات األخــرى املعنيــة لتعاوهنــا املثمــر والتزام ــا بتةبيــا الناــاا املنس ـا
عامليا؛
-3

يةلب إىل األمن العاا

(أ) أن يعم ــم التع ــديالت( )10ال ــي أدخل ــت عل ــى الةبع ــة املنقح ــة الرابع ــة للنا ــاا
املنســا عاملي ـاا لتصــنيف امل ـواد الكيميا يــة و وســيم ا علــى كومــات الــدول األعضــاء والوكــالت
املتخصصة ولريها من املنامات الدولية املعنية؛

(ب) أن ينش ـ ــر الةبعـ ـ ـة املنقح ـ ــة اخلامس ـ ــة للنا ـ ــاا املنس ـ ــا عامليـ ـ ـاا لتص ـ ــنيف املـ ـ ـواد
الكيميا ية و وسيم ا( )11جبميـا الل ـات الر يـة لألمـم املتحـد  ،وبـأكثر الةـر فعاليـة مـن يـث

التكاليف ،يف موعد ل يت اوز هناية عـاا  ،0243وأن يتيح ـا علـى أقـرا
اكلكةوين لل نة القتصادية ألوروبا()5؛

مدجمـة وعلـى املوقـا

(ج) أن يواص ـ ـ قـ ــدمي املعلومـ ــات عـ ــن ةبيـ ــا الناـ ــاا املنسـ ــا عاملي ـ ـ ا علـ ــى املوقـ ــا
اكلكةوين لل نة القتصادية ألوروبا()8؛
 -1يــدعو احلكومــات الــي مل تخــذ بعــد اخلةـوات الالزمــة ،مــن خــالل اكجـراءات
و/أو التشريعات الوطنية املناسبة ،لتةبيا النااا املنسا عامليا ،إىل أن فع ذلد يف أقـرب وقـت
ممكن؛
 -5يك ــرر دعو ــه لل ــان اكقليمي ــة وب ـرامج األم ــم املتح ــد والوك ــالت املتخصص ــة
واملنامــات األخــرى املعنيــة إىل أن عــزز ةبيــا الناــاا املنســا عاملي ـ ا وأن قــوا ،عنــد القتضــاء،
بتعــدي صــكوك ا القانونيــة الدوليــة املتصــلة بســالمة النقـ أو الســالمة يف أمــاكن العمـ أو محايــة
املست لد أو محاية البيئة ب ية وضا هذا النااا موضا التنفيذ عن طريا هذه الصكوا؛
 -6يدعو احلكومات والل ان اكقليمية وبرامج األمـم املتحـد والوكـالت املتخصصـة
واملنامـات املعنيـة األخــرى إىل موافـا جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بالناــاا املنسـا عامليـا لــا لـدي ا مــن
مال اــات بشــأن اخلةـوات املتخــذ لتةبيــا الناــاا املنســا عامليـا يف سيــا القةاعــات ذات الصــلة،
عن طريا الصكوا والتوصيات واملدونات واملبادئ التوجي ية الدولية أو اكقليمية أو الوطنيـة ،لـا يف
ذلد ،سب القتضاء ،معلومات عن الفةات النتقالية لتةبيقه؛
__________

(.ST/SG/AC.10/40/Add.3 )11
(.ST/SG/AC.10/30/Rev.5 )11
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 -7يش ـ ـ ا احلكوم ـ ــات والل ـ ــان اكقليمي ـ ــة وبـ ـ ـرامج األم ـ ــم املتح ـ ــد والوك ـ ــالت
املتخصصــة واملنامــات الدوليــة املختصــة األخــرى واملنامــات لــري احلكوميــة ،وخباصــة املنامــات
ال ــي متثـ ـ الص ــناعة ،عل ــى عزي ــز دعم ــا لتةبي ــا النا ــاا املنس ــا عامليـ ـا بتق ــدمي مس ــامهات مالي ــة
و/أو مس ــاعد قني ــة ألنش ــةة بن ــاء الق ــدرات يف البل ــدان النامي ــة والبل ــدان ال ــي مت ــر اقتص ــاداهتا
لر لة انتقالية.

جبم -ل نبمج عي اللجنة
وإذ حيـيط علمـاا بربنــامج عمـ جلنــة اخلـرباء املعنيـة بنقـ البضــا ا اخلةـر وبالناــاا املتـوا م
علــى الصــعيد العــاملي لتصــنيف امل ـواد الكيميا يــة وو ــا لفــة الســنتن  0241-0243علــى
النحو الوارد يف الفقرات [ ...و )12(]...من قرير األمن العاا(،)4
وإذ يال ـ ـ املس ــتوى املت ــدين نس ــبي ا ملش ــاركة خـ ـرباء م ــن البل ــدان النامي ــة والبل ــدان ال ــي
مت ــر اقتص ــاداهتا لر ل ــة انتقالي ــة يف أعم ــال الل ن ــة وض ــرور عزي ــز مش ــاركت م عل ــى نة ــا أوس ــا
يف أعماهلا،
 -4يق ــرر املوافق ــة عل ــى برن ــامج عمـ ـ جلن ــة اخلـ ـرباء املعني ــة بنقـ ـ البض ــا ا اخلة ــر
وبالنااا املتوا م على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميا ية وو ا؛
 -0يشدد على أمهية مشاركة خرباء من البلدان النامية والبلـدان الـي متـر اقتصـاداهتا
لر ل ـ ــة انتقالي ـ ــة يف أعم ـ ــال الل نـ ـ ـة وي ـ ــدعو ،يف ه ـ ــذا اخلص ـ ــو  ،إىل ق ـ ــدمي ربع ـ ــات لتيس ـ ــري
مشـاركت م ،لـا يف ذلـد عـن طريـا دعـم كــاليف السـفر وبـدلت اكقامـة اليوميـة ،ويـدعو الــدول
األعضاء واملنامات الدولية الي ستةيا املسامهة إىل أن فع ذلد؛
 -3يةلـ ــب إىل األمـ ــن العـ ــاا أن يقـ ــدا إىل اجمللـ ــس القتصـ ــادي والجتم ـ ـاعي يف
عاا  0245قريرا عن نفيذ هذا القرار والتوصيات املتعلقة بنق البضا ا اخلةـر والناـاا املنسـا
عامليا لتصنيف املواد الكيميا ية و وسيم ا.

__________

(ُ [ )12ستكم فيما بعد].
GE.12-25922
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