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المقرير
أولً -الحا ر
 -٢عقــدت جلنــة اخلـرباء املعنيــة بنقـ البضــا اخلطــرة وبالنظــا املنسـ عامليـا لتصــنيف امل ـواد
الكيميا ية وتوسيمها دورهتا الثامنة يف جنيف يو  9كانون األول/ديسمرب .2016
 -١وشــاريف يف الــدورة خـرباء مــن البلــدان التاليــة أسـ اليا وأملانيــا وإيطاليــا والربازيـ والربتغــال
وبلجيكــا والســويد وسويس ـرا وفرنســا وفنلنــدا وكنــدا واململكــة املتحــدة والنمســا وهولنــدا والوليــات
املتحدة األمريكية واليابان.
-3

وكان الحتاد األورويب ممث ا يف الدورة.

 -4وحض ــر ال ــدورة أيضـ ـا ممثـ ـ ع ــن كـ ـ م ــن املنظمت ــني غ ــري احلك ــوميتني الت ــاليتني الفريـ ـ
األسـ ـ ـ اا لص ـ ــناعات وسـ ـ ـ مة املتفجـ ـ ـرات ( )AEISGواجملل ـ ــس ال ـ ــدوا للرابط ـ ــات الكيميا ي ـ ــة
(.)ICCA

ثعنيعً -إقرار ج ول األيمعل

(البند  1من جدول األعمال)

الوثيقة
-5

( ST/SG/AC.10/43األمانة)
أقرت اللجنة جدول األعمال املؤقت الذي أعدته األمانة.

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

 -6انتُخبـ ـت الس ــيدة  .راس ــكن (الولي ــات املتح ــدة األمريكي ــة) ر يسـ ـةا والس ــيد د .بفون ــد
(الوليات املتحدة األمريكية) نا با للر يسة.

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

الوثا غري الرمسية
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 INF.21املقدمة يف الدورة الثامنة واألربعني للجنة الفرعيـة املعنيـة بنقـ
البضا اخلطرة
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 INF.6املقدمة يف الدورة الث ثني للجنة الفرعية املعنيـة بالنظـا املنسـ
عامليا
 -7أحاط ــت اللجن ــة علم ـ ـا بق ـ ـرار اجملل ــس القتص ــادي والجتم ــاعي  7/2015امل ــؤر 8
حزيران/يونيــه  2015ولحظــت أنــه نظــرا لعــد تلقيهــا أيــة طلبــات لعضــوية اللجنــة أو أي مــن
جلنتيها الفرعيتني خ ل ف ة السنتني  2016-2015تظـ تشـكيلة اللجنـة علـى النحـو التـاا
وكما هو م نبني بالتفصي يف املذكرات الشارحة جلدول األعمال



جلنة اخلرباء  40عضوا؛
جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنق البضا اخلطرة  30عضوا؛

جلن ــة اخل ـ ـرباء الفرعي ــة املعني ــة بالنظ ــا املنس ـ ـ عاملي ـ ـ ا لتص ــنيف امل ـ ـواد الكيميا ي ــة

وتوسيمها  36عضوا.
 -8ولحظـ ــت اللجنـ ــة بارتيـ ــا أن األمانـ ــة قام ـ ـت بنشـ ــر الطبعـ ــة املنقحـ ــة التاسـ ــعة عش ـ ــرة
للتوصيات املتعلقـة بنقـ البضـا اخلطـرة النظـا النمـوججي ( )ST/SG/AC.10/1/Rev.6والطبعـة
املنقح ـ ــة السادسـ ـ ــة للتوص ـ ــيات املتعلقـ ـ ــة بنق ـ ـ ـ البضـ ـ ــا اخلط ـ ــرة دلي ـ ـ ـ الختب ـ ــارات واملعـ ـ ــايري
( )ST/SG/AC.10/11/Rev.6والطبعـ ــة املنقحـ ــة السادسـ ــة للنظـ ــا املنس ـ ـ عاملي ـ ـا لتصـ ــنيف امل ـ ـواد
الكيميا ية وتوسيمها ( )ST/SG/AC.10/30/Rev.6جبمي اللغات الرمسيـة لممـم املتحـدة باسـتثناء
النسخة باللغة الصينية من دلي الختبارات واملعايري املتاحة إلك وني ا فقط يف انتظار طبعها.
-9

وأُحيط علم ا أيض ا بأن النشرات الث ث متاحة أيض ا بالصيغة اإللك ونية

علــى املوق ـ اإللك ـ وين لشــعبة النقـ بلجنــة األمــم املتحــدة القتصــادية ألوروبــا
(أ)
()www.unece.org/trans/danger/danger.htm؛
(ب)

وبصورة منفصلة يف شك ملف

PDF

كإصدار للبي .

خعم عً -أيملعل لجنللة الخبلراء ال رييلة المعنيللة بنقل البالع ا الخةللر خللتل مللر
ال نمين 1026-1025
(البند  4من جدول األعمال)

الوثا

 ST/SG/AC.10/C.3/94وCorr.1
 ST/SG/AC.10/C.3/96وAdd.1
 ST/SG/AC.10/C.3/98وAdd.1

 ST/SG/AC.10/C.3/2016/CRP.3وAdd.1 - 12
 ST/SG/AC.10/C.3/2016/CRP.4وAdd.1 - 5

 -10أحاطت اللجنة علم ا بتقارير جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنق البضا اخلطرة عـن دوراهتـا
السابعة واألربعني والثامنة واألربعني والتاسعة واألربعني .وأحاطت علما أيضا بـأن اللجنـة الفرعيـة
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اعتمـ ـ ــدت التقريـ ـ ــر عـ ـ ــن دورهتـ ـ ــا اخلمس ـ ـ ــني ( 28تش ـ ـ ـرين الثـ ـ ــاين/نـ ـ ــوفمرب  6 -ك ـ ـ ــانون األول/
ديسـ ـ ــمرب  )2016علـ ـ ــى أس ـ ـ ـاس مشـ ـ ــرو أعدتـ ـ ــه األمانـ ـ ــة (ST/SG/AC.10/C.3/2014/CRP.3
و Add.1-12و CRP.4و )Add.1-5بعد إدخال بعض التعدي ت الطفيفـة .وصـدر التقريـر النهـا ي
بوصفه الوثيقة .ST/SG/AC.10/C.3/100
 -11وأي ــدت اللجن ــة تق ــارير اللجن ــة الفرعي ــة ــا يف جل ــت التع ــدي ت ال ـ ـ أُدخل ــت عل ــى
التوصــيات القا مــة بشــأن نقـ البضــا اخلطــرة والتوصــيات اجلديــدة املقدمــة (انظــر املــرفقني األول
والثاين).

سعدسعً -أيمللعل لجنللة الخب لراء ال رييللة المعنيللة بعلنظللعم المن ل يعلمي لعً لم للنيف
الم اد الكيميع ية وت سيمهع ختل مر ال نمين 1026-1025
(البند  5من جدول األعمال)

الوثا

ST/SG/AC.10/C.4/58
ST/SG/AC.10/C.4/60
ST/SG/AC.10/C.4/62

 ST/SG/AC.10/C.4/2014/CRP.3وAdd.1 - 3
 ST/SG/AC.10/C.4/2014/CRP.4وAdd.1

 -12أحاطـت اللجنـة علمـ ا بتقـارير جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـا املنسـ عامليـ ا لتصــنيف
املـواد الكيميا يـة وتوسـيمها عـن دوراهتـا التاســعة والعشـرين والث ثـني واحلاديـة والث ثـني .وأحاطــت
علما أيضا بأن اللجنة الفرعية اعتمدت التقرير عن دورهتـا الثانيـة والث ثـني ( 9-7كـانون األول/
ديسـ ـ ــمرب  ) 2016علـ ـ ــى أسـ ـ ــاس مشـ ـ ــرو أعدتـ ـ ــه األمانـ ـ ــة (ST/SG/AC.10/C.4/2014/CRP.3
و Add.1-3و CRP.4و )Add.1بع ــد إدخ ــال بع ــض التع ــدي ت الطفيف ــة .وص ــدر التقري ــر النه ــا ي
بوصفه الوثيقة .ST/SG/AC.10/C.4/64
 -13وأيـدت اللجنـة تقـارير اللجنـة الفرعيـة ــا يف جلـت التعـدي ت الـ أُدخلـت علـى الــن
احلــاا للنظــا املنس ـ عاملي ـا لتصــنيف امل ـواد الكيميا يــة وتوســيمها واألحكــا اجلديــدة املعتمــدة
(انظر املرف الثالث).

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

ألف -برنعمج العم
الوثا غري الرمسية

GE.16-04426

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

بعء -الج ول الزمن لتجممعيعت
 -15وافقت اللجنة يف دورهتا السابعة على منح اللجنتـني الفـرعيتني فرصـةا ل جتمـا معـا مـن
أج ـ ـ جتنـ ــب ازدواجي ــة املناقشـ ــات وتيس ــري تبـ ــادل املعرف ــة فيمـ ــا يتعل ـ ـ باملسـ ــا جات الهتمـ ــا
املش يف(.)1
وعقـ ـ ـ ــدت اجللسـ ـ ـ ــة املش ـ ـ ـ ـ كة األو بـ ـ ـ ــني اللجنتـ ـ ـ ــني الفـ ـ ـ ــرعيتني يف  9كـ ـ ـ ــانون األول/
ُ -16
ديسمرب  2015خـ ل وقـت الجتمـا املخصـ للـدورة الث ثـني للجنـة الفرعيـة املعنيـة بالنظـا
املنس عامليا .مث ُعقدت اجللسة املش كة الثانية يف  5متوز/يوليـه  2016خـ ل وقـت الجتمـا
وع نم ــم تقريـ ـرا
املخص ـ لل ــدورة احلادي ــة والث ث ــني للجن ــة الفرعي ــة املعني ــة بالنظ ــا املنسـ ـ عاملي ـاُ .
اجللستني املش كتني بوصفهما املرف الثاين بتقرير اللجنـة الفرعيـة املعنيـة بالنظـا املنسـ عامليـ ا عـن
دورهتا الث ثني (بالنسبة إ اجللسة املش كة األو )( )2وعن دورهتا احلاديـة والث ثـني (بالنسـبة إ
اجللسة املش كة الثانية)(.)3
 -17واللجن ــة إج تبينن ــت أن جترب ــة اجللس ــات املشـ ـ كة أثبت ــت ج ــدواها يف تعزي ــز التع ــاون ب ــني
اللجنتــني الفــرعيتني ويف التصــدي للمســا جات الهتمــا املش ـ يف قــررت مواصــلة األخــذ ــذ
املمارسة خ ل ف ة السنتني .2018-2017
 -18وميكن الستمرار يف عقد جلسات مش كة للجنتني الفرعيتني يف الدورتني الثانية والثالثـة
لفـ ة الســنتني .وحيــدد ر يســا اللجنتــني الفــرعيتني ك ألــا مـ األمانــة وقــت الجتمــا املخصـ
للجلســات املشـ كة علــى أســاس عــدد القضــايا املطروحــة للنظــر فيهــا .ولــن ت تــب علــى جلــت أي
تك ــاليف إض ــافية تتعلـ ـ ت ــدمات املـ ـؤمترات عل ــى اعتب ــار أن الع ــدد اإلا ــاا للجلس ــات املق ــررة
لن يتأثر.
 -19وبعد إب غ األمانة اللجنة بتوفر مراف املؤمترات وافقـت اللجنـة علـى أن يكـون اجلـدول
الزمين ل جتماعات للف ة  2018-2017على النحو التاا
١٠٢7
اللجنــة الفرعيــة املعنيــة بنق ـ البضــا اخلطــرة الــدورة
 10( 51جلسات)

 7-3متوز/يوليه
__________

()1
()2
()3
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اللجن ـ ـ ــة الفرعي ـ ـ ــة املعني ـ ـ ــة بالنظ ـ ـ ــا املنسـ ـ ـ ـ عاملي ـ ـ ـ ـا
(12-10صباحا) متوز/يوليه
الدورة  5( 33جلسات)
 27تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين/نوفمرب  6 -اللجنــة الفرعيــة املعنيــة بنق ـ البضــا اخلطــرة الــدورة
 15( 52جلسة)
(صباحا)( )4كانون األول/ديسمرب
( 6بعـد الظهـر)( 8 - )4كــانون األول /اللجن ــة الفرعي ــة املعني ــة بالنظ ــا املنس ـ عامل ـ ا ال ــدورة
 5( 34جلسات)
ديسمرب

اجملمو

اللجنة الفرعية املعنية بنق البضا اخلطرة  25جلسة

( )4

اللجنة الفرعية املعنية بالنظا املنس عاملي ا  10جلسات

( )4

١٠٢8
 25حزيران/يوني ـ ـ ــه ( 4 -ص ـ ـ ــباحا)( )4اللجنــة الفرعيــة املعنيــة بنق ـ البضــا اخلطــرة الــدورة
 15( 53جلسة)
متوز/يوليه
اللجن ــة الفرعي ــة املعني ــة بالنظ ــا املنس ـ عامل ـا ال ــدورة
( 4بعد الظهر)( 6 - )4متوز/يوليه
 5( 35جلسات)
 26تش ـرين الث ــاين/نوفمرب  4 -ك ــانون اللجنــة الفرعيــة املعنيــة بنق ـ البضــا اخلطــرة الــدورة
 14( 54جلسة)
األول/ديسمرب
( 7-5صباح ا) كانون األول/ديسمرب اللجن ــة الفرعي ــة املعني ــة بالنظ ــا املنس ـ عامل ـ ا ال ــدورة
 5( 36جلسات)
( 7بعد الظهر) كانون األول/ديسمرب اللجنة الدورة ( 9جلسة واحدة)

اجملمو

اللجنة الفرعية املعنية بنق البضا اخلطرة  29جلسة

( )4

اللجنة الفرعية املعنية بالنظا املنس عامليا  10جلسات

( )4

اللجنة جلسة واحدة
__________

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

الوثيقة غري الرمسية

( INF.3األمانة)

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

تعسععً -أية م ع أخرى

(البند  8من جدول األعمال)
 -21مل تبحث أية مسألة يف إطار هذا البند من جدول األعمال.

يعشراً -ايممعد المقرير

(البند  9من جدول األعمال)

 -22اعتم ـ ـ ــدت اللجن ـ ـ ــة التقري ـ ـ ــر املتعلـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ــدورهتا الثامن ـ ـ ــة ومرفقات ـ ـ ــه اس ـ ـ ــتنادا إ مش ـ ـ ــرو
أعدته األمانة.
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األول
المر
تع يتت يدا الةبعلة المنقحلة المعسلعة يشلر لدم يليعت الممعدقلة بنقل
الباع ا الخةر  ،النظعم النم ذج ()ST/SG/AC.10/1/Rev.19
(انظر )ST/SG/AC.10/44/Add.1

المر الثعن 
تع يتت يدا الةبعة المنقحة ال عدسة لدم ييعت الممعدقة بنق الباع ا
الخةر  ،دلي الخمبعرات والمععيير ()ST/SG/AC.10/11/Rev.6
(انظر )ST/SG/AC.10/44/Add.2

المر الثعلث
تع يتت يدا الةبعة المنقحة ال عدسة لدنظعم المن يعلميلعً لم لنيف
الم اد الكيميع ية وت سيمهع ()ST/SG/AC.10/30/Rev.6
(انظر )ST/SG/AC.10/44/Add.3

GE.16-04426
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المر الرابا
مشروع قرار المجدس القم عدي والجممعي …/1027
"القرار
…/1027
أيمللعل لجنللة الخب لراء المعنيللة بنق ل الباللع ا الخةللر وبعلنظللعم المن ل يعلمي لعً
لم نيف الم اد الكيميع ية وت سيمهع
إن اجمللس القتصادي والجتماعي 
إج يش ـ ـ ـ ـ ـ ــري إ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار  65/1999امل ـ ـ ـ ـ ـ ــؤر  ١٢تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكت ـ ـ ـ ـ ـ ــوبر ٢١١١
وقرار  7/2015املؤر  8حزيران/يونيه  ١٠٢5
وق ـ ــد نظ ـ ــر يف تقري ـ ــر األم ـ ــني الع ـ ــا ع ـ ــن أعم ـ ــال جلن ـ ــة اخلـ ـ ـرباء املعني ـ ــة بنقـ ـ ـ البض ـ ــا
اخلط ـ ـ ـ ــرة وبالنظ ـ ـ ـ ــا املنسـ ـ ـ ـ ـ عامليـ ـ ـ ـ ـ ا لتص ـ ـ ـ ــنيف املـ ـ ـ ـ ـواد الكيميا ي ـ ـ ـ ــة وتوس ـ ـ ـ ــيمها خـ ـ ـ ـ ـ ل فـ ـ ـ ـ ـ ة
( )1
السنتني 2016-2015

ألف -أيمعل الدجنة يمع يمعد بنق الباع ا الخةر
اخلطرة

إج ِّ
يسلم بأألية أعمال اللجنة يف جمال مواءمة املدونات واألنظمـة املتعلقـة بنقـ البضـا

وإج يض ـ يف اعتبــار ضــرورة احملافظــة علــى معــايري الس ـ مة يف اي ـ األوقــات وتيســري
التجــارة فضـ ا عــن أأليــة تلــت املســا ملختلــف املنظمــات املســؤولة عــن النظــا النمــوججي مـ
الســتجابة يف الوقــت جاتــه للش ـواغ املتزايــدة بشــأن وايــة األروا واملمتلكــات والبي ــة عــن طري ـ
النق املأمون واملضمون للبضا اخلطرة
وإج ي حظ التزايد املستمر يف حجم البضا اخلطـرة الـ يـري تـداو ا يف التجـارة علـى
النطاق العاملي والتوس السري للتكنولوجيا والبتكار

وإج يُ ِّ
ذكر بأنه على الرغم من أن الصكويف الدولية الر يسية املنظِّمة لنق البضا اخلطـرة
ختلــف وســا ط النق ـ وعــددا كب ـريا مــن األنظمــة الوطنيــة قــد أصــبحت احنن متوا مــة علــى ــو
أفض م النظا النموججي املرف بتوصيات اللجنة املتعلقـة بنقـ البضـا اخلطـرة يلـز مزيـد مـن
العم ـ ملواءمــة هــذ الصــكويف بغيــة زيــادة الس ـ مة وتيســري التجــارة؛ وإج يــذكر أيض ـ ا بــأن تفــاوت

__________

()1
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التقد يف حتديث التشريعات الوطنية للنق الداخلي الـوطين يف بعـض بلـدان العـامل ل يـزال يطـر
حتديات خطرية أما النق الدوا املتعدد الوسا ط
 -٢يعــرب عــن تقــدير ألعمــال جلنــة اخل ـرباء املعنيــة بنق ـ البضــا اخلطــرة وبالنظــا
املنس ـ عاملي ـا لتص ــنيف امل ـواد الكيميا ي ــة وتوس ــيمها فيم ــا ـ املس ــا املتعلق ــة بنق ـ البض ــا
اخلطرة ا يف جلت أمان النق ؛
-١

يطلب إ األمني العا

أن يُعم ــم التوص ــيات اجلدي ــدة واملعدل ــة املتعلق ــة بنق ـ البض ــا اخلط ــرة( )2عل ــى
(أ)
حكومــات الــدول األعضــاء والوكــالت املتخصصــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وغريهــا مــن
املنظمات الدولية املعنية؛

(ب) أن ينشــر الطبعــة املنقحــة العش ـرين للتوصــيات املتعلقــة بنق ـ البضــا اخلطــرة
النظا النموججي والتعدي األول على الطبعة املنقحة السادسة للتوصيات املتعلقة بنق البضا
اخلطرة دلي الختبارات واملعايري جبمي اللغات الرمسية لممم املتحدة وبأكثر الطـرق فعاليـة مـن
حيث التكاليف يف موعد ل يتجاوز هناية عا 2017؛

(ج) أن يتيح هذ املنشورات يف هي ة كتاب ويف شك إلك وين وكذلت على املوق
الشبكي للجنة القتصادية ألوروبا ال توفر خدمات األمانة للجنة؛
 -٣ي ــدعو اي ـ ـ احلكوم ــات واللجـ ــان اإلقليميـ ــة والوك ــالت املتخصصـ ــة والوكالـ ــة
الدوليــة للطاقــة الذريــة وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة املعنيــة إ أن حتيـ إ أمانــة اللجنــة راءهــا
بشأن عم اللجنة مشفوعة بأي تعليقات قـد تـود إبـداءها علـى التوصـيات بشـأن نقـ البضـا
اخلطرة؛
 -٤ي ــدعو ايـ ـ احلكوم ــات املهتم ــة واللج ــان اإلقليمي ــة والوك ــالت املتخصص ــة
واملنظم ــات الدولي ــة املعني ــة إ أن تأخ ــذ توص ــيات اللجن ــة يف العتب ــار عن ــد وض ـ ـ أو حت ــديث
املدونات واألنظمة امل مة؛
 -٥يطلــب إ اللجنــة أن تــدرس بالتشــاور م ـ املنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة
الطـريان املــدين الدوليــة واللجــان اإلقليميــة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة املعنيــة إمكانيــات حتســني
تطبيـ النظـا النمـوججي لنقـ البضـا اخلطـرة يف ايـ البلـدان لضـمان حتقيـ مسـتوى عـال مـن
األمـان وإزالـة احلـواجز التقنيـة الـ تعـ سـبي التجـارة الدوليـة ــا يف جلـت عـن طريـ مواصــلة
مواءمة التفاقات أو التفاقيات الدولية املنظِّمة للنق الدوا للبضا اخلطرة؛
 -٢يــدعو اي ـ احلكومــات وكــذلت اللجــان واملنظمــات اإلقليميــة املعنيــة واملنظمــة
البحرية الدوليـة ومنظمـة الطـريان املـدين الـدوا إ تقـدق تعليقـات إ اللجنـة بشـأن أوجـه التبـاين

__________

()2
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بني األحكا الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية للصكويف القانونية وتلت اخلاصة بالنظا النموججي
دف متكني اللجنة من وض مبادئ توجيهية تعاونية لتعزيـز التسـاق بـني هـذ املتطلبـات واحلـد
مــن العوا ـ الـ ل ضــرورة ــا؛ وحتديــد القــا م واملوضــوعي مــن أوجــه التفــاوت الدوليــة واإلقليميــة
والوطنيــة ــدف احلــد مــن تلــت الخت فــات يف املعاجلــة النموججيــة إ أكــرب حــد عملــي ممكــن
والتأكد من أن هذ الخت فات حىت عنـدما تكـون ضـرورية ل تشـك عقبـات حتـول دون النقـ
احنمــن والفعــال للبضــا اخلطــرة؛ وإلج ـراء اســتعرا حتريــري للنظــا النمــوججي و تلــف صــكويف
الوسا ط بغية حتسني وضوحها وتسهي استخدامها وتيسري تراتها؛

بعء -أيمللعل الدجنللة يمللع يمعد ل بعلنظللعم المن ل يعلمي لعً لم للنيف الم ل اد الكيميع يللة
وت سيمهع
إج يضـ ـ يف اعتب ــار أن مـ ـؤمتر القم ــة الع ــاملي للتنمي ــة املس ــتدامة ق ــد ش ــج البلـ ـدان يف
الفقــرة (23ج) مــن خطــة التنفيــذ (وخطــة جوهانســربغ للتنفيــذو)( )3علــى تطبي ـ النظــا املنس ـ
عامليـ ـا لتص ــنيف املـ ـواد الكيميا ي ــة وتوس ــيمها يف أق ــرب وق ــت ممك ــن إلتاح ــة العمـ ـ ــذا النظ ــا
بالكام حبلول عا 2008
وإج يض ـ يف اعتبــار أيض ـاا أن اجلمعيــة العامــة أقــرت يف قرارهــا  253/57املــؤر 20
كـ ــانون األول/ديسـ ــمرب  2002خطـ ــة جوهانسـ ــربغ للتنفيـ ــذ وطلبـ ــت إ اجمللـ ــس القتصـ ــادي
والجتم ــاعي تنفي ــذ األحك ــا املتص ــلة بوليت ــه م ــن اخلط ــة وتاص ــة تعزي ــز تنفي ــذ ج ــدول أعم ــال
القرن  )4(21بتدعيم التنسي على نطاق املنظومة

وإج ي حظ بارتيا
أن اللجنة القتصادية ألوروبا واي بـرامج األمـم املتحـدة ووكالهتـا املتخصصـة
(أ)
املعني ــة بالس ـ ـ مة الكيميا ي ــة يف مي ــدان النق ـ ـ أو البي ــة وتاص ــة برن ــامج األم ــم املتح ــدة للبي ــة
واملنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة الط ـريان املــدين الدوليــة قــد ا ــذت بالفع ـ اخلط ـوات املناســبة
لتعدي أو حتديث صكوكها القانونية بغية تطبي النظـا املنسـ عامليـا لتصـنيف السـل الكيميا يـة
وتوسيمها أو هي بصدد النظر يف تعديلها يف أقرب وقت ممكن؛
(ب) أن منظمــة العم ـ الدوليــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة العامليــة
تعكف هي األخرى على ا اج اخلطوات املناسبة لتكييف توصياهتا ومدوناهتا ومباد هـا التوجيهيـة
__________
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()3

تقريـ ـ ــر م ـ ـ ـؤمتر القمـ ـ ــة العـ ـ ــاملي للتنميـ ـ ــة املسـ ـ ــتدامة جوهانسـ ـ ــربغ جنـ ـ ــوب أفريقيـ ـ ــا  26ب/أغسـ ـ ــطس 4 -
أيلول/ســبتمرب ( 2002منشــورات األمــم املتحــدة رقــم املبي ـ  E.03.II.A.1والتصــويب) الفص ـ األول الق ـرار

()4

تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبي ـة والتنميـة ريـو دي جـانريو  14-3حزيران/يونيـه  1992اجمللـد األول
القرارات ال ا ذها املؤمتر (منشورات األمم املتحدة رقم املبي  E.93.I.8والتصويب) القرار  1املرف الثاين.

 2املرف .
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املتعلق ــة بالس ـ مة الكيميا ي ــة م ـ النظ ــا املنس ـ عاملي ـ ا وتاص ــة يف جم ــالت الص ــحة والس ـ مة
املهنيتني وإدارة مبيدات احنفات والوقاية من التسمم ومعاجلته؛
(ج) أن التشريعات أو املعايري الوطنية املوضوعة لتطبي النظا املنس عاملي ا (أو ال
تتــيح تطبيقــه) يف قطــا واحــد أو أكثــر غــري قطــا النق ـ قــد صــدرت بالفع ـ يف الحتــاد الروســي
( )2010واألرجنتـ ـ ــني ( )2015وأس ـ ـ ـ اليا ( )2012وإك ـ ـ ـوادور ( )2009وأوروغ ـ ـ ـواي
( )2009والربازي ( )2009وتايلند ( )2012واهورية كوريا ( )2006وجنوب أفريقيا
( )2009وزامبيا ( )2013وسنغافورة ( )2008وسويسرا ( )2009وصربيا ()2010
والص ـ ـ ـ ــني ( )2010وفيي ـ ـ ـ ــت ن ـ ـ ـ ــا ( )2009وكن ـ ـ ـ ــدا ( )2015واملكس ـ ـ ـ ــيت ()2011
وموريشيوس ( )2004ونيوزيلندا ( )2001والوليات املتحدة األمريكية ( )2012واليابـان
( )2006فض ـ ا ع ـن البلــدان األعضــاء يف الحتــاد األورويب البــال عــددها  28بلــدا والبلــدان
األعضاء الث ثة يف املنطقة القتصادية األوروبية ()2008؛
(د) أن أعمال تطـوير أو تنقـيح التشـريعات أو املعـايري أو املبـادئ التوجيهيـة الوطنيـة
الســارية عل ــى امل ـواد الكيميا ي ــة يف إطــار تطبي ـ النظــا املنس ـ عاملي ـ ا لتص ــنيف امل ـواد الكيميا ي ــة
وتوسيمها مستمرة يف بلدان أخـرى يف حـني أن األنشـطة املتعلقـة بتطـوير خطـط التنفيـذ القطاعيـة
أو اسـ ـ اتيجيات التنفي ــذ الوطني ــة يف بل ــدان أخ ــرى ي ــري وض ــعها حاليـ ـا أو م ــن املتوقـ ـ أن يب ــدأ
وضعها قريب ا؛
(ه) أن عــددا مــن بـرامج األمــم املتحــدة ووكالهتـا املتخصصــة واملنظمــات اإلقليميــة
ول سيما معهد األمم املتحدة للتدريب والبحـث ومنظمـة العمـ الدوليـة ومنظمـة الصـحة العامليـة
واللجنــة القتصــادية ألوروبــا وجملــس التعــاون القتصــادي حنســيا واحملــيط ا ــادئ ومنظمــة التعــاون
والتنميــة يف امليــدان القتصــادي واحلكوم ـات والحتــاد األورويب واملنظمــات غــري احلكوميــة املمثلــة
للصناعات الكيميا يـة قـد نظمـت حلقـات عمـ وحلقـات دراسـية وأنشـطة أخـرى متعـددة لبنـاء
القــدرات أو ســاألت فيهــا علــى األصــعدة الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة والوطنيــة مــن أج ـ
توعي ــة اإلدارة وقط ــا الص ــحة والص ــناعة واإلع ــداد لتطبيـ ـ النظ ــا املنسـ ـ عامليـ ـ ا لتص ــنيف املـ ـواد
الكيميا ية وتوسيمها أو دعم تطبيقه؛
وإج يدريف أن التطبي الفعلي سيتطلب املزيد مـن التعـاون بـني جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة
بالنظ ــا املنس ـ عاملي ـا لتص ــنيف امل ـواد الكيميا ي ــة وتوس ــيمها وا ي ــات الدولي ــة املعني ــة واس ــتمرار
اجله ــود ال ـ ـ تبـ ــذ ا حكوم ــات الـ ــدول األعضـ ــاء والتعـ ــاون م ـ ـ الصـ ــناعة وأصـ ــحاب املصـ ــلحة
احنخـرين وتقــدق دعــم كبــري ألنشــطة بنــاء القـدرات يف البلــدان الـ متــر اقتصــاداهتا رحلــة انتقاليــة
والبلدان النامية

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

 -٢يُثــين علــى األمــني العــا لنشــر الطبعــة السادســة املنقحــة للنظــا املنس ـ عاملي ـاا
لتصــنيف امل ـواد الكيميا يــة وتوســيمها( )5باللغــات الرمسيــة الســت لممــم املتحــدة إلك وني ـا وعلــى

هي ة كتاب وإتاحته م ما يتص به مـن مـواد إع ميـة علـى املوقـ اإللكـ وين للجنـة القتصـادية
ألوروبا ال توفر خدمات األمانة للجنة؛
 -١يُعرب عن بال تقدير للجنة وللجنة القتصادية ألوروبا ولربامج األمـم املتحـدة
ووكالهت ـ ـ ـا املتخصص ـ ــة واملنظم ـ ــات األخ ـ ــرى املعني ـ ــة لتعاوهن ـ ــا املثم ـ ــر والتزامه ـ ــا بتطبي ـ ـ ـ النظ ـ ــا
املنس عاملي ا؛
-٣

يطلب إ األمني العا

(أ) أن يعم ــم التع ــدي ت( )6الـ ـ أدخل ــت عل ــى الطبع ــة املنقح ــة السادس ــة للنظ ــا
املنس ـ عاملي ـاا لتصــنيف امل ـواد الكيميا يــة وتوســيمها علــى حكومــات الــدول األعضــاء والوكــالت
املتخصصة وغريها من املنظمات الدولية املعنية؛

(ب) أن ينشر الطبعة املنقحة السابعة للنظا املنس عاملياا لتصنيف املـواد الكيميا يـة
وتوســيمها جبميـ اللغــات الرمسيــة لممــم املتحــدة وبــأكثر الطــرق فعاليــة مــن حيــث التكــاليف يف

موعد ل يتجاوز هناية عا  2017وأن يتيحها على هي ة كتاب وإلك ونيا على املوق الشبكي
للجنة القتصادية ألوروبا؛
(ج) أن يواص ـ ـ تقـ ــدق املعلومـ ــات عـ ــن تطبي ـ ـ النظـ ــا املنس ـ ـ عاملي ـ ـا علـ ــى املوق ـ ـ
اإللك وين للجنة القتصادية ألوروبا؛

 -٤يــدعو احلكومــات الـ مل تتخــذ بعــد اخلطـوات ال زمــة مــن خـ ل اإلجـراءات
و/أو التشريعات الوطنية املناسبة لتطبي النظا املنس عامليا إ أن تفع جلت يف أقـرب وقـت
ممكن؛
 -٥يك ــرر دعوت ــه للج ــان اإلقليمي ــة وبـ ـرامج األم ــم املتح ــدة ووكالهتـ ـا املتخصص ــة
واملنظمــات األخــرى املعنيــة إ أن تعــزز تطبي ـ النظــا املنس ـ عاملي ـ ا وأن تقــو عنــد القتضــاء
بتعــدي صــكوكها القانونيــة الدوليــة املتصــلة بسـ مة النقـ أو السـ مة يف أمــاكن العمـ أو وايــة
املستهلت أو واية البي ة بغية وض هذا النظا موض التنفيذ عن طري هذ الصكويف؛
 -٢يدعو احلكومات واللجان اإلقليمية وبرامج األمم املتحدة ووكالهتا املتخصصـة
واملنظمات املعنية األخرى إ موافاة جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظا املنس عامليا ا لـديها مـن

__________

()5
()6
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م حظات بشأن اخلطوات املتخذة لتطبي النظا املنس عاملي ا يف اي القطاعـات جات الصـلة
عــن طري ـ الصــكويف والتوصــيات واملــدونات واملبــادئ التوجيهيــة الدوليــة أو اإلقليميــة أو الوطنيــة
ا يف جلت حسب القتضاء معلومات عن الف ات النتقالية لتطبيقه؛
 -٧يش ـ ــج احلكومـ ـ ــات واللجـ ـ ــان اإلقليميـ ـ ــة وب ـ ـ ـرامج األمـ ـ ــم املتحـ ـ ــدة ووكالهت ـ ـ ـا
املتخصصــة واملنظمــات الدوليــة املختصــة األخــرى واملنظمــات غــري احلكوميــة وتاصــة املنظمــات
الـ متثـ الصـناعة علــى تعزيـز دعمهــا لتطبيـ النظــا املنسـ عامليـ ا بتقـدق مســاألات ماليــة و/أو
مس ــاعدة تقني ــة ألنش ــطة بن ــاء الق ــدرات يف البل ــدان النامي ــة والبل ــدان الـ ـ مت ــر اقتص ــاداهتا رحل ــة
انتقالية.

جيص -برنعمج يم الدجنة
إج حييط علماا بربنـامج عمـ اللجنـة لفـ ة السـنتني  2018-2017علـى النحـو الـوارد
( )1
يف الفقرتني [ ]...و[ ]...من تقرير األمني العا
وإج ي حــظ املســتوى املتــدين نســبيا ملشــاركة اخلـرباء مــن البلــدان الناميــة والبلــدان الـ متــر
اقتص ــاداهتا رحل ــة انتقالي ــة يف أعم ــال اللجن ــة وض ــرورة تعزي ــز مش ــاركتهم عل ــى نط ــاق أوسـ ـ يف
أعما ا
-٢

يقرر املوافقة على برنامج عم اللجنة()1؛

 -١يشدد على أألية مشاركة خرباء من البلدان النامية والبلـدان الـ متـر اقتصـاداهتا
رحل ـ ــة انتقالي ـ ــة يف أعم ـ ــال اللجن ـ ــة وي ـ ــدعو يف ه ـ ــذا اخلص ـ ــو إ تق ـ ــدق تربع ـ ــات لتيس ـ ــري
مشـاركتهم ـا يف جلـت عـن طريـ دعـم تكـاليف السـفر وبــدلت اإلقامـة اليوميـة ويـدعو الــدول
األعضاء واملنظمات الدولية ال تستطي املساألة إ أن تفع جلت؛
 -٣يطلـ ــب إ األمـ ــني العـ ــا أن يقـ ــد إ اجمللـ ــس القتصـ ــادي والجتمـ ــاعي يف
عا  2019تقريرا عن تنفيذ هذا القرار والتوصيات املتعلقة بنق البضـا اخلطـرة والنظـا املنسـ
عامليا لتصنيف املواد الكيميا ية وتوسيمها.
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