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 المقرير

 الحا ر -أولً  

ــ  عامليــاا لتصــنيف املــواد  -٢ عقــدت جلنــة اخلــرباء املعنيــة بنقــ  البضــا   اخلطــرة وبالنظــا  املنس 
  .2016كانون األول/ديسمرب   9يف جنيف يو   ثامنةالكيميا ية وتوسيمها دورهتا ال

 والربتغــال والربازيــ  وإيطاليــا أملانيــاأســ اليا و  وشــاريف يف الــدورة خــرباء مــن البلــدان التاليــة  -١
والوليــات  وهولنــدا والســويد وسويســرا وفرنســا وفنلنــدا وكنــدا واململكــة املتحــدة والنمســاوبلجيكــا 

 املتحدة األمريكية واليابان.

 وكان الحتاد األورويب ممث ا يف الدورة. -3

الفريــــ    تنيالتــــالي تنيغــــري احلكـــومي تــــنياملنظم كــــ  مـــن  وحضـــر الــــدورة أيضــــاا ممثـــ  عــــن -4
اجمللــــــس الـــــدوا للرابطــــــات الكيميا يــــــة و  ( AEISGاألســـــ اا لصــــــناعات وســـــ مة املتفجــــــرات )

(ICCA).   

  إقرار ج ول األيمعل -ثعنيعً  
 من جدول األعمال(  1)البند 

 )األمانة(  ST/SG/AC.10/43 الوثيقة 

 أقرت اللجنة جدول األعمال املؤقت الذي أعدته األمانة.  -5

  انمخعب أياعء المكمب -ثعلثعً  
 من جدول األعمال(  2)البند 

 بفونــــد .دوالســــيد  ةا ( ر يســـاألمريكيــــة املتحــــدة الوليـــات) راســــكن  .ة الســــيد تانُتخبـــ -6
 . ةللر يس اا )الوليات املتحدة األمريكية( نا ب

  ومقررات المجدس القم عدي والجممعي قرارات  -رابععً  
 من جدول األعمال( 3)البند 

 واألربعني للجنة الفرعيـة املعنيـة بنقـ  لثامنةاملقدمة يف الدورة ا INF.21 وثا   غري الرمسية ال
 البضا   اخلطرة
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 INF.6  للجنة الفرعية املعنيـة بالنظـا  املنسـ   الث ثنياملقدمة يف الدورة
 اا يعامل

ــــة علمــــ أحاطــــت -7  8املــــؤر   2015/7بقــــرار اجمللــــس القتصــــادي والجتمــــاعي اا اللجن
أي مـــن  لعـــد  تلقيهـــا أيـــة طلبـــات لعضـــوية اللجنـــة أواا أنـــه نظـــر  لحظـــتو  2015يـــه ن/يو حزيران

  تظـ  تشـكيلة اللجنـة علـى النحـو التـاا 2016-2015جلنتيها الفرعيتني خ ل ف ة السنتني 
 يف املذكرات الشارحة جلدول األعمال  بنين بالتفصي هو م وكما

  ؛اا عضو  40 جلنة اخلرباء 

   عضواا؛ 30جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنق  البضا   اخلطرة 

  ــــة ــــة املعنيــــة بالنظــــا  املنســــ  عامليــــاا لتصــــنيف املــــواد الكيميا ي جلنــــة اخلــــرباء الفرعي
 عضواا. 36 وتوسيمها 

عشـــــرة  تاســـــعةالطبعـــــة املنقحـــــة ال ت بنشـــــرقامـــــ األمانـــــة أن بارتيـــــا اللجنـــــة  لحظـــــتو  -8
الطبعـة و (  ST/SG/AC.10/1/Rev.6للتوصيات املتعلقـة بنقـ  البضـا   اخلطـرة  النظـا  النمـوججي )

ــــــارات واملعــــــايري  السادســــــةاملنقحــــــة  للتوصــــــيات املتعلقــــــة بنقــــــ  البضــــــا   اخلطــــــرة  دليــــــ  الختب
(ST/SG/AC.10/11/Rev.6 والطبعـــــة املنقحـــــة )املنســـــ  عامليـــــاا لتصـــــنيف املـــــواد للنظـــــا   السادســـــة

 ء( جبمي  اللغات الرمسيـة لممـم املتحـدة  باسـتثناST/SG/AC.10/30/Rev.6الكيميا ية وتوسيمها )
 فقط يف انتظار طبعها. لك ونياا إالنسخة باللغة الصينية من دلي  الختبارات واملعايري املتاحة 

  اإللك ونيةيضاا بالصيغة وُأحيط علماا أيضاا بأن النشرات الث ث متاحة أ -9

علــى املوقــ  اإللكــ وين لشــعبة النقــ  بلجنــة األمــم املتحــدة القتصــادية ألوروبــا  )أ( 
(www.unece.org/trans/danger/danger.htm؛) 

   كإصدار للبي .PDFوبصورة منفصلة يف شك  ملف  )ب( 

الخةللر  خللتل  مللر  أيملعل لجنللة الخبللراء ال رييلة المعنيللة بنقلل  البالع ا  -خعم عً  
  1026-1025ال نمين 

 من جدول األعمال( 4)البند 

 Corr.1و ST/SG/AC.10/C.3/94 الوثا   
 ST/SG/AC.10/C.3/96 وAdd.1 
 ST/SG/AC.10/C.3/98 وAdd.1 
 ST/SG/AC.10/C.3/2016/CRP.3 وAdd.1 - 12 
 ST/SG/AC.10/C.3/2016/CRP.4 وAdd.1 - 5 

بتقارير جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنق  البضا   اخلطرة عـن دوراهتـا أحاطت اللجنة علماا  -10
بـأن اللجنـة الفرعيـة اا وأحاطت علماا أيض واألربعني. التاسعةواألربعني و  ثامنةواألربعني وال سابعةال
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كـــــــانون األول/   6 -نـــــــوفمرب /تشـــــــرين الثـــــــاين 28) اخلمســـــــنياعتمـــــــدت التقريـــــــر عـــــــن دورهتـــــــا 
 ST/SG/AC.10/C.3/2014/CRP.3اس مشـــــــرو  أعدتـــــــه األمانـــــــة )( علـــــــى أســـــــ2016 ديســـــــمرب

( بعد إدخال بعض التعدي ت الطفيفـة. وصـدر التقريـر النهـا ي Add.1-5و CRP.4و Add.1-12و
 .ST/SG/AC.10/C.3/100بوصفه الوثيقة 

ــــة   ــــا -11 ــــة تقــــارير اللجنــــة الفرعي ــــ  أُدخلــــت علــــى  وأيــــدت اللجن ــــت التعــــدي ت ال يف جل
بشــأن نقــ  البضــا   اخلطــرة والتوصــيات اجلديــدة املقدمــة )انظــر املــرفقني األول  ا مــةقالتوصــيات ال
 والثاين(.

أيمللعل لجنللة الخبللراء ال رييللة المعنيللة بعلنظللعم المن لل  يعلميللعً لم للنيف  -سعدسعً  
  1026-1025الم اد الكيميع ية وت سيمهع ختل  مر  ال نمين 

 من جدول األعمال( 5)البند 

 ST/SG/AC.10/C.4/58 الوثا   
 ST/SG/AC.10/C.4/60 
 ST/SG/AC.10/C.4/62 
 ST/SG/AC.10/C.4/2014/CRP.3 وAdd.1 - 3 
 ST/SG/AC.10/C.4/2014/CRP.4 وAdd.1 

أحاطـت اللجنـة علمـاا بتقـارير جلنـة اخلــرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـا  املنسـ  عامليـاا لتصــنيف  -12
. وأحاطــت واحلاديـة والث ثـني والث ثـنيوالعشـرين  التاســعةاهتـا املـواد الكيميا يـة وتوسـيمها عـن دور 

 كـانون األول/  9-7) الثانيـة والث ثـنيبأن اللجنة الفرعية اعتمدت التقرير عن دورهتـا اا علماا أيض
 ST/SG/AC.10/C.4/2014/CRP.3( علـــــــى أســـــــاس مشـــــــرو  أعدتـــــــه األمانـــــــة )2016ديســـــــمرب 

وصـــدر التقريـــر النهـــا ي  عـــض التعـــدي ت الطفيفـــة.( بعـــد إدخـــال بAdd.1و CRP.4و Add.1-3و
 .ST/SG/AC.10/C.4/64بوصفه الوثيقة 

يف جلـت التعـدي ت الـ  أُدخلـت علـى الــن   وأيـدت اللجنـة تقـارير اللجنـة الفرعيـة   ــا -13
احلـــاا للنظـــا  املنســـ  عامليـــاا لتصـــنيف املـــواد الكيميا يـــة وتوســـيمها  واألحكـــا  اجلديـــدة املعتمـــدة 

 ملرف  الثالث(.)انظر ا

  1028-1027برنعمج يم   مر  ال نمين  -سعبععً  
 من جدول األعمال( 6)البند 

 برنعمج العم  -ألف 

 )األمانة( INF.2و INF.1 وثا   غري الرمسية ال
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 98وافقــت اللجنــة علــى برنــامج عمــ  اللجنتــني الفــرعيتني علــى النحــو الــوارد يف الفقــرة  -14
 .ST/SG/AC.10/C.4/64واملرف  الثالث للوثيقة  ST/SG/AC.10/C.3/100من الوثيقة 

 الج ول الزمن  لتجممعيعت -بعء 

مـن  على منح اللجنتـني الفـرعيتني فرصـةا ل جتمـا  معـاا  يف دورهتا السابعة اللجنة وافقت -15
ــــة املناقشــــات أجــــ   تمــــا  فيمــــا يتعلــــ  باملســــا   جات الهوتيســــري تبــــادل املعرفــــة جتنــــب ازدواجي
 . (1)املش يف
 كــــــــانون األول/  9وُعقــــــــدت اجللســــــــة املشــــــــ كة األو  بــــــــني اللجنتــــــــني الفــــــــرعيتني يف  -16

الفرعيـة املعنيـة بالنظـا   خـ ل وقـت الجتمـا  املخصـ  للـدورة الث ثـني للجنـة 2015 ديسمرب
لجتمـا  خـ ل وقـت ا 2016متوز/يوليـه  5. مث ُعقدت اجللسة املش كة الثانية يف املنس  عاملياا 

ـــاا  املخصـــ  للـــدورة احلاديـــة والث ثـــني للجنـــة ـــم تقريـــرا الفرعيـــة املعنيـــة بالنظـــا  املنســـ  عاملي . وُعمن
عـن  الفرعيـة املعنيـة بالنظـا  املنسـ  عامليـاا  اللجنـة اجللستني املش كتني بوصفهما املرف  الثاين بتقرير

وعن دورهتا احلاديـة والث ثـني )بالنسـبة إ   (2)دورهتا الث ثني )بالنسبة إ  اجللسة املش كة األو (
 .(3)اجللسة املش كة الثانية(

ـــة إج تبيننـــت أنو  -17 تعزيـــز التعـــاون بـــني يف  أثبتـــت جـــدواهااملشـــ كة  اجللســـاتجتربـــة  اللجن
ويف التصــدي للمســا   جات الهتمــا  املشــ يف  قــررت مواصــلة األخــذ  ــذ   تــني الفــرعيتنيناللج

 . 2018-2017السنتني املمارسة خ ل ف ة 
الثانية والثالثـة  يف الدورتنيللجنتني الفرعيتني  وميكن الستمرار يف عقد جلسات مش كة -18

وقــت الجتمــا  املخصــ   وحيــدد ر يســا اللجنتــني الفــرعيتني ك ألــا  مــ  األمانــة  .لفــ ة الســنتني
ت تــب علــى جلــت أي ولــن  للجلســات املشــ كة علــى أســاس عــدد القضــايا املطروحــة للنظــر فيهــا.

علــــى اعتبــــار أن العــــدد اإلاــــاا للجلســــات املقــــررة  تتعلــــ  تــــدمات املــــؤمترات تكــــاليف إضــــافية
 يتأثر. لن

وبعد إب غ األمانة اللجنة بتوفر مراف  املؤمترات  وافقـت اللجنـة علـى أن يكـون اجلـدول  -19
 على النحو التاا  2018-2017الزمين ل جتماعات للف ة 

١٠٢7 

اللجنــة الفرعيـــة املعنيـــة بنقــ  البضـــا   اخلطـــرة  الـــدورة   يهليو /متوز 3-7
 جلسات(  10) 51

__________ 

 (.  16الفقرة   (ST/SG/AC.10/42 عن دورهتا السابعة انظر تقرير اللجنة (1)

     املرف  الثاين.ST/SG/AC.10/C.4/60انظر  (2)

     املرف  الثاين.ST/SG/AC.10/C.4/62انظر  (3)
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اا  يــــــــاللجنــــــــة الفرعيــــــــة املعنيــــــــة بالنظــــــــا  املنســــــــ  عامل متوز/يوليه )صباحاا( 10-12
 جلسات(  5) 33 الدورة

 6 - تشـــــــــــــــــــرين الثـــــــــــــــــــاين/نوفمرب 27
 كانون األول/ديسمرب   (4)(اا )صباح

اللجنــة الفرعيـــة املعنيـــة بنقــ  البضـــا   اخلطـــرة  الـــدورة 
 جلسة(  15) 52

 كــانون األول/  8 - (4))بعـد الظهـر( 6
 ديسمرب 

ـــة املعنيـــة بالنظـــا  املنســـ  عاملـــاا  الـــدورة  اللجنـــة الفرعي
 جلسات(  5) 34

   اجملمو 

(4)جلسة 25اللجنة الفرعية املعنية بنق  البضا   اخلطرة  
 

(4)جلسات 10املعنية بالنظا  املنس  عاملياا  اللجنة الفرعية 
 

١٠٢8 
 (4)(اا )صـــــــباح 4 - حزيران/يونيـــــــه 25

 متوز/يوليه 
اللجنــة الفرعيـــة املعنيـــة بنقــ  البضـــا   اخلطـــرة  الـــدورة 

 جلسة(  15) 53
ـــة املعنيـــة بالنظـــا  املنســـ  عاملـــاا  الـــدورة  متوز/يوليه   6 - (4))بعد الظهر( 4 اللجنـــة الفرعي

 جلسات(  5) 35
كـــانون   4 - تشـــرين الثـــاين/نوفمرب 26

 األول/ديسمرب 
اللجنــة الفرعيـــة املعنيـــة بنقــ  البضـــا   اخلطـــرة  الـــدورة 

 جلسة(  14) 54
ـــة املعنيـــة بالنظـــا  املنســـ  عاملـــاا  الـــدورة  ( كانون األول/ديسمرب )صباحاا  5-7 اللجنـــة الفرعي

 جلسات(  5) 36
 )جلسة واحدة(  9اللجنة  الدورة  )بعد الظهر( كانون األول/ديسمرب  7

   اجملمو 

 (4)جلسة 29اللجنة الفرعية املعنية بنق  البضا   اخلطرة  

 (4)تجلسا 10اللجنة الفرعية املعنية بالنظا  املنس  عاملياا  

 اللجنة  جلسة واحدة

__________ 

ليـو  كامــ  يف  اا مـ  إمكانيــة اشـ ايف اللجنتــني الفـرعيتني يف اجللســات املخصصـة لــدورال كـ  منهمــا ل جتمـا  معــ (4)
 .2018متوز/يوليه  4و 2017كانون األول/ديسمرب   6
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  …/1027 والجممعي  القم عدي المجدس قرار مشروع -ثعمنعً 
 (األعمال جدول من 7 البند)

 )األمانة( INF.3 الوثيقة غري الرمسية 

)انظـر املرفـ   2017 اجمللس يف دورته لعـا  اللجنة مشرو  قرار لكي ينظر فيه اعتمدت -20
 الراب (.

  أية م ع   أخرى -تعسععً  
 من جدول األعمال( 8)البند 

 مل تبحث أية مسألة يف إطار هذا البند من جدول األعمال. -21

  المقرير ايممعد -يعشراً  
 من جدول األعمال( 9)البند 

ومرفقاتـــــــه اســـــــتناداا إ  مشـــــــرو   ثامنـــــــةاعتمـــــــدت اللجنـــــــة التقريـــــــر املتعلـــــــ  بـــــــدورهتا ال -22
 األمانة. أعدته
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 األول المر  

يشلر  لدم يليعت الممعدقلة بنقل   معسلعةتع يتت يدا الةبعلة المنقحلة ال  
 (ST/SG/AC.10/1/Rev.19الباع ا الخةر ، النظعم النم ذج  )

 (ST/SG/AC.10/44/Add.1 )انظر

 الثعن  المر  

لدم ييعت الممعدقة بنق  الباع ا   عدسةتع يتت يدا الةبعة المنقحة ال  
 (ST/SG/AC.10/11/Rev.6الخةر ، دلي  الخمبعرات والمععيير )

 (ST/SG/AC.10/44/Add.2 )انظر

 المر   الثعلث

لدنظعم المن   يعلميلعً لم لنيف   عدسةالةبعة المنقحة التع يتت يدا   
 (ST/SG/AC.10/30/Rev.6 الم اد الكيميع ية وت سيمهع )

 (ST/SG/AC.10/44/Add.3 )انظر
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 الرابا المر  

 /…1027مشروع قرار المجدس القم عدي والجممعي    

  القرار"  
1027…/ 

البالللع ا الخةلللر  وبعلنظلللعم المن للل  يعلميلللعً أيملللعل لجنلللة الخبلللراء المعنيلللة بنقللل    
 لم نيف الم اد الكيميع ية وت سيمهع

 والجتماعي  القتصادي اجمللس إن 
ــــــــــــــوبر/األول تشــــــــــــــرين ١٢ املــــــــــــــؤر  1999/65 قــــــــــــــرار  إ  يشــــــــــــــري إج   ٢١١١ أكت
  ١٠٢5 يونيه/حزيران 8 املؤر  2015/7 وقرار 

يف تقريـــــر األمـــــني العـــــا  عـــــن أعمـــــال جلنـــــة اخلـــــرباء املعنيـــــة بنقـــــ  البضـــــا    وقـــــد نظـــــر 
   وبالنظــــــــــا  املنســــــــــ  عامليــــــــــاا لتصــــــــــنيف املــــــــــواد الكيميا يــــــــــة وتوســــــــــيمها خــــــــــ ل فــــــــــ ة  اخلطــــــــــرة
2016-2015 السنتني

(1)  

 أيمعل الدجنة  يمع يمعد  بنق  الباع ا الخةر  -ألف 
واءمة املدونات واألنظمـة املتعلقـة بنقـ  البضـا   يف جمال ملجنة البأألية أعمال  إج يسلِّم 
 اخلطرة 
ضـــرورة احملافظـــة علـــى معـــايري الســـ مة يف ايـــ  األوقـــات  وتيســـري  وإج يضـــ  يف اعتبـــار  

عــن أأليــة تلــت املســا   ملختلــف املنظمــات املســؤولة عــن النظــا  النمــوججي  مــ   التجــارة  فضــ ا 
الســتجابة يف الوقــت جاتــه للشــواغ  املتزايــدة بشــأن وايــة األروا  واملمتلكــات والبي ــة عــن طريــ  

 للبضا   اخلطرة النق  املأمون واملضمون 
التزايد املستمر يف حجم البضا   اخلطـرة الـ  يـري تـداو ا يف التجـارة علـى  وإج ي حظ 

 النطاق العاملي والتوس  السري  للتكنولوجيا والبتكار 
ر  بأنه على الرغم من أن الصكويف الدولية الر يسية املنظِّمة لنق  البضا   اخلطـرة  وإج يُذكِّ

  وعــدداا كبــرياا مــن األنظمـــة الوطنيــة قــد أصــبحت احنن متوا مــة علــى  ـــو  ختلــف وســا ط النقــ
أفض  م  النظا  النموججي املرف  بتوصيات اللجنة املتعلقـة بنقـ  البضـا   اخلطـرة  يلـز  مزيـد مـن 

يــذكر أيضــاا بــأن تفــاوت  العمــ  ملواءمــة هــذ  الصــكويف بغيــة زيــادة الســ مة وتيســري التجــارة؛ وإج
__________ 

(1) [E/2017/xx]. 
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يـزال يطـر   لتشريعات الوطنية للنق  الداخلي الـوطين يف بعـض بلـدان العـامل لالتقد  يف حتديث ا
 حتديات خطرية أما  النق  الدوا املتعدد الوسا ط 

ألعمــال جلنــة اخلــرباء املعنيــة بنقــ  البضــا   اخلطــرة وبالنظــا   يعــرب عــن تقــدير  -٢ 
ســـا   املتعلقـــة بنقـــ  البضـــا   املنســـ  عامليـــاا لتصـــنيف املـــواد الكيميا يـــة وتوســـيمها فيمـــا  ـــ  امل

 يف جلت أمان النق ؛ اخلطرة   ا
 إ  األمني العا   يطلب -١ 
لـــة املتعلقـــة بنقـــ  البضـــا   اخلطـــرة )أ(  علـــى  (2)أن يُعمـــم التوصـــيات اجلديـــدة واملعد 

حكومــات الــدول األعضــاء  والوكــالت املتخصصــة  والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وغريهــا مــن 
 املنظمات الدولية املعنية؛

للتوصـــيات املتعلقـــة بنقـــ  البضـــا   اخلطـــرة   العشـــرينأن ينشـــر الطبعـــة املنقحـــة  )ب( 
املتعلقة بنق  البضا    للتوصياتالطبعة املنقحة السادسة التعدي  األول على   و النظا  النموججي

جبمي  اللغات الرمسية لممم املتحدة  وبأكثر الطـرق فعاليـة مـن  اخلطرة  دلي  الختبارات واملعايري
 ؛2017 يتجاوز هناية عا  حيث التكاليف  يف موعد ل

شك  إلك وين وكذلت على املوق   أن يتيح هذ  املنشورات يف هي ة كتاب ويف )ج( 
 صادية ألوروبا ال  توفر خدمات األمانة للجنة؛الشبكي للجنة القت

ــــدعو -٣  ايــــ  احلكومــــات واللجــــان اإلقليميــــة والوكــــالت املتخصصــــة والوكالــــة  ي
الدوليــة للطاقــة الذريــة وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة املعنيــة إ  أن حتيــ  إ  أمانــة اللجنــة  راءهــا 

ا علـى التوصـيات بشـأن نقـ  البضـا   بشأن عم  اللجنة  مشفوعة بأي تعليقات قـد تـود إبـداءه
 اخلطرة؛
ايـــ  احلكومـــات املهتمـــة  واللجـــان اإلقليميـــة  والوكـــالت املتخصصـــة  يـــدعو -٤ 

ــــد وضــــ  أو ــــة إ  أن تأخــــذ توصــــيات اللجنــــة يف العتبــــار عن حتــــديث  واملنظمــــات الدوليــــة املعني
 املدونات واألنظمة امل  مة؛

مـــ  املنظمـــة البحريـــة الدوليـــة ومنظمـــة  إ  اللجنـــة أن تـــدرس  بالتشـــاور يطلـــب -٥ 
الطــريان املــدين الدوليــة واللجــان اإلقليميــة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة املعنيــة  إمكانيــات حتســني 
تطبيـ  النظـا  النمـوججي لنقـ  البضـا   اخلطـرة يف ايـ  البلـدان لضـمان حتقيـ  مسـتوى عـال  مـن 

يف جلـت عـن طريـ  مواصــلة  التجـارة الدوليـة   ــا األمـان وإزالـة احلـواجز التقنيـة الــ  تعـ   سـبي 
 التفاقيات الدولية املنظِّمة للنق  الدوا للبضا   اخلطرة؛ مواءمة التفاقات أو

ايــ  احلكومــات وكــذلت اللجــان واملنظمــات اإلقليميــة املعنيــة واملنظمــة  يــدعو -٢ 
ت إ  اللجنـة بشـأن أوجـه التبـاين البحرية الدوليـة ومنظمـة الطـريان املـدين الـدوا إ  تقـدق تعليقـا

__________ 

 .Add.2و ST/SG/AC.10/44/Add.1 نظرا (2)
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الدولية للصكويف القانونية وتلت اخلاصة بالنظا  النموججي   اإلقليمية أو بني األحكا  الوطنية أو
 دف متكني اللجنة من وض  مبادئ توجيهية تعاونية لتعزيـز التسـاق بـني هـذ  املتطلبـات واحلـد 

وضــوعي مــن أوجــه التفــاوت الدوليــة واإلقليميــة ضــرورة  ــا؛ وحتديــد القــا م وامل مــن العوا ــ  الــ  ل
والوطنيــة   ــدف احلــد مــن تلــت الخت فــات يف املعاجلــة النموججيــة إ  أكــرب حــد عملــي ممكــن 

تشـك  عقبـات حتـول دون النقـ   والتأكد من أن هذ  الخت فات حىت عنـدما تكـون ضـرورية ل
للنظــا  النمــوججي و تلــف صــكويف احنمــن والفعــال للبضــا   اخلطــرة؛ وإلجــراء اســتعرا  حتريــري 

 الوسا ط بغية حتسني وضوحها وتسهي  استخدامها وتيسري تراتها؛

أيمللعل الدجنللة  يمللع يمعدلل  بعلنظلللعم المن لل  يعلميللعً لم للنيف الملل اد الكيميع يلللة  -بعء 
 وت سيمهع
ان  يف دأن مـــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميـــة املســــتدامة قـــد شــــج  البلــــ إج يضـــ  يف اعتبــــار  

  علــى تطبيــ  النظــا  املنســ  (3))ج( مــن خطــة التنفيــذ )وخطــة جوهانســربغ للتنفيــذو(23 قــرةالف
عامليـــاا لتصـــنيف املـــواد الكيميا يـــة وتوســـيمها يف أقـــرب وقـــت ممكـــن إلتاحـــة العمـــ   ـــذا النظـــا  

  2008 بالكام  حبلول عا 
  20املــؤر   57/253أن اجلمعيــة العامــة أقــرت  يف قرارهــا  وإج يضــ  يف اعتبــار  أيضــاا  

  خطـــــة جوهانســـــربغ للتنفيـــــذ وطلبـــــت إ  اجمللـــــس القتصـــــادي 2002كـــــانون األول/ديســـــمرب 
والجتمـــاعي تنفيـــذ األحكـــا  املتصـــلة بوليتـــه مـــن اخلطـــة  وتاصـــة تعزيـــز تنفيـــذ جـــدول أعمـــال 

21 القرن
 بتدعيم التنسي  على نطاق املنظومة  (4)
  بارتيا ج ي حظ وإ 
املتخصصـة  اأن اللجنة القتصادية ألوروبا واي  بـرامج األمـم املتحـدة ووكالهتـ )أ( 

البي ــــة  وتاصــــة برنــــامج األمــــم املتحــــدة للبي ــــة  املعنيــــة بالســــ مة الكيميا يــــة يف ميــــدان النقــــ  أو
اخلطــوات املناســبة  واملنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة الطــريان املــدين الدوليــة  قــد ا ــذت بالفعــ 

حتديث صكوكها القانونية بغية تطبي  النظـا  املنسـ  عامليـاا لتصـنيف السـل  الكيميا يـة  لتعدي  أو
 ؛هي بصدد النظر يف تعديلها يف أقرب وقت ممكن وتوسيمها  أو

أن منظمـــة العمـــ  الدوليـــة ومنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة ومنظمـــة الصـــحة العامليـــة  )ب( 
ا اج اخلطوات املناسبة لتكييف توصياهتا ومدوناهتا ومباد هـا التوجيهيـة  تعكف هي األخرى على

__________ 

 4 - ب/أغســـــــطس  26تقريـــــــر مـــــــؤمتر القمـــــــة العـــــــاملي للتنميـــــــة املســـــــتدامة  جوهانســـــــربغ  جنـــــــوب أفريقيـــــــا   (3)
والتصــويب(  الفصــ  األول  القــرار  E.03.II.A.1)منشــورات األمــم املتحــدة  رقــم املبيــ   2002أيلول/ســبتمرب 

  .  املرف 2

  اجمللـد األول  1992حزيران/يونيـه  14-3تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبي ـة والتنميـة  ريـو دي جـانريو   (4)
   .  املرف  الثاين1والتصويب(  القرار  E.93.I.8)منشورات األمم املتحدة  رقم املبي   القرارات ال  ا ذها املؤمتر
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املتعلقـــة بالســـ مة الكيميا يـــة مـــ  النظـــا  املنســـ  عامليـــاا  وتاصـــة يف جمـــالت الصـــحة والســـ مة 
 ؛املهنيتني وإدارة مبيدات احنفات والوقاية من التسمم ومعاجلته

وضوعة لتطبي  النظا  املنس  عاملياا )أو ال  املعايري الوطنية امل أن التشريعات أو )ج( 
أكثــر غــري قطــا  النقــ  قــد صــدرت بالفعــ  يف الحتــاد الروســي  تتــيح تطبيقــه( يف قطــا  واحــد أو

(  وأوروغـــــــواي 2009(  وإكـــــــوادور )2012وأســـــــ اليا )(  2015واألرجنتـــــــني )(  2010)
(  وجنوب أفريقيا 2006)(  واهورية كوريا 2012(  وتايلند )2009(  والربازي  )2009)
(  2010(  وصربيا )2009(  وسويسرا )2008(  وسنغافورة )2013(  وزامبيا )2009)

(  2011واملكســــــــــيت )(  2015وكنــــــــــدا )(  2009نــــــــــا  ) (  وفييــــــــــت2010والصــــــــــني )
(  واليابـان 2012(  والوليات املتحدة األمريكية )2001(  ونيوزيلندا )2004وموريشيوس )

بلـــداا  والبلـــدان  28ن البلــدان األعضـــاء يف الحتــاد األورويب البـــال  عــددها (  فضــ ا عـــ2006)
 ؛(2008األعضاء الث ثة يف املنطقة القتصادية األوروبية )

املبـادئ التوجيهيـة الوطنيـة  املعـايري أو تنقـيح التشـريعات أو أن أعمال تطـوير أو )د( 
املنســـ  عامليـــاا لتصـــنيف املـــواد الكيميا يـــة  الســـارية علـــى املـــواد الكيميا يـــة يف إطـــار تطبيـــ  النظـــا 

وتوسيمها مستمرة يف بلدان أخـرى يف حـني أن األنشـطة املتعلقـة بتطـوير خطـط التنفيـذ القطاعيـة 
مـــن املتوقـــ  أن يبـــدأ  اســـ اتيجيات التنفيـــذ الوطنيـــة يف بلـــدان أخـــرى يـــري وضـــعها حاليـــاا أو أو

 ؛وضعها قريباا 
املتخصصــة واملنظمــات اإلقليميــة   اتحــدة ووكالهتــأن عــدداا مــن بــرامج األمــم امل )ه( 

سيما معهد األمم املتحدة للتدريب والبحـث ومنظمـة العمـ  الدوليـة ومنظمـة الصـحة العامليـة  ول
واللجنــة القتصــادية ألوروبــا وجملــس التعــاون القتصــادي حنســيا واحملــيط ا ــادئ ومنظمــة التعــاون 

ات والحتـــاد األورويب واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة املمثلـــة والتنميـــة يف امليـــدان القتصـــادي واحلكومـــ
للصناعات الكيميا يـة  قـد نظمـت حلقـات عمـ  وحلقـات دراسـية وأنشـطة أخـرى متعـددة لبنـاء 

ســاألت فيهــا علــى األصــعدة الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة والوطنيــة مــن أجـــ   القــدرات أو
د لتطبيـــ  النظـــا  املنســـ  عامليـــاا لتصـــنيف املـــواد توعيـــة اإلدارة وقطـــا  الصـــحة والصـــناعة واإلعـــدا

 ؛دعم تطبيقه الكيميا ية وتوسيمها أو
أن التطبي  الفعلي سيتطلب املزيد مـن التعـاون بـني جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة  وإج يدريف 

بالنظـــا  املنســـ  عامليـــاا لتصـــنيف املـــواد الكيميا يـــة وتوســـيمها وا ي ـــات الدوليـــة املعنيـــة  واســـتمرار 
اجلهــــود الــــ  تبــــذ ا حكومــــات الــــدول األعضــــاء  والتعــــاون مــــ  الصــــناعة وأصــــحاب املصــــلحة 

قــدق دعــم كبــري ألنشــطة بنــاء القـدرات يف البلــدان الــ  متــر اقتصــاداهتا  رحلــة انتقاليــة احنخـرين  وت
 والبلدان النامية 

باألألية اخلاصة ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ومنظمة العم  الدوليـة  وإج يُذكِّر 
مـن أجـ  بنـاء القـدرات  ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان القتصـادي والشـراكة اإليا يـة العامليـة
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يف تطبي  النظا  املنس  عاملياا لتصنيف املواد الكيميا ية وتوسيمها فيما يتعل  ببناء القدرات على 
 اي  املستويات 

للنظـــا  املنســـ  عامليـــاا املنقحـــة  السادســـةعلـــى األمـــني العـــا  لنشـــر الطبعـــة  يُثـــين -٢ 
علــى إلك ونيــاا و مسيــة الســت لممــم املتحــدة  باللغــات الر  (5)لتصــنيف املــواد الكيميا يــة وتوســيمها

يتص  به مـن مـواد إع ميـة علـى املوقـ  اإللكـ وين للجنـة القتصـادية  وإتاحته م  ما  هي ة كتاب
 ألوروبا ال  توفر خدمات األمانة للجنة؛

للجنة وللجنة القتصادية ألوروبا ولربامج األمـم املتحـدة  يُعرب عن بال  تقدير  -١ 
املتخصصــــــة واملنظمــــــات األخــــــرى املعنيــــــة لتعاوهنــــــا املثمــــــر والتزامهــــــا بتطبيــــــ  النظــــــا   اووكالهتــــــ
 عاملياا؛ املنس 

 إ  األمني العا   يطلب -٣ 
للنظـــا   السادســـةالـــ  أدخلـــت علـــى الطبعـــة املنقحـــة  (6)أن يعمـــم التعـــدي ت )أ( 

ألعضــاء والوكــالت علــى حكومــات الــدول ا املنســ  عامليــاا لتصــنيف املــواد الكيميا يــة وتوســيمها
 املتخصصة وغريها من املنظمات الدولية املعنية؛

للنظا  املنس  عاملياا لتصنيف املـواد الكيميا يـة  بعةأن ينشر الطبعة املنقحة السا )ب( 
جبميــ  اللغــات الرمسيــة لممــم املتحــدة  وبــأكثر الطــرق فعاليــة مــن حيــث التكــاليف  يف  وتوســيمها
 الشبكيعلى املوق  اا   وأن يتيحها على هي ة كتاب وإلك وني2017 يتجاوز هناية عا  موعد ل

 للجنة القتصادية ألوروبا؛
أن يواصــــ  تقــــدق املعلومــــات عــــن تطبيــــ  النظــــا  املنســــ  عامليــــاا علــــى املوقــــ   )ج( 

 اإللك وين للجنة القتصادية ألوروبا؛
تتخــذ بعــد اخلطــوات ال زمــة  مــن خــ ل اإلجــراءات  احلكومــات الــ  مل يــدعو -٤ 

و/أو التشريعات الوطنية املناسبة  لتطبي  النظا  املنس  عاملياا  إ  أن تفع  جلت يف أقـرب وقـت 
 ممكن؛

املتخصصــــة  ادعوتــــه للجــــان اإلقليميــــة وبــــرامج األمــــم املتحــــدة ووكالهتــــ يكــــرر -٥ 
  أن تعـــزز تطبيـــ  النظـــا  املنســـ  عامليـــاا وأن تقـــو   عنـــد القتضـــاء  واملنظمـــات األخـــرى املعنيـــة إ

وايــة  الســ مة يف أمــاكن العمــ  أو بتعــدي  صــكوكها القانونيــة الدوليــة املتصــلة بســ مة النقــ  أو
 واية البي ة بغية وض  هذا النظا  موض  التنفيذ عن طري  هذ  الصكويف؛ املستهلت أو
املتخصصـة  اإلقليمية وبرامج األمم املتحدة ووكالهتاحلكومات واللجان ا يدعو -٢ 

لـديها مـن  واملنظمات املعنية األخرى إ  موافاة جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظا  املنس  عاملياا  ا
__________ 

(5) ST/SG/AC.10/30/Rev.6.  

(6) ST/SG/AC.10/44/Add.3 . 
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م حظات بشأن اخلطوات املتخذة لتطبي  النظا  املنس  عاملياا يف اي  القطاعـات جات الصـلة  
الوطنيــة   اإلقليميــة أو صــيات واملــدونات واملبــادئ التوجيهيــة الدوليــة أوعــن طريــ  الصــكويف والتو 

 يف جلت  حسب القتضاء  معلومات عن الف ات النتقالية لتطبيقه؛  ا
 اوكالهتــــــو احلكومــــــات واللجــــــان اإلقليميــــــة وبــــــرامج األمــــــم املتحــــــدة  يشــــــج  -٧ 

حلكوميــة  وتاصــة املنظمــات املتخصصــة واملنظمــات الدوليــة املختصــة األخــرى واملنظمــات غــري ا
الـ  متثــ  الصـناعة  علــى تعزيـز دعمهــا لتطبيـ  النظــا  املنسـ  عامليــاا بتقـدق مســاألات ماليــة و/أو 
مســـاعدة تقنيـــة ألنشـــطة بنـــاء القـــدرات يف البلـــدان الناميـــة والبلـــدان الـــ  متـــر اقتصـــاداهتا  رحلـــة 

 انتقالية.

 برنعمج يم  الدجنة -جيص 
علـى النحـو الـوارد  2018-2017امج عمـ  اللجنـة لفـ ة السـنتني بربنـ اا إج حييط علم 

  (1)من تقرير األمني العا  [.و].. ..[.يف الفقرتني ]
املســتوى املتــدين نســبياا ملشــاركة اخلــرباء مــن البلــدان الناميــة والبلــدان الــ  متــر  وإج ي حــظ 

هم علــــى نطــــاق أوســــ  يف اقتصــــاداهتا  رحلــــة انتقاليــــة يف أعمــــال اللجنــــة وضــــرورة تعزيــــز مشــــاركت
 أعما ا 
 ؛(1)املوافقة على برنامج عم  اللجنة يقرر -٢ 
على أألية مشاركة خرباء من البلدان النامية والبلـدان الـ  متـر اقتصـاداهتا  يشدد -١ 

 رحلــــــة انتقاليــــــة يف أعمــــــال اللجنــــــة ويــــــدعو  يف هــــــذا اخلصــــــو   إ  تقــــــدق تربعــــــات لتيســــــري 
يف جلـت عـن طريــ  دعـم تكـاليف السـفر وبــدلت اإلقامـة اليوميـة  ويـدعو الــدول  مشـاركتهم   ـا

 ة ال  تستطي  املساألة إ  أن تفع  جلت؛األعضاء واملنظمات الدولي
إ  األمـــــني العـــــا  أن يقـــــد  إ  اجمللـــــس القتصـــــادي والجتمـــــاعي يف  يطلـــــب -٣ 

تقريراا عن تنفيذ هذا القرار والتوصيات املتعلقة بنق  البضـا   اخلطـرة والنظـا  املنسـ   2019 عا 
 عاملياا لتصنيف املواد الكيميا ية وتوسيمها.

    


