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 يرتصد

يف وضع  وأسهم. هو تتويج لعمل دام ألكثر من عشر سنوات (GHS) *إن النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها  -١
عمل هؤالء نطاقاً واسعاً من اخلربات، ابتداء     وغطى. ن ومنظمات دولية ومنظمات مهتمة أخرى     النظام أشخاص كثريون من عدة بلدا     

، بغية إجناز هذا     اآلراء  يف قـللتوصل إىل تواف  واالستعداد  التفاين  الكثري من   يف النهاية   احلريق، واقتضى    من علم السموم إىل الوقاية من     
  .النظام

ملعاجلـة مـسائل   منسق عاملياً نظام موحد   وضع بني النظم القائمة من أجلناسقحتقيق التبدأ العمل من منطلق أنه ينبغي  وقد -٢
قطاع النقل إذ إن  ومل يكن هذا املفهوم جديداً متاماً يف. وإعداد صحائف بيانات السالمة املتعلقة هبا تصنيف املواد الكيميائية وومسها،

املادية والسمية احلادة، وذلك على أساس أعمـال جلنـة           باخلطورة اً فيما يتعلق  حيتل بالفعل مكاناً بارز   كان  تنسيق التصنيف والوسم    
 ينجز يفبيد أن التنسيق مل . (UNCETDG) البضائع اخلطرة، التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم املتحدة اخلرباء املعنية بنقل

أخرى داخل   األحيان متسقة مع متطلبات قطاعاتكثري منلنقل يف املستهلك ومل تكن متطلبات قطاع ا  مكان العمل أو محايةْيقطاِع
 .البلد الواحد

 ،١٩٩٢يف   (UNCED)  التفويض الدويل الذي أعطى زمخاً إلجناز هذا العمل يف مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة                  مداعُتو  -٣
  :٢١ من برنامج عمل القرن ١٩من الفصل  ٢٧ الفقرة حسبما هو مبني يف

املواد اخلطرة ومتييزها ببطاقات وسم       منسق عاملياً لتصنيف   نظام،  ، إذا أمكن ذلك عملياً    ٢٠٠٠ينبغي أن يتوفر حبلول عام      "
  ".بيانات السالمة للمواد ورموز يسهل فهمها بطريقة متساوقة، مبا يف ذلك بوجه خاص صحائف

التابع للربنامج املشترك    (CG/HCCS) الكيميائية نظم تصنيف املواد  وقد توىل تنسيق وإدارة العمل فريق التنسيق املعين بتنسيق            -٤
 العمـل الدوليـة   منظمة: ومشلت مراكز االتصال التقنية الستكمال العمل. (IOMC) للمواد الكيميائية إلدارة السليمةلبني املنظمات 

(ILO)ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ (OECD) لفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة، التابعة للمجلـس  ا  وجلنة اخلرباء؛
  .املتحدة االقتصادي واالجتماعي باألمم

إىل جلنة اخلرباء  ٢٠٠١ يف ابعد استكماهلنتائج أعماله إلدارة السليمة للمواد الكيميائية املشترك بني املنظمات لربنامج الوأحال   -٥
 .الكيميائية وومسها، التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم املتحدة ياً لتصنيف املوادالفرعية اجلديدة املعنية بالنظام املنسق عامل

فرعية للجنة   بوصفها هيئة١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢٦ املؤرخ ١٩٩٩/٦٥مبوجب قرار اجمللس هذه اللجنة الفرعية  أنشئت وقد
اخلطرة  جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع "تشكيلها وتسميتها يف تلك املناسبة لتصبح اليت أعيد اخلرباء السابقة املعنية بنقل البضائع اخلطرة

ة وتعمل اللجنة وجلنتاها الفرعيتان على أسـاس فتـر        . (UNCETDG/GHS)" وومسها وبالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية     
  .القتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدةالنقل يف اللجنة اشعبة وفرها ت خدمات األمانة فأما. السنتني

سؤولة عن متابعة النظام املنسق عامليـاً  هي املالكيميائية وومسها  جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املوادو  -٦
وجيري حتت . اعتماده نظام بغية تشجيعتوجيهات إضافية كلما دعت الضرورة، بينما تكفل االستقرار يف ال وهي توفر. وتعزيز تنفيذه

متطلبات  تنفيذ    جمال يفاملكتسبة  اخلربات الوطنية واإلقليمية والدولية      تعكسحبيث  رعاية اللجنة الفرعية تنقيح الوثيقة وحتديثها بانتظام        
 .وسم خربات املسؤولني عن التصنيف والفضالً عن، النظام من خالل القوانني الوطنية واإلقليمية والدولية

. كانت املهمة األوىل للجنة اخلرباء الفرعية هي جعل النظام املنسق عاملياً متاحاً لالستخدام والتطبيق على النطـاق العـاملي                  و  -٧
اخلـرباء يف دورهتـا     قد اعتمدهتا جلنـة ،اليت قصد هبا أن تكون أساساً أولياً للتنفيذ العاملي للنظام وكانت الطبعة األوىل من الوثيقة،

ومنذ ذلك احلني، جيري حتديث     . ST/SG/AC.10/30  حتت الرمز  ٢٠٠٣ونشرت يف   ) ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٣-١١( األوىل
   .تنفيذهاحلاجة إىل ذلك وفق اخلربة املكتسبة يف النظام كل سنتني، حسبما تدعو 

اطر الشفط يف اجلهاز التنفسي أحكام جديدة بشأن خم على) ٢٠٠٥اليت نشرت يف عام (األوىل  الطبعة املنقحةواشتملت   -٨
اشتملت الطبعة املنقحة الثانية  و. إعداد صحائف بيانات السالمةبشأنالتحذيرية والرسوم التخطيطية و استخدام البياناتبشأن وتوجيه 

تنفسي ال على أحكام جديدة ومنقحة بشأن مجلة أمور منها تصنيف ووسم املتفجرات؛ وحمسسات اجلهاز) ٢٠٠٧اليت نشرت يف عام (
____________  
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وتقييم احتماالت اجملموعات املنسقة تفسري هنج  ؛ وتوجيه إضايف بشأناستنشاق الغازات وخماليط الغازاتالناجتة عن واجللد؛ والسمية 
دخلت يف الطبعة املنقحة وأُ. )"P"و "H"الرموز (يرية والبيانات التحذ اخلطورةلبيانات  السرطنة من املواد الكيميائية؛ ووضع رموز

 وفئتان فرعيتان ووسم العبوات الصغرية، اخلطورة تخصيص بيانات متعلقة  ب جديدة أحكاٌم) ٢٠٠٩اليت نشرت يف عام  (الثالثة
خطورة لبيئة املائية، ورتبة على ا) السمية املزمنة(الطويلة األمد اخلطورة عايري تصنيف مل للتحسس التنفسي واجللدي؛ وتنقيح جديدتان
  . على طبقة األوزون خطورةتشكل اليت اليطاملواد واملخمتعلقة بجديدة 

جمموعة من التعديالت على الطبعة املنقحة الثالثة ) ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠(واعتمدت جلنة اخلرباء يف دورهتا اخلامسة   -٩
 هذه التعديالت الـيت     سبان وتأخذ الطبعة املنقحة الرابعة للنظام يف احل       .ST/SG/AC.10/38/Add.3عاملياً ضمتها الوثيقة    للنظام املنسق   
؛ وزيادة ترشيد   )غري القابلة لالشتعال  ( جديدة للغازات غري املستقرة كيميائياً واأليروسوالت غري اللهوبة          خطورةفئات  : تتعلق مبا يلي  

  .البيانات التحذيرية؛ وزيادة توضيح بعض املعايري لتاليف االختالفات يف تفسريها
سبتمرب / أيلول٤اليت اعتمدها يف جوهانسربغ يف  من خطة التنفيذ) ج(٢٣لتنمية املستدامة يف الفقرة شجع مؤمتر القمة العاملي لو  -١٠

اجمللـس   وعليه، دعا . ٢٠٠٨هبدف تشغيل النظام بالكامل حبلول عام       ميكن   البلدان على تنفيذ النظام املنسق عاملياً بأسرع ما          ٢٠٠٢
ـ  ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٣/٦٤ هقراراتاالقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة يف       ـ يول/وزمت ـ  ٢٠٠٥/٥٣و ٢٠٠٣ هي        / متـوز  ٢٧ؤرخ  امل

بعد اخلطـوات  تتخذ احلكومات اليت مل  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩ املؤرخ   ٢٠٠٩/١٩يوليه و / متوز ٢٣ املؤرخ   ٢٠٠٧/٦و ٢٠٠٥يوليه  
عاملياً حسبما أوصت به خطة مؤمتر القمة العاملي النظام املنسق  لتنفيذ أو التشريعات الوطنية املناسبة،/الالزمة، من خالل اإلجراءات و

املتخصصة واملنظمات املعنية  كما كرر دعوته للجان اإلقليمية، وبرامج األمم املتحدة، والوكاالت. إىل أن تفعل ذلك للتنمية املستدامة،
قانونية الدولية اليت تعاجل السالمة يف جمـال        حيثما يلزم، بتعديل صكوكها ال     ق عاملياً والقيام،  ـام املنس ـإىل تعزيز تنفيذ النظ   األخرى  
 وميكن .املنسق عاملياً من خالل هذه الصكوك السالمة يف أماكن العمل أو محاية املستهلك، أو محاية البيئة حبيث ُينفّـذ النظام النقل، أو

  .)١(شبكة اإلنترنتعلى ) UNECE(االطالع على معلومات عن حالة التنفيذ على موقع شعبة النقل التابعة لألمم املتحدة 
يشتمل أيضاً فهو ، يف املقام األولواملنظمات الدولية   واملؤسسات اإلقليميةات إىل احلكومموجه النظام املنسق عاملياً أنمع و  -١١

ل ثّمتوس. االشتراطات اليت اعتمدتتنفيذ يف هناية املطاف يتولون الصناعة الذين للعاملني يف جمال على سياق كاف وتوجيهات 
  برامج وطنية لإلدارة السليمة للموادلوضع، وأساليب محاية الناس، األساس وخطورهتا املعلومات عن املواد الكيميائية،إتاحة 

ان  لسكّظروف أكثر أمناًإتاحة إىل  لمواد الكيميائية على نطاق واسع يف البلدان حول العاملالعقالنية لدارة اإلوستؤدي . الكيميائية
التجارة  يسريفوائد أخرى من حيث توسيؤدي التنسيق إىل . املواد الكيميائيةهذه ئة، مع استمرار جين فوائد استخدام العامل والبي

 املواد خطورةالعاملة يف التجارة الدولية بتلبيتها بشأن تصنيف  الدولية، عن طريق تعزيز اتساق املتطلبات الوطنية اليت تلتزم الشركات
 .اومات املتعلقة هباملعل الكيميائية وتبليغ

  .جلنة اخلرباءإىل اليت تقدم خدمات األمانة ، (UNECE) با التابعة لألمم املتحدةو أمانة اللجنة االقتصادية ألورنشورت هذا املعّدأَو  -١٢
ر  اليت قد تصد   ، إن وجدت،  التصويبات ميكن االطالع على معلومات إضافية عن عمل اللجنة وجلاهنا الفرعية وكذلك على           و  -١٣

 .)٢(االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة شعبة النقل باللجنةالشبكي لوقع املبعد نشر هذه الوثيقة، على 

____________  
)١( http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html. 
)٢( http://www.unece.org/trans/danger/danger.html 

 .http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.htmlو  
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