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 لتقريرا  

 الحضور -أولً  
ا عالمياا لتصـــــــــــنيف المواد  -1 عقدت لجنة الخبراء المعنية بنقل البضـــــــــــاالل الخةرة ونالنظام المنســـــــــــا

  .2020كانون األول/ديسمبر  11 فيفي جنيف،  عاشرةالايمياالية ووسم ا دورت ا ال

ــتراليا وألمانيا وويةاليا والبرا يل وجم ورية كوريا   -2 ــارر في الدورة خبراء من البلدان التاليةا أســـــــ وشـــــــ
والســـــويد وســـــويســـــرا والصـــــ ن وفرنســـــا وكندا والمملاة المتحدة والنمســـــا وهولندا والوليات المتحدة األمريكية 

 واليابان.

 األوروني ممثنا في الدورة.وكان التحاد  -3

وحضـــر الدورة أيضـــاا ممثلون عن المنظمات ح ر الحكومية التاليةا الفريا األســـترالي لصـــناعات  -4
ــناعات الايمياالية )AEISGوســــــــــــنمة المتفجرات ) (، ومع د عنمات Cefic(، والمجلس األوروني للصــــــــــ

 (.PRBA(، ورابةة البةاريات القابلة إلعادة الشحن )IMEالمتفجرات )

 من جدول األعملل( 1إقرار جدول األعملل )البند  -ثلنيلً  
 )األمانة العامة(  ST/SG/AC.10/47 الوثيقةا 

 أقرت اللجنة جدول األعمال المؤقت الذي أعدته األمانة. -5

 من جدول األعملل( 2)البند  انتخلب أعضلء المكتب -ثللثلً  
ــ د د. بفوند -6 ــكن )الوليات المتحدة    انُتخب الســ ــ دة م. راســ ــاا والســ )الوليات المتحدة األمريكية( راليســ

 األمريكية( ناالبة للراليس.

 من جدول األعملل(   3)البند  قرارات ومقررات المجلس القتصلدي والجتملعي  - رابعلً  
من  ،2019 حزيران/الونيه 6أشــــــارت اللجنة إل  أن المجلس القتصــــــادي والجتماعي اعتمد في  -7

 (. وأفادت اللجنة أيضــــاا بجن اE/RES/2019/7) تاســــعةدون تغ  ر، القرار الذي أعدته اللجنة في دورت ا ال
،  2020-2019عضــوية أي من لجنت  ا الفرع ت ن خنل فترة الســنت ن   أو تتلا أي طلبات لعضــويت ا لم إ 

 الشارحة لجدول األعمالاهو مبّ ن بالتفص ل في المذكرات  وكما تظل تشك لت ا عل  النحو التالي

 عضواا؛ 40لجنة الخبراءا  •

 عضواا؛ 30لجنة الخبراء الفرعية المعنية بنقل البضاالل الخةرةا  •

 لجنة الخبراء الفرعية المعنية بالنظام المنســا عالمياا لتصــنيف المواد الايمياالية ووســم اا •
 عضواا. 36

العشـرين من التوضـيات بشـجن الحادية و ة  ولحظت اللجنة بارتياح أن األمانة نشـرت الةبعة المنقح -8
ــاالل الخةرة، النالحـة التنظيمـية النمو جـية ) لةبعـة المنقحـة ا(، و ST/SG/AC.10/1/Rev.21نقـل البضــــــــــــ

من   ثـامنـة(، والةبعـة المنقحـة الST/SG/AC.10/11/Rev.7من دل ـل الختبـارات والمعـاال ر )  بعـةالســــــــــــــا
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ــنيف المواد الايمياال  ( بجميل اللغات  ST/SG/AC.10/30/Rev.8ية ووســـم ا )النظام المنســـا عالمياا لتصـ
 الرسمية لألمم المتحدة.

 وُأش ر أيضاا إل  أن المنشورات الثنثة متاحة أيضاا بالصيغة اإللاترونيةا -9
ــ بة النقل  )أ(  ــبكي لشـــ ــتدام عل  الموقل الشـــ ــادية ألورونا  المســـ بلجنة األمم المتحدة القتصـــ

(unece.org/transport/dangerous-goods؛) 
 ، كمنشورات للبيل.PDFمنفصل أحدها عن اآلخر في شكل ملف  )ب( 

أعماالل لجنااة الخبراء الةرايااة المعنيااة بنقاال البضااااااااااالخط الخ ر  خ ل  تر   -خلمسلً  
 من جدول األعملل( 4)البند  2020-2019السنتين 

 Add.1و ST/SG/AC.10/C.3/108 وثاالاا ال

ST/SG/AC.10/C.3/110 وAdd.1 

ST/SG/AC.10/C.3/112 وAdd.1 

ST/SG/AC.10/C.3/2020/R.1 وAdd.1-7 

ST/SG/AC.10/C.3/2020/R.2 وAdd.1-3 

ــاالل الخةرة عن دوراتـ ا ال  -10   رابعـة أحـاطـت اللجـنة علـماا بتـقارير لجـنة الخبراء الفرعـية المعنـية بنـقل البضـــــــــــ
ــادســـة والخمســـ ن وال  خامســـة والخمســـ ن وال  ــاا بجن اللجنة الفرعية اعتمدت التقرير    سـ والخمســـ ن. وأحاطت علماا أيضـ

ــابعة دورت ا ال ب   المتعلا  ــ ن )  سـ ــرين الثاني/نوفمبر    30والخمسـ ــمبر    8  - تشـ ــا    ( عل  2020كانون األول/ديسـ أسـ
( بـعد إدخـال  Add.1-3و  R.2/-و   Add.1-7و   ST/SG/AC.10/C.3/2020/R.1مشـــــــــــــروع أعـدـته األـماـنة ) 

الن ـــاالي انظر الوثيقـــة  ضــــــــــــــــا يـــة بعض التعـــدالنت اإل    ST/SG/AC.10/C.3/114. ولنطنع عل  التقرير 
 . Add.1و 

في  لك التعدالنت التي ُأدخلت عل  التوضــــــيات القاالمة  بما  وأالدت اللجنة تقارير اللجنة الفرعية، -11
 دة المقدمة )انظر المرفق ن األول والثاني(.بشجن نقل البضاالل الخةرة والتوضيات الجدال 

أعملل لجنة الخبراء الةراية المعنية بللنظلم المنساا  عللميًل لتصاانيف المواد  -سلدسلً  
من جدول   5)البند   2020-2019الكيميلخية ووسااااامهل خ ل  تر  السااااانتين  

 األعملل(
 ST/SG/AC.10/C.4/72 الوثاالاا 

ST/SG/AC.10/C.4/74 

ST/SG/AC.10/C.4/76 

ST/SG/AC.10/C.4/2020/R.1 وAdd.1 

ST/SG/AC.10/C.4/2020/R.2 ، Add.1 وAdd.2 

ــنيف المواد   -12 ــا عالمياا لتصــــــ أحاطت اللجنة علماا بتقارير لجنة الخبراء الفرعية المعنية بالنظام المنســــــ
ــم ا عن دورات ا ال  ــة الايمياالية ووسـ ــادسـ ــابعة والثنث ن وال   سـ ــاا   ثامنة والثنث ن وال   سـ والثنث ن. وأحاطت علماا أيضـ

ــعة دورت ا ال المتعلا ب بجن اللجنة الفرعية اعتمدت التقرير   ــمبر   11- 9والثنث ن )  تاســـ (  2020كانون األول/ديســـ
 ،Add.1و  ، R.2/-و  ، Add.1و  ، ST/SG/AC.10/C.4/2020/R.1عل  أســـــا  مشـــــروع أعدته األمانة ) 

بــعــض  Add.2و  إدخـــــــال  بــعـــــــد  الــنــ ـــــــاالــي (  الــتــقــريــر  عــلــ   ولــنطــنع  الــوثــيــقـــــــة   ، الــتــعـــــــدالــنت.  انــظــر 
ST/SG/AC.10/C.4/78 . 
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في  ـلك التعـدالنت التي ُأدخـلت عل  النل الحـالي للنظـام  بمـا  وأاـلدت اللجـنة تـقارير اللجـنة الفرعـية،  -13
 ا الثالث(. المنسا عالمياا لتصنيف المواد الايمياالية ووسم ا، واألحكام الجدالدة المعتمدة )انظر المرف 

 من جدول األعملل( 6)البند  2022-2021 برنلمج عمل  تر  السنتين -سلبعلً  

 برنلمج العمل )أ( 
 )األمانة(   INF.1 الوثيقة ح ر الرسميةا 

الفقرة   -14 الوارد في  النحو  الفرع ت ن عل   اللجنت ن  اللجنــــة برنــــامج عمــــل  الوثيقــــة   120أقرت  من 
ST/SG/AC.10/C.3/114  والمرفا الثاني للوثيقةST/SG/AC.10/C.4/78 . 

 الجدول الزمني ل جتملعلت )ب( 

ــةا لنجتماع م -15 ــابعة عل  منا اللجنت ن الفرع ت ن فرضـــــــــ عاا من أجل  اتفقت اللجنة في دورت ا الســـــــــ
. ومنذ  (1)تجنب ا دواجية المناقشـات وتيسـ ر تبادل المعارو والخبرات بشـجن المسـاالل  ات الهتمام المشـترر

2015كـانون األول/ديســــــــــــــمبر    9 ـلك الح ن، عقـدت اللجنـتان الفرع ـتان ثنر دورات مشــــــــــــــتركـة )
  5، و (2)

2016تمو /الوليه  
2018تمو /الوليه  3، و(3)

(4). 

تبّ نـت أن تجرنـة الـدورات المشــــــــــــــتركـة أثبتـت جـدواهـا في تعزيز التعـاون ب ن اللجنت ن   إ   واللجنـة -16
معالجة المســـاالل  ات الهتمام المشـــترر، قررت مواضـــلة األخذ ب ذة الممارســـة في الدورت ن   وفي  الفرع ت ن

انة، وقت الجتماع المخصل  الثانية والثالثة من فترة كل سـنت ن. ويحدد راليسـا اللجنت ن الفرع ت ن، مل األم
ــايا المةروحة للنظر ف  ا. ــا  عدد القضــــ ــتركة عل  أســــ ــة أي  ولن للدورات المشــــ تترتب عل  هذة الممارســــ

 تؤثر في العدد اإلجمالي من الجلسات المقررة. ل دامت ما تااليف إضا ية تتعلا بخدمات المؤتمرات

فا المؤتمرات، عل  أن يكون الجــدول الزمني واتفقــت اللجنــة، بعــد أن أبلغت ــا األمــانــة بتوفر مرا -17
 عل  النحو التاليا 2022-2021لنجتماعات للفترة 

2021  
 جلسات(  10)  58  اللجنة الفرعية المعنية بنقل البضاالل الخةرة، الدورة 2021تمو /الوليه   2 -حزيران/الونيه   28

 جلسات(  5)  40  بالنظام المنسا عالمياا، الدورةاللجنة الفرعية المعنية   2021تمو /الوليه    )ضباحاا(  5-7
  كانون األول/  (5))ضباحاا(  8 -تشرين الثاني/نوفمبر  29

 2021ديسمبر 
 جلسة(  15)  59  اللجنة الفرعية المعنية بنقل البضاالل الخةرة، الدورة

 جلسات(  5)  41  بالنظام المنسا عالمياا، الدورةاللجنة الفرعية المعنية   2021  كانون األول/ديسمبر 10 -  (5))بعد الظ ر(  8

__________ 

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

  .، المرفا الثاني(ST/SG/AC.10/C.4/60انظر تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالنظام المنسا عالمياا عن دورت ا الثنث ن ) (2)

   . الثاني( ، المرفا  ST/SG/AC.10/C.4/62انظر تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالنظام المنسا عالمياا عن دورت ا الحادية والثنث ن )  (3)

، الفقرات من ST/SG/AC.10/C.3/106انظر تقرير اللجنة الفرعية المعنية بنقل البضــاالل الخةرة عن دورت ا الثالثة والخمســ ن ) (4)
  .(176إل   162

كانون  8يمكن أن تشـــــــــترر اللجنتان الفرع تان في الجلســـــــــات المخصـــــــــصـــــــــة لدورتي كل من ما لنجتماع معاا ط لة الوم كامل في  (5)
ــمبراأل ألمم المتحدة، قد اللزم إعادة في اإجا ة الوم    2022تمو /الوليه  8إقرار  انتظار  . وفي 2022 تمو /الوليه 6و  2021 ول/ديســـــ

  6جدولة دورة لجنة الخبراء الفرعية المعنية بالنظام المنســــــا عالمياا لتصــــــنيف المواد الايمياالية ووســــــم ا لتبدأ ضــــــباح الوم األرنعاء  
دورة لجنـة الخبراء الفرعيـة المعنيـة بنقـل  ســــــــــــــ تع ن إن ـاء  (. وو ا كـان األمر كـذلـك، ةر  ظ الوم األرنعـاء بعـد  تمو /الوليـه )بـدلا من ال

 .((اا )ضباح 6تمو /الوليه )بدلا من الوم األرنعاء  5البضاالل الخةرة الوم الثنثاء 
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  المجموعا 
 (5)جلسة 25 اللجنة الفرعية المعنية بنقل البضاالل الخةرةا 

 (5)جلسات 10 اللجنة الفرعية المعنية بالنظام المنسا عالميااا 

2022  
 جلسة(  15)  60  بنقل البضاالل الخةرة، الدورةاللجنة الفرعية المعنية   2020  تمو /الوليه  (5))ضباحاا(  6 -حزيران/الونيه   27

 جلسات(  5)  42  اللجنة الفرعية المعنية بالنظام المنسا عالمياا، الدورة 2022تمو /الوليه  8 - ( 5))بعد الظ ر(  6
 لسة( ج 14)  61  اللجنة الفرعية المعنية بنقل البضاالل الخةرة، الدورة 2022كانون األول/ديسمبر  6 -تشرين الثاني/نوفمبر 28

 جلسات(  5)  43  اللجنة الفرعية المعنية بالنظام المنسا عالمياا، الدورة 2022كانون األول/ديسمبر  )ضباحاا(  7-9
ــنيف   2022كانون األول/ديسمبر )بعد الظ ر(  9 ــا عالمياا لتصــــ ــاالل الخةرة ونالنظام المنســــ لجنة الخبراء المعنية بنقل البضــــ

 )جلسة واحدة(  11المواد الايمياالية ووسم ا، الدورة  

  المجموعا 
 (5)جلسة 29 اللجنة الفرعية المعنية بنقل البضاالل الخةرةا 

6جلسات 10 اللجنة الفرعية المعنية بالنظام المنسا عالميااا 

(5) 
 جلسة واحدة   اللجنةا 

من جدول   7... )البند /2021مشارو  قرار المجلس القتصالدي والجتملعي  -ثلمنلً  
 األعملل(

 / للجنة الفرعية المعنية بنقل البضاالل الخةرة(  57)الدورة    INF.36 الوثيقة ح ر الرسميةا 
INF.24    للجنة الفرعية المعنية بالنظام المنسا عالمياا(  39)الدورة 

 )انظر المرفا الرابل(.  2021 لعام  اعتمدت اللجنة مشروع قرار لاي النظر  يه المجلس في دورته -18

 من جدول األعملل( 8)البند  أي مسلخل أخرى  -تلسعلً  
 لم تناقش أي مسجلة في إطار هذا البند من جدول األعمال. -19

 من جدول األعملل( 9)البند  ملد التقريراعت -علشراً  
 ومرفقاته استناداا إل  مشروع أعدته األمانة. عاشرةاعتمدت اللجنة التقرير المتعلا بدورت ا ال -20

__________ 

كانون  8يمكن أن تشـــــــــترر اللجنتان الفرع تان في الجلســـــــــات المخصـــــــــصـــــــــة لدورتي كل من ما لنجتماع معاا ط لة الوم كامل في  (5)
ــمبر ألمم المتحدة، قد اللزم إعادة في اإجا ة الوم    2022تمو /الوليه  8إقرار  انتظار  . وفي 2022 تمو /الوليه 6و  2021 األول/ديســـــ

  6معنية بالنظام المنســــــا عالمياا لتصــــــنيف المواد الايمياالية ووســــــم ا لتبدأ ضــــــباح الوم األرنعاء  جدولة دورة لجنة الخبراء الفرعية ال
دورة لجنـة الخبراء الفرعيـة المعنيـة بنقـل  ســــــــــــــ تع ن إن ـاء  (. وو ا كـان األمر كـذلـك، ةر  ظ التمو /الوليـه )بـدلا من الوم األرنعـاء بعـد  

 .((اا )ضباح 6من الوم األرنعاء تمو /الوليه )بدلا  5البضاالل الخةرة الوم الثنثاء 
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 المر   األول

تعدي ت على ال بعة المنقحة العشااارين من التوتااايلت بشااابض نقل البضااالخط   
 (ST/SG/AC.10/1/Rev.21الخ ر ، ال خحة التنظيمية النموذجية )

 (ST/SG/AC.10/48/Add.1)انظر 

 المر   الثلني

ة من دلياال الختباالرات والمعااليير بعاا تعاادي ت على ال بعااة المنقحااة الساااااااااال  
(ST/SG/AC.10/11/Rev.7) 

 (ST/SG/AC.10/48/Add.2)انظر 

 المر   الثللث

  من النظلم المنس  عللميًل لتصنيف ثلمنةتعدي ت على ال بعة المنقحة ال  
المواد الكيميلخية ووسمهل )النظلم المنس  عللميًل( 

(ST/SG/AC.10/30/Rev.8 ) 
 (ST/SG/AC.10/48/Add.3)انظر 



ST/SG/AC.10/48 

GE.21-00567 8 

 المر   الرابط

 .../2021مشرو  قرار المجلس القتصلدي والجتملعي   

 .../2021 "القرار

وبللنظلم المنسااااا  عللميًل لتصااااانيف  أعملل لجنة الخبراء المعنية بنقل البضااااالخط الخ ر    
 المواد الكيميلخية ووسمهل

 ،يإن المجلس القتصادي والجتماع 

 6المؤرخ   2019/7و  1999تشـــــــــرين األول/أ تونر  26المؤرخ   1999/65إل  قراريه    إ  يشـــــــــ ر 
 ،2019حزيران/الونيه  

ــاالل الخةرة ونالنظام في تقرير األم ن العام عن أعمال لجنة الخبراء المعنية بنقل الب   وقد نظر  ضـــــ
2020-2019المنسا عالمياا لتصنيف المواد الايمياالية ووسم ا خنل فترة السنت ن 

(1)، 

 بنقل البضلخط الخ ر   يتعل  فيملأعملل اللجنة   -ألف 

بجهمية أعمال اللجنة في مجال تنس ا المدونات واللواالا التنظيمية المتعلقة بنقل البضاالل  إ  يسلم 
 الخةرة،

ضـرورة المحافظة عل  معاال ر السـنمة في جميل األوقات، وتيسـ ر التجارة، وو  يضـل في اعتبارة  
فضــنا عن أهمية تلك المســاالل لمختلف المنظمات المســؤولة عن تنظيم الوســاالس، مل الســتجابة في الوقت  

النقل المجمون والمضــــــــــــمون  اته للشــــــــــــواحل المتزاالدة بشــــــــــــجن حماية األرواح والممتلاات والب  ة عن طريا  
 للبضاالل الخةرة،

التزاالد المســــــتمر في حجم البضــــــاالل الخةرة التي ُتتداول في التجارة العالمية والتوســــــل وو  النحظ  
 السريل للتانولوجيا والبتاار،

مة لنقل البضــــــاالل الخةرة بمختلف وســــــاالس النقل وو  الُذّكر    بجن الصــــــكور الدولية الراليســــــية المنظّض
تنظيمية وطنية كث رة قد ا دادت اتســـــــــاقاا مل النالحة التنظيمية النمو جية المرفقة بتوضـــــــــيات اللجنة  ولواالَا  

بشـــــــجن نقل البضـــــــاالل الخةرة، ومل  لك اللزم مزيد من العمل لتنســـــــ ا هذة الصـــــــكور ب ية  يادة الســـــــنمة  
ــ ر التجارة، ــريعات النقل ال وو  وتيســـ ــاا بجن تفاوت التقدم في تحدالث تشـــ داخلي الوطني في بعض اُلذّكر أيضـــ

 الزال يةرح تحديات خة رة أمام النقل الدولي المتعدد الوساالس، ل بلدان العالم

ألعمال لجنة الخبراء المعنية بنقل البضــــاالل الخةرة ونالنظام المنســــا   يعرب عن تقدالرة -1 
في  لك  بما  الخةرة،عالمياا لتصــنيف المواد الايمياالية ووســم ا  يما يخل المســاالل المتعلقة بنقل البضــاالل 

 أمان النقل؛

 إل  األم ن العاما يةلب -2 

__________ 

(1) [E/2021/....] 
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لة بشــــــجن نقل البضــــــاالل الخةرة  )أ(   عل  حكومات الدول    ( 2) أن ُيعمم التوضــــــيات الجدالدة والمعدا
 األعضاء، والوكالت المتخصصة، والوكالة الدولية للةاقة الذرية، وح رها من المنظمات الدولية المعنية؛ 

التوضــيات بشــجن نقل البضــاالل الخةرةا  ية والعشــرين المنقحة من ثان النشــر الةبعة الأن  )ب( 
،  دل ـل الختبـارات والمعـاال رلةبعـة الســـــــــــــــابعـة المنقحـة من  التعـدالـل األول ل، و النالحـة التنظيميـة النمو جيـة

التجـاو   ل  موعـد وفي  بجميل اللغـات الرســــــــــــــميـة لألمم المتحـدة، ونـج ثر الةرت فعـاليـة من ح ـث التاـاليف،
 ؛2021 عام ن اية

ــورات في ه  ة كتاب )ج(  ــبكي  وفي أن التيا هذة المنشــــــ ــكل إلاتروني وعل  الموقل الشــــــ شــــــ
 للجنة القتصادية ألورونا التي توفر خدمات األمانة للجنة؛

جميل الحكومـات واللجـان اإلقليمـية والوكـالت المتخصــــــــــــــصــــــــــــــة والوكـاـلة اـلدولـية   اـلدعو -3 
بشـــــــــــــــجن عمـل  المنظمـات الـدوليـة المعنيـة إل  أن تح ـل إل  أمـانـة اللجنـة  راءهـاللةـاقـة الـذريـة وح رهـا من  

 اللجنة، مشفوعة بجي تعليقات قد تود إبداءها عل  التوضيات بشجن نقل البضاالل الخةرة؛

جميل الحكومات الم تمة، واللجان اإلقليمية، والوكالت المتخصــصــة والمنظمات   الدعو -4 
تحـدالـث المـدونـات واللواالا  أو  ذ توضــــــــــــــيـات اللجنـة في العتبـار عنـد وضــــــــــــــلالـدوليـة المعنيـة إل  أن تـجخـ 

 التنظيمية المنالمة؛

إل  اللجـنة أن ـتدر ، ـبالتشــــــــــــــاور مل المنظمـة البحرـية اـلدولـية ومنظمـة الة ران   يةـلب -5 
نالحـة  المـدني الـدولي واللجـان اإلقليميـة والمنظمـات الحكوميـة الـدوليـة المعنيـة، إمكـانيـات الن و  بتةب ا ال

ــتوى عالن من األمان وو الة   ــمان تحق ا مسـ ــاالل الخةرة في جميل البلدان لضـ التنظيمية النمو جية لنقل البضـ
  الحواجز التقنيــة التي تعتر  ســــــــــــــب ــل التجــارة الــدوليــة، بــ جراءات تشــــــــــــــمــل مواضــــــــــــــلــة مواءمــة التفــاقــات

مة للنقل الدولي للبضاالل الخةرة؛ أو  التفاقيات الدولية المنظّض

جميل الحكومـات واللجـان والمنظمـات اإلقليميـة المعنيـة والمنظمـة البحرـية الـدوليـة   اـلدعو -6 
ومنظمـة الة ران المـدني اـلدولي إل  تقـديم تعليقـات إل  اللجـنة بشــــــــــــــجن الختنفـات ب ن أحكـام الصــــــــــــــكور 

ك ن اللجنــة من الــدوليــة وأحكــام النالحــة التنظيميــة النمو جيــة، ب ــدو تم أو  اإلقليميــة أو  القــانونيــة الوطنيــة
ضــــرورة ل ا؛  ل وضــــل مبادج توج  ية تعاونية لتعزيز التســــات ب ن هذة المتةلبات والحد من العواالا التي

الوجد من اختنفات موضـوعية دولية ووقليمية ووطنية، ب دو الحد من ا في التعامل مل الوسـاالس  ما وتحدالد
ــكل ع بات تحول   أل فات ضــــرورية عل إل  أ بر حد عملي ممكن، والحرص عندما تاون هذة الختن تشــ

دون النقل اآلمن والفعال للبضــاالل الخةرة؛ ووجراء اســتعرا  تحريري لنالحة التنظيمية النمو جية ومختلف  
 ضكور الوساالس ب ية  يادة وضوح ا وتس  ل استخدام ا وتيس ر ترجمت ا؛

 لمواد الكيميلخية ووسمهلبللنظلم المنس  عللميًل لتصنيف ا  يتعل  فيملأعملل اللجنة   -بلء 

جعت في الفقرة  إ  يضــــــــــــــل في اعتبارة  )ج( من خةة تنف ذ نتاالج مؤتمر القمة  23أن البلدان شــــــــــــــُ
عل  تةب ا النظام المنســــا عالمياا لتصــــنيف المواد   (3)العالمي للتنمية المســــتدامة )خةة تنف ذ جوهانســــبر (

 ،2008 عام ا النظام بالاامل بحلولالايمياالية ووسم ا في أقرب وقت ممكن إلتاحة العمل ب ذ

__________ 

 .ST/SG/AC.10/48/Add.2و ST/SG/AC.10/48/Add.1انظر  (2)
)منشورات    2002أاللول/ســبتمبر    4 - ب/أحسةس    26تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانســبر ، جنوب أفري يا،  (3)

 ، المرفا.2والتصويب(، الفصل األول، القرار  A.03.II.A.1األمم المتحدة، رقم المبيل 
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ــاا   ــل في اعتبارة أيضـــــــــ كانون  20المؤرخ  57/253أن الجم ية العامة أقرت، في قرارها   وو  يضـــــــــ
ــمبر  ــادي والجتماعي تنف ذ 2002األول/ديســـــــــــ ــبر ، وطلبت إل  المجلس القتصـــــــــــ   ، خةة تنف ذ جوهانســـــــــــ

21  أعمال القرن التصـــل بولالته من أحكام الخةة، ونخاضـــة تعزيز تنف ذ جدول   ما
بتدعيم التنســـ ا عل   (4)

 نةات المنظومة،

 2030 عام   التزام الدول األعضــاء بالعمل من أجل التنف ذ الاامل بحلول  كذلك وو  يضــل في اعتبارة   
  1/ 70 ات الصلة عل  النحو الذي وافقت عليه الجم ية العامة في قرارها  غايات ألهداو التنمية المستدامة وال 

2015أاللول/ســــــــــبتمبر    25المؤرخ 
المتعلقة بتحق ا اإلدارة الســــــــــليمة ب  ياا للمواد  4- 12ســــــــــيما الغاية  ول  ، ( 5) 

 الايمياالية وجميل النفايات طوال دورة عمرها، وفقاا لألطر الدولية المتفا عل  ا، 

 وو  النحظ بارتياحا 
أن اللجنة القتصــادية ألورونا وجميل برامج األمم المتحدة ووكالت ا المتخصــصــة المعنية  )أ( 

الب  ة، ونخاضـــــة برنامج األمم المتحدة للب  ة والمنظمة البحرية الدولية  أو  دان النقل بالســـــنمة الايمياالية في م  
تحدالث ضـــــــــكوك ا القانونية   أو  ومنظمة الة ران المدني الدولي، قد اتخذت بالفعل الخةوات المناســـــــــبة لتعدالل 

 هي بصدد النظر في تعدالل ا في أقرب وقت ممكن؛  أو   ب ية تةب ا النظام المنسا عالمياا، 

أن منظمـة العمـل الـدوليـة ومنظمـة األحـذيـة والزراعـة لألمم المتحـدة ومنظمـة الصــــــــــــــحـة   )ب( 
ــيات ا ومدونات ا ومبادال ا التوج  ية   ــبة لتا يف توضـ العالمية تعكف هي األخرى عل  اتخا  الخةوات المناسـ

لســنمة الم ن ت ن  المتعلقة بالســنمة الايمياالية مل النظام المنســا عالمياا، ونخاضــة في مجالت الصــحة وا
 وودارة مب دات اآلفات والوقاية من التسمم ومعالجته؛

معاال ر وطنية لتةب ا  أو  تشــــــــريعاتالعدالد من الدول األعضــــــــاء أضــــــــدرت بالفعل أن  )ج( 
 أ ثر ح ر قةاع النقل؛ أو تتيا تةبيقه، في قةاع واحد أو النظام المنسا عالمياا،

تةب ا لالمبادج التوج  ية الوطنية   أو المعاال ر أو التشريعاتتن يا   أو أن أعمال وضل )د( 
  النظام المنســا عالمياا مســتمرة في بلدان أخرى، ب نما ُتنفاذ األنشــةة المتعلقة بوضــل خةس التنف ذ القةاعية

 اُلتوقل أن البدأ تنف ذها قريباا؛ أو استراتيجيات التنف ذ الوطنية في بلدان أخرى، أو

 برامج األمم المتحــدة ووكــالت ــا المتخصــــــــــــــصـــــــــــــــة والمنظمــات اإلقليميــة،أن عــدداا من   )ه( 
منظمة  و ســـــــــــيما مع د األمم المتحدة للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصـــــــــــحة العالمية  ول

واللجنة القتصـادية ألورونا ومجلس التعاون القتصـادي آلسـيا والمحيس   األمم المتحدة للترنية والعلم والثقافة
ال ـادج ومنظمـة التعـاون والتنمـية في المـ دان القتصــــــــــــــادي والتحـاد األوروني والحكومـات والمنظمـات ح ر 
الحكومية الممثلة للصـناعات الايمياالية، قد نظمت حلقات عمل وحلقات دراسـية وأنشـةة أخرى متعددة لبناء 

  إ كاء الوعي فيلوطني من أجل  ساهمت ف  ا عل  األضعدة الدولي واإلقليمي ودون اإلقليمي وا أو  القدرات
 ؛دعم تةبيقه أو اإلدارة والصحة والصناعة واإلعداد لتةب ا النظام المنسا عالمياا قةاعات 

أن التةب ا الفعلي التةـلب المزـيد من التعـاون ب ن لجـنة الخبراء الفرعـية المعنـية ـبالنظـام   وو  اـلدرر 
ــنيف المواد الايمياالية ووســــم ا وال    ات الدولية المعنية، واســــتمرار الج ود التي تبذل ا  المنســــا عالمياا لتصــ

حكومات الدول األعضـــــاء، والتعاون مل قةاع الصـــــناعة وأضـــــحاب المصـــــلحة اآلخرين، وتقديم دعم كب ر  
 ألنشةة بناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصادات ا بمرحلة انتقالية والبلدان النامية،

__________ 

القرارات التي    المجلــد األول،، 1992حزيران/الونيــه    14-3تقرير مؤتمر األمم المتحــدة المعني بــالب  ــة والتنميــة، ريو دي جــان رو،   (4)
 .، المرفا الثاني1والتصويب(، القرار  A.93.I.8)منشورات األمم المتحدة، رقم المبيل  اتخذها المؤتمر

 (.A/RES/70/1"، )2030خةة التنمية المستدامة لعام  تحويل عالمناا" 70/1 قرار الجم ية العامة (5)
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ر   ة العالمية من أجل تةب ا النظام المنســــــا عالمياا لتصــــــنيف باألهمية الخاضــــــة للشــــــرا  وو  الُذكّض
المواد الايمياالية ووســـــــم ا ب ن مع د األمم المتحدة للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون  

 ببناء القدرات عل  جميل المستويات، التعلا  يماوالتنمية في الم دان القتصادي 

المنقحـة من النظـام المنســــــــــــــا عـالميـاا   ثـامنـةنشــــــــــــــر الةبعـة العل  األم ن العـام ل  الُثني -1 
ــم ا ــنيف المواد الايمياالية ووســ ــت لألمم المتحدة، إلاترونياا وعل  ه  ة كتاب،   ( 6) لتصــ ــمية الســ باللغات الرســ

ــادية ألورونا التي توفر  ما ووتاحته مل ــبكي للجنة القتصـــــــــ ــل به من مواد إعنمية عل  الموقل الشـــــــــ التصـــــــــ
 للجنة؛خدمات األمانة 

ا  يُعرب عن بالغ تقدالرة -2  للجنة الخبراء المعنية بنقل البضــــــــــاالل الخةرة ونالنظام المنســــــــــا
ــادية ألورونا ونرامج األمم المتحدة ووكالت ا   ــنيف المواد الايمياالية ووســــــــــم ا واللجنة القتصــــــــ عالمياا لتصــــــــ

 المتخصصة والمنظمات األخرى المعنية لتعاون ا المثمر والتزام ا بتةب ا النظام المنسا عالمياا؛

 إل  األم ن العاما بيةل -3 

من النظـام المنســــــــــــــا   ثـامنـةالتي أدخلـت عل  الةبعـة المنقحـة ال  (7)أن يعمم التعـدالنت )أ( 
 عالمياا عل  حكومات الدول األعضاء والوكالت المتخصصة وح رها من المنظمات الدولية المعنية؛

 اللغات الرســـــمية  من النظام المنســـــا عالمياا بجميل تاســـــعةأن النشـــــر الةبعة المنقحة ال )ب( 
، وأن 2021 عــام  التجــاو  ن ــايــة ل  لألمم المتحــدة، ونــج ثر الةرت فعــاليــة من ح ــث التاــاليف، في موعــد

 التيح ا عل  ه  ة كتاب وولاترونياا عل  الموقل الشبكي للجنة القتصادية ألورونا؛

لشـــــــبكي أن الواضـــــــل تقديم المعلومات عن تةب ا النظام المنســـــــا عالمياا عل  الموقل ا )ج( 
 ؛(8)للجنة القتصادية ألورونا

تتخـذ بعـد الخةوات الن مـة لتةب ا النظـام المنســــــــــــــا عـالمـياا،   لم  الحكومـات التي اـلدعو -4 
وأن  إل  أن تفعل  لك في أقرب وقت ممكن، من خنل اإلجراءات و/أو التشــــــــــــــريعات الوطنية المناســــــــــــــبة

 ؛في العتبار ل عام نالتوضيات التي تقدم ا اللجنة كخذ ألتتع دها بالتحدالث 

ــة والمنظمات   يكرر دعوته -5  اللجان اإلقليمية ونرامج األمم المتحدة ووكالت ا المتخصـــصـ
األخرى المعنية إل  أن تعز  تةب ا النظام المنســــا عالمياا وأن تعدل، عند القتضــــاء، ضــــكوك ا القانونية  

ة وضـل حماية الب  ة ب ي  أو حماية المسـت لك أو السـنمة في أما ن العمل أو الدولية المتصـلة بسـنمة النقل
 هذا النظام موضل التنف ذ عن طريا هذة الصكور؛

الحكومــات واللجــان اإلقليميــة ونرامج األمم المتحــدة ووكــالت ــا المتخصـــــــــــــصـــــــــــــــة    الــدعو  -6 
والمنظمات المعنية األخرى إل  موافاة لجنة الخبراء الفرعية المعنية بالنظام المنســـــــــا عالمياا لتصـــــــــنيف المواد 

ــجن الخةوات المتخذة لتةب ا النظام المنســــا عالمياا في جميل لدال ا   بما   الايمياالية ووســــم ا  من منحظات بشــ
ــيات والمدونات والمبادج التوج  ية الدولية ــكور القانونية والتوضــــــــ ــلة، عن طريا الصــــــــ  القةاعات  ات الصــــــــ

 يقه؛ في  لك موافات ا، حسب القتضاء، بمعلومات عن الفترات النتقالية لتةب  بما  الوطنية،  أو  اإلقليمية  أو 

الحكومات واللجان اإلقليمية ونرامج األمم المتحدة ووكالت ا المتخصصة وح رها   يشجل -7 
ســــــــــــــيمـا المنظمـات التي تمثـل قةـاع   ول  من المنظمـات الـدوليـة والمنظمـات ح ر الحكوميـة  ات الصــــــــــــــلـة،

__________ 

 .E.19.II.E.21 منشورات األمم المتحدة، رقم المبيل (6)
(7) ST/SG/AC.10/48/Add.3. 
(8) https://unece.org/ghs-implementation-0. 
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اعدة تقنية  الصـــــــــــناعة، عل  تعزيز دعم ا لتةب ا النظام المنســـــــــــا عالمياا بتقديم تبرعات مالية و/أو مســـــــــــ 
 ألنشةة بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادات ا بمرحلة انتقالية؛

 برنلمج عمل اللجنة -جيم 

ــنت ن   إ  يحيس علماا   عل  النحو الوارد في الفقرت ن    2022-2021ببرنامج عمل اللجنة لفترة الســـــــــ
 ،( 1) ]...[ و ]...[ من تقرير األم ن العام

ــاركة الخبراء من البلدان النامية والبلدان التي تمر  النحظوو    ــبياا لمشـــــــــــ ــتوى المتدني نســـــــــــ المســـــــــــ
 اقتصادات ا بمرحلة انتقالية في أعمال اللجنة وضرورة تعزيز مشاركت م عل  نةات أوسل في أعمال ا،

 ؛( 1) الموافقة عل  برنامج عمل اللجنة  يقرر -1 

البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصــــــــــادات ا عل  أهمية مشــــــــــاركة خبراء من  يشــــــــــدد  -2 
بمرحلة انتقالية في أعمال اللجنة ويدعو، في هذا الخصـــوص، إل  تقديم تبرعات لتيســـ ر مشـــاركت م، بةرت  
تشـمل دعم تااليف السـفر وندلت اإلقامة ال ومية، ويدعو الدول األعضـاء والمنظمات الدولية التي تسـتةيل 

 لك؛المساهمة إل  أن تفعل  

ــادي والجتماعي في  يةلب -3    2023 عام  إل  األم ن العام أن يقدم إل  المجلس القتصـــ
تقريراا عن تنف ذ هذا القرار والتوضـــيات بشـــجن نقل البضـــاالل الخةرة والنظام المنســـا عالمياا لتصـــنيف المواد 

 الايمياالية ووسم ا.

    


