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 التض ي   

 الحرور -أ لً  
ــا عامليــاا لتصــنيف املــواد عقــدت جلنــة اخلــرباء امل -4 عنيــة بنقــ  البضــا ا اخلةــر  وبالناــاا املنست

 .0240كانون األول/ديسمرب   41يف جنيف يوا  السادسةالكيميا ية و وسيم ا دورهتا 
، وإيةاليــــا، يرلنــــداآو ، وأملانيــــا، األرجنتــــن وشــــارا يف الــــدور  خــــرباء مــــن البلــــدان التاليــــة -0

واململكــــة املتحــــد  لربيةانيــــا العامــــى ، وكنــــدا، وفنلنــــدا، فرنســــاو ، وسويســــرا، والســــويد، والربازيــــ 
 .واليابان، والوليات املتحد  األمريكية، والنمسا، والنرويج، الشمالية يرلنداآو 
 وكان الحتاد األورويب ممثالا يف الدور . -3
 للتنايـــف املع ـــد األمريكـــيكمـــا  ضـــر الـــدور  ممثلـــو املنامـــات لـــري احلكوميـــة التاليـــة   -1
(ACI؛ والفريـــــا املاسســـــي األســـــةاس املعـــــين بصـــــناعة وســـــالمة املتف ـــــرات) (AEISG)واحتـــــاد  ؛

اجمللــس األورويب و  ؛(IFPCM) صــناعات األصــبال والةــالءات للســو  املشــةكة للمخــرو  اجلنــويب 
 والرابةة الدولية للبضا ا اخلةر  و اوياهتا. ؛( CEFIC للصناعات الكيميا ية )

  ل األعيبل إق ار جد -ثبنببً  
 من جدول األعمال( 4)البند 
 )األمانة( ST/SG/AC.10/39 الوثيقة 

 أقرت الل نة جدول األعمال املاقت الذي أعد ه األمانة. -5

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

 ج. هـــــارت )اململكــــة املتحـــــد (والســــيد  ةا ر يســـــ . هيـــــدريد )كنــــدا(  انُتخبــــت الســــيد -6
 للر يس. اا نا ب

 ق ارات  مض رات اليجلس القتصبدي  الجتيبعي -رالةبً  
 من جدول األعمال( 3)البند 
 )األمانة( ST/SG/AC.10/38 الوثيقة 

 07املــار   0244/05أ اطــت الل نــة علمــاا بقــرار اجمللــس القتصــادي والجتمــاعي  -7
ضــوية يف الل نــة أو يف أي مــن ، ول اــت أنــه ناــراا لعــدا  لقــي أي طلــب للع0244متوز/يوليـه 

 ، فستا  هذه العضوية كما يلي 0240-0244جلاهنا الفرعية خالل الفة  
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   عضـواا، علـى النحـو املبـن بالتفصـي  يف املال اـات التفسـريية املتصـلة  12جلنـة اخلـرباء
 جبدول األعمال؛

  عضواا؛ 32  جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنق  البضا ا اخلةر 

 الكيميا يـــة و وســيم ااملنســا عامليــاا لتصنيـــف املـــواد رباء الفرعيــة املعنيــة بالناــاا جلنــة اخلــ  
 عضواا. 36

عشــــر  الســــابعة وأ اطــــت الل نــــة علمــــاا مــــا الر يــــا  بنشــــر األمانــــة للةبعــــة املنقحــــة  -8
(، ST/SG/AC.10/1/Rev.17للتوصــــــيات املتعلقــــــة بنقــــــ  البضــــــا ا اخلةــــــر ، الناــــــاا النمــــــوذجي )

الةبعـــة املنقحـــة اخلامســـة للتوصـــيات املتعلقـــة بنقـــ  البضـــا ا اخلةـــر ، دليـــ  األول علـــى التعـــدي  و 
للناــاا املنســا الرابعــة ( والةبعــة املنقحـــة ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amdt.1الختبــارات واملعــايري )

( جبميـــا الل ـــات الر يـــة ST/SG/AC.10/30/Rev.4عامليـــاا لتصـــنيف املـــواد الكيميا يـــة و وســـيم ا )
 مم املتحد . لأل
 يف شك  إلكةوين أيضاا  ةمتا  كما ُأ يط علماا بأن النشرات الثالثة -9

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

 إصدار للبيا.ك ،PDFملف شك  بصور  منفصلة يف و  )ب( 

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

 من جدول األعمال( 1)البند 
 ST/SG/AC.10/C.3/78  الوثا ا 

  ST/SG/AC.10/C.3/80 
  ST/SG/AC.10/C.3/82 وAdd.1 
  ST/SG/AC.10/C.3/2012/CRP.3 وAdds.1-9 
  ST/SG/AC.10/C.3/2012/CRP.4 وAdds.1-6 

أ اطـــــت الل نـــــة علمـــــاا بتقـــــارير جلنـــــة اخلـــــرباء الفرعيـــــة املعنيـــــة بنقـــــ  البضـــــا ا اخلةـــــر  عـــــن  -42
اطــــت علمــــاا بــــأن الل نــــة الفرعيــــة واألربعــــن، واحلاديــــة واألربعــــن. كمــــا أ  ،الثامنــــة والثالثــــن دوراهتــــا

( علـــــى 0240كـــــانون األول/ديســـــمرب   44-3اعتمـــــدت  قريرهـــــا عـــــن دورهتـــــا الثانيـــــة واألربعـــــن )
 CRP.4/-و Adds.1-9و ST/SG/AC.10/C.3/2012/CRP.3) مشــــــــــــرو  أعد ــــــــــــه األمانــــــــــــة أســــــــــــا 

ة ( بعــــد إدخــــال بعــــل التعــــديالت الةفيفــــة. وصــــدر التقريــــر الن ــــا ي بوصــــفه الوثيقــــAdds.1-6و
ST/SG/AC.10/C.3/84. 

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm
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وأيــدت الل نــة  قــارير الل نــة الفرعيــة، لــا يف ذلــد التعــديالت الــي أُدخلــت علــى التوصــيات  -44
 الصادر  بشأن نق  البضا ا اخلةر  والتوصيات اجلديد  املقدمة )انار املرفقن األول والثاين(.

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

 من جدول األعمال( 5)البند 
 ST/SG/AC.10/C.4/42  الوثا ا 

  ST/SG/AC.10/C.4/44 
  ST/SG/AC.10/C.4/46 
  ST/SG/AC.10/C.4/2012/CRP.1 وAdds.1-4 
  ST/SG/AC.10/C.4/2012/CRP.2 وAdd.1 

اخلـــرباء الفرعيــــة املعنيـــة بالناـــاا املنســــا عامليـــاا لتصــــنيف نـــة علمــــاا بتقـــارير أ اطـــت الل  -40
. كمـا احلادية والعشرين والثانية والعشـرين والثالثـة والعشـرين عن دوراهتا الكيميا ية و وسيم ا املواد

-40) الرابعة والعشرينعلماا بأن الل نة الفرعية اعتمدت التقرير املتعلا بدورهتا الل نة أ اطت 
( علــــــــــــــــى أســــــــــــــــا  مشــــــــــــــــرو  أعد ــــــــــــــــه األمانــــــــــــــــة 0240كــــــــــــــــانون األول/ديســــــــــــــــمرب  41

(ST/SG/AC.10/C.4/2012/CRP.1 وAdds.1-4 و-/CRP.2 وAdds.1-2 مــــــــــــا إجــــــــــــراء بعــــــــــــل )
 .Add.1و ST/SG/AC.10/C.4/48الت يريات الةفيفة. وصدر التقرير الن ا ي بوصفه الوثيقة 

ذلـد التعـديالت الـي أُدخلـت علـى الــن   وأيـدت الل نـة  قـارير الل نـة الفرعيـة، لـا يف -43
احلـــاس للناـــاا املنســـا عامليـــاا لتصـــنيف املـــواد الكيميا يـــة و وســـيم ا، واأل كـــاا اجلديـــد  املعتمـــد  

 )انار املرفا الثالث(.

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

 ل نبمج الةي  -ألف 
 )األمانة( INF.2و INF.1 الوثا ا لري الر ية 

 86 وافقــت الل نــة علــى برنــامج عمــ  الل نتــن الفــرعيتن علــى النحــو الــوارد يف الفقــر  -41
 .ST/SG/AC.10/C.4/48للوثيقة  الراباواملرفا  ST/SG/AC.10/C.3/84من الوثيقة 

 الجد ل الزمني ل جتيبعبت -لبل 
وافقـت الل نـة علـى أن يكـون اجلـدول رات، بعد إبالل األمانـة الل نـة بتـوفر مرافـا املـامت -45

 كما يلي   0241-0243الزمين لالجتماعات للفة  
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1122  
الل نــــة الفرعيــــة املعنيــــة بنقــــ  البضــــا ا اخلةــــر ،   زيران/يونيه  01-08

 جلسات( 42) 13الدور  

ـــــــاا  متوز/يوليه  4-3 ـــــــة بالناـــــــاا املنســـــــا عاملي ـــــــة املعني ـــــــة الفرعي الل ن
 05ا يــة و وســيم ا، الــدور  لتصــنيف املــواد الكيمي

 جلسات( 6)
)صــــبا اا( كــــانون  1 - شــــرين الثــــاين/نوفمرب  05

 األول/ديسمرب 
الل نــــة الفرعيــــة املعنيــــة بنقــــ  البضــــا ا اخلةــــر ، 

 جلسة( 45) 11الدور  
ـــــــاا  ديسمرب  كـانون األول/  6 -د الا ر( )بع 1 ـــــــة بالناـــــــاا املنســـــــا عاملي ـــــــة املعني ـــــــة الفرعي الل ن

 06الكيميا يــة و وســيم ا، الــدور   لتصــنيف املــواد
 جلسات( 5)

  اجملمو  
 05الل نــة الفرعيــة املعنيــة بنقــ  البضــا ا اخلةــر   

  جلسة
الل نــة الفرعيــة املعنيــة بالناــاا املنســا عامليــاا لتصــنيف 

  جلسة 44املواد الكيميا ية و وسيم ا  
1122  
فرعيــــة املعنيــــة بنقــــ  البضــــا ا اخلةــــر ، الل نــــة ال )صبا اا( متوز/يوليه  0 - زيران/يونيه  03

 جلسة( 45) 15الدور  
ـــــــاا  متوز/يوليه  1 -)بعد الا ر(  0 ـــــــة بالناـــــــاا املنســـــــا عاملي ـــــــة املعني ـــــــة الفرعي الل ن

 07يــة و وســيم ا، الــدور   لتصــنيف املــواد الكيميا
 جلسات( 5)

الل نــــة الفرعيــــة املعنيــــة بنقــــ  البضــــا ا اخلةــــر ،  كانون األول/ديسمرب   4-9
 جلسة( 41) 16الدور  

ـــــــاا  )صبا اا( كانون األول/ديسمرب  42-40 ـــــــة بالناـــــــاا املنســـــــا عاملي ـــــــة املعني ـــــــة الفرعي الل ن
 08لتصــنيف املــواد الكيميا يــة و وســيم ا، الــدور  

 جلسات( 5)
 الل نة، الدور  السابعة )جلسة وا د ( )بعد الا ر( كانون األول/ديسمرب  40

  اجملمو  
 09املعنيــة بنقــ  البضــا ا اخلةــر   الل نــة الفرعيــة 

  جلسة
الل نــة الفرعيــة املعنيــة بالناــاا املنســا عامليــاا لتصــنيف 

  جلسات 42املواد الكيميا ية و وسيم ا  
  الل نة  جلسة وا د 
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 /...1122مش  ع ق ار اليجلس القتصبدي  الجتيبعي  -ثبمنبً  
 من جدول األعمال( 7)البند 

الفرعيـــــة املعنيـــــة بنقـــــ  البضـــــا ا  )الـــــدور  الثانيـــــة واألربعـــــون لل نـــــة INF.22 الوثيقة لري الر ية 
الفرعيـــة املعنيـــة بالناـــاا )الـــدور  الرابعـــة والعشـــرون لل نـــة  INF.18/(اخلةـــر 

 )األمانة(املنسا عاملياا لتصنيف املواد الكيميا ية و وسيم ا 
)اناـر  0243ضـوعية لعـاا اعتمدت الل نة مشرو  قرار لينار فيه اجمللس يف دور ـه املو  -46

 املرفا الرابا(.

 أية مسبا  أخ ى -تبسةبً  
 من جدول األعمال( 8)البند 
 أية مسألة يف إطار هذا البند من جدول األعمال.  بحثمل  -47

 اعتيبد التض ي  -عبش اً  
 من جدول األعمال( 9)البند 
ــــــا بــــــدورهتا  -02 ــــــة التقريــــــر املتعل تناداا إىل مشــــــرو  ومرفقا ــــــه اســــــ السادســــــةاعتمــــــدت الل ن

 األمانة. أعد ه
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 الي  ق األ ل

عش    للتوي ببت اليتةلض ة لنض    تةدي ت على ال بةة الينضح ة الس بلةة  
 (ST/SG/AC.10/1/Rev.17الن ب  النيوذجي ) البربال الخ   ،

 (ST/SG/AC.10/40/Add.1)ان   الوثبضة   

 الي  ق الثبني

لتوي    ببت اليتةلض    ة لنض      تة    دي ت عل    ى ال بة    ة الينضح    ة الخبمس    ة ل  
دلب                       الختب                     برات  الية                     بيب   البر                     بال الخ                        ،

(ST/SG/AC.10/11/Rev.5) 

 (ST/SG/AC.10/40/Add.2)ان   الوثبضة   

 الي  ق الثبلث

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

 (ST/SG/AC.10/40/Add.3)ان   الوثبضة   
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 الي  ق ال الل

 /...1122مش  ع ق ار اليجلس القتصبدي  الجتيبعي   

  1122.../ 
أعي   بل لجن   ة الخب    ال اليةنب   ة لنض     البر   بال الخ        لبلن    ب  الينس   ق عبليب   بً   

 لتصنبف اليواد الكبيببابة  توسبيهب
 إن اجمللس القتصادي والجتماعي، 
 4999 شــــــــــــرين األول/أكتــــــــــــوبر  06املــــــــــــار   4999/65إىل قراريــــــــــــه  يشــــــــــــري إذ 

 ، 0244متوز/يوليه  07املار   0244/05و
يف  قرير األمن العاا عن أعمال جلنة اخلرباء املعنية بنق  البضا ا اخلةر   وقد نار 

-0244 وبالنااا املنسا عاملياا لتصنيف املواد الكيميا يـة و وسـيم ا خـالل فـة  السـنتن
0240
(1)، 

 أعيبل اللجنة  بيب يتةلق لنض  البربال الخ    -ألف 
جلنــة اخلــرباء املعنيــة بنقــ  البضــا ا اخلةــر  وبالناــاا املتــوا م علــى بأمهيــة أعمــال  وإذ يســل م 

ــــة وو  ــــا ملواءمــــة املــــدونات واألنامــــة املتعلقــــة بنقــــ   الصــــعيد العــــاملي لتصــــنيف املــــواد الكيميا ي
 اخلةر ، البضا ا

ضـــرور  احملافاـــة علـــى معـــايري األمـــان يف سيـــا األوقـــات، و يســـري  يضـــا يف اعتبـــاره وإذ 
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 

 ا ا اخلةر ، للبض
التزايــد املســتمر يف   ــم البضــا ا اخلةــر  املتداوالــة يف الت ــار  علــى النةــا   وإذ يال ــ  

 العاملي والتوسا السريا للتكنولوجيا والبتكار،
ر  مة لنق  البضا ا اخلةـر  بأنه على الرلم من أن الصكوا الدولية الر يسية املنا   وإذ يُذك 

بــرياا مــن األنامــة الوطنيــة قــد أصــبحت الن متوا مــة علــى  ـــو لختلــف وســا ط النقــ  وعــدداا ك
أفض  ما النااا النموذجي املرفا بتوصيات الل نة املتعلقـة بنقـ  البضـا ا اخلةـر ، يلـزا مزيـد مـن 

__________ 

(1) [E/2013/...]. 
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العمـــ  ملواءمـــة هـــذه الصـــكوا ب يـــة زيـــاد  األمـــان و يســـري الت ـــار ؛ وإذ يـــذكر أيضـــاا بـــأن  فـــاوت 
يـزال يةـر   وطنية للنق  الداخلي الـوطين يف بعـل بلـدان العـامل لالتقدا يف حتديث التشريعات ال

 حتديات خةري  أماا النق  الدوس املتعدد الوسا ط،
ألعمــال جلنــة اخلــرباء املعنيــة بنقــ  البضــا ا اخلةــر  وبالناــاا  عــن  قــديره يعــرب -4 

قـــة بنقـــ  البضـــا ا املنســـا عامليـــاا لتصـــنيف املـــواد الكيميا يـــة و وســـيم ا فيمـــا  ـــ  املســـا   املتعل
 اخلةر ، لا يف ذلد أمان النق ؛

 إىل األمن العاا  يةلب -0 
لـــة )أ(  علـــى  (2)املتعلقـــة بنقـــ  البضـــا ا اخلةـــر  أن يُعمـــم التوصـــيات اجلديـــد  واملعدت

 كومــات الــدول األعضــاء، والوكــالت املتخصصــة، والوكالــة الدوليــة للةاقــة الذريــة ولريهــا مــن 
 نية؛املنامات الدولية املع

للتوصيات املتعلقة بنق  البضا ا اخلةـر   عشر   الثامنةأن ينشر الةبعة املنقحة  )ب( 
للتوصـيات املتعلقـة بنقـ  البضـا ا لةبعة املنقحـة اخلامسـة على ا 0التعدي  ، و (3)النااا النموذجي

ةـر  فعاليـة جبميـا الل ـات الر يـة لألمـم املتحـد ، وبـأكثر ال (4)اخلةر   دلي  الختبارات واملعـايري
 ؛0243من  يث التكاليف، يف موعد ل يت اوز هناية عاا 

أن يتــــيه هــــذه املنشــــورات علــــى املوقــــا اكلكــــةوين ألمانــــة الل نــــة القتصــــادية  )ج( 
علـــــى أقـــــرا  كتـــــب و   علـــــى هيئـــــة، الـــــي  قـــــدا أيضـــــاا خـــــدمات األمانـــــة إىل الل نـــــة، (5)ألوروبـــــا
 أيضاا؛ مدجمة

ان اكقليميــة، والوكــالت املتخصصــة، والوكالــة سيــا احلكومــات، والل ــ يــدعو -3 
الدوليــة للةاقــة الذريــة ولريهــا مــن املنامــات الدوليــة املعنيــة إىل أن حتيــ  إىل أمانــة الل نــة آراءهــا 

توصـيات بشـأن نقـ  البضـا ا البشأن عم  الل نة، مشفوعة بأي  عليقات قـد  ـود إبـداءها علـى 
 اخلةر ؛

يـــا احلكومـــات امل تمـــة، والل ـــان اكقليميـــة، والوكـــالت املتخصصـــة س يـــدعو -1 
ــــار عنــــد وضــــا أو حتــــديث  واملنامــــات الدوليــــة املعنيــــة إىل أن  أخــــذ  وصــــيات الل نــــة يف العتب

 املدونات واألنامة املال مة؛
إىل الل نـــة أن  ـــدر ، بالتشـــاور مـــا املنامـــة البحريـــة الدوليـــة ومنامـــة  يةلـــب -5 

الدوليــة والل ــان اكقليميــة واملنامــات احلكوميــة الدوليــة املعنيــة، إمكانيــات حتســن الةــريان املــدين 
__________ 

 .Add.2و ST/SG/AC.10/40/Add.1انار  (2)

(3) ST/SG/AC.10/1/Rev.18. 

(4) ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.2. 

(5) www.unece.org/trans/danger/danger.html. 



ST/SG/AC.10/40 

11 GE.12-25922 

 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 

 مة للنق  الدوس للبضا ا اخلةر ؛ ال فاقات أو ال فاقيات الدولية املنا   مواءمة
املنامــة سيــا احلكومــات وكــذلد الل ــان واملنامــات اكقليميــة املعنيــة، و  يــدعو -6 

إىل  قدمي  عليقات إىل الل نـة فيمـا يتعلـا بأوجـه  ،ةالبحرية الدولية، ومنامة الةريان املدين الدولي
صكوا القانونية الوطنية أو اكقليمية أو الدولية عن أ كاا النااا النموذجي، اختالف أ كاا ال

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 

أنامة النق  إىل أكرب  د ممكن عملياا وكفالـة أل  شـك  هـذه يف ية  قلي   لد الختالفات ب 
للبضـــا ا اخلةـــر ؛ وإجـــراء  والفعـــالالختالفـــات عنـــدما  كـــون لزمـــة معوقـــات أمـــاا النقـــ  المـــن 

 ســ ي  وضــو  ا و  ي وخمتلــف صــكوا الوســا ط ب يــة حتســناســتعرا  حتريــري للناــاا النمــوذج
 ؛ امتةلباهت ة رس ري يسو   اماستخدا

أعي  بل اللجن  ة  بي  ب يتةل  ق لبلن   ب  الينس  ق عبليب  بً لتص  نبف الي  واد الكبيبباب   ة  -لبل 
  توسبيهب
أن مـــــــامتر القمـــــــة العـــــــاملي للتنميـــــــة املســـــــتدامة قـــــــد شـــــــ ا، يف  وإذ يضـــــــا يف اعتبـــــــاره 

الناــاا ، البلــدان علــى  ةبيــا (6)("خةــة جوهانســربل للتنفيــذ")ج( مــن خةــة التنفيــذ )03 الفقــر 
املنسا عاملياا لتصنيف املواد الكيميا ية و وسيم ا يف أقرب وقت ممكن ك ا ة العمـ  ذـذا الناـاا 

 ،0228بالكام  حبلول عاا 
  02املــار   57/053أن اجلمعيــة العامــة أقــرت، يف قرارهــا  وإذ يضــا يف اعتبــاره أيضــاا  

اجمللـــــس القتصـــــادي ، خةـــــة جوهانســـــربل للتنفيـــــذ وطلبـــــت إىل 0220كـــــانون األول/ديســـــمرب 
والجتماعي  نفيذ األ كاا املتصلة بوليته من اخلةة، وخباصـة  عزيـز  نفيـذ جـدول أعمـال القـرن 

04
 بتدعيم التنسيا على نةا  املناومة، (7)

   وإذ يال   ما الر يا  
أن الل نــة القتصــادية ألوروبــا، وكــذلد سيــا بــرامج األمــم املتحــد  والوكــالت  )أ( 

عنيــة بالســالمة الكيميا يــة يف ميــدان النقــ  أو البيئــة، وخباصــة برنــامج األمــم املتحــد  املتخصصــة امل
ـــة، قـــد ا ـــذت بالفعـــ  اخلةـــوات  للبيئـــة واملنامـــة البحريـــة الدوليـــة ومنامـــة الةـــريان املـــدين الدولي

__________ 

 أيلـــول/ 1 -آب/ألســـةس  06عـــاملي للتنميـــة املســـتدامة، جوهانســـربل، جنـــوب أفريقيـــا،  قريـــر مـــامتر القمـــة ال (6)
 ، املرفا.0والتصويب(، الفص  األول، القرار  A.03.II.A.1)منشور األمم املتحد ، رقم املبيا  0220سبتمرب 

، اجمللـد األول، 4990 زيران/يونيـه  41-3 قرير مامتر األمم املتحد  املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،  (7)
 ، املرفا الثاين.4والتصويب(، القرار   A.93.I.8 )منشورات األمم املتحد ، رقم املبيا  القرارات الي ا ذها املامتر
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تصــنيف الســلا صــكوك ا القانونيــة ب يــة  ةبيــا الناــاا املنســا عامليــاا لأو حتــديث املناســبة لتعــدي  
 ،نار يف  عديل ا يف أقرب وقت ممكنبصدد ال، أو لكيميا ية و وسيم اا

أن منامـــة العمـــ  الدوليـــة ومنامـــة األلذيـــة والزراعـــة ومنامـــة الصـــحة العامليـــة  )ب( 
لتكييـــف  وصـــياهتا ومـــدوناهتا ومباد  ـــا التوجي يـــة هـــي األخـــرى ذ اخلةـــوات املناســـبة ا ـــبصـــدد ا

ـــاا، وخباصـــة يف جمـــالت الصـــحة والســـالمة املتعلقـــة بالســـالمة الكيميا يـــة مـــا الناـــ اا املنســـا عاملي
 ،امل نيتن وإدار  مبيدات الفات والوقاية من التسمم ومعاجلته

)أو الــي  أن التشــريعات أو املعــايري الوطنيــة املوضــوعة لتةبيــا الناــاا املنســا عامليــاا  )ج( 
ــــر قــــد صــــدرت يف الحتــــاد الروســــي  ــــيه  ةبيقــــه( يف قةــــا  وا ــــد أو أكث (، وإكــــوادور 0242) ت

ـــــة كوريـــــا )0229(، والربازيـــــ  )0229(، وأورولـــــواي )0229) (، وجنـــــوب 0226(، وس وري
ــــــا ) (، والصــــــن 0242(، وصــــــربيا )0229(، وسويســــــرا )0228(، وســــــن افور  )0229أفريقي

(، ونيوزيلنــــدا 0221(، وموريشــــيو  )0244(، واملكســــيد )0229(، وفييــــت نــــاا )0242)
 07عن البلدان األعضاء يف الحتاد األورويب البـال  عـددها  (، فضالا 0226(، واليابان )0224)

 ،(8)(0228بلداا، والبلدان األعضاء الثالثة يف املنةقة القتصادية األوروبية )
أن التشــــريا النمــــوذجي املتعلــــا بالصــــحة والســــالمة يف العمــــ  ول حتــــه ذات  )د( 

الثالثـــة املنقحـــة للناـــاا املنســـا اا الةبعـــة الصـــلة ومـــدونات قواعـــد املمارســـة القاضـــية بتنفيـــذ أ كـــ
، دخلت  يز النفاذ يف أسةاليا يف مخس من الوليات القضـا ية األسـةالية التسـا يف كـانون عاملياا 

، ومن املتوقا أن  دخ   يز النفـاذ يف وليتـن قضـا يتن إضـافيتن يف كـانون 0240الثاين/يناير 
0243الثاين/يناير 

(8)، 
ناــاا التصــنيف والتوســيم لمــا التقــدا التقــين الثــاين والثالــث  ناأن التكيفــ )ه( 

لناـــاا ل الـــرامين إىل جعـــ  أ كــاا الناـــاا متوا مـــة مــا أ كـــاا الةبعـــة الثالثــة املنقحـــةوالتعليــب، 
ــــاا   34و 0244نيســــان/أبري   49يف  يف الحتــــاد األورويب، يــــز النفــــاذ،  دخــــال املنســــا عاملي

 كيف رابا يرمـي إىل  0243من املتوقا أن يصدر يف عاا  على التواس، وأن 0240 يوليهمتوز/
 ،(8)مواءمة النااا املشار إليه أعاله ما الةبعة الرابعة املنقحة للنااا املنسا عاملياا 

يف  ايلند بشأن نااا  صـنيف املخـاطر  أن اكخةار الصادر عن وزار  الصناعة )و( 
الـــذي يقضـــي بتةبيـــا أ كـــاا الةبعـــة الثالثـــة  واكبـــالل عـــن املـــواد اخلةـــر ، واأل كـــاا املرفقـــة بـــه،

، وأنــه يــري وضــا الصــي ة 0240آذار/مــار   43للناــاا املنســا عامليــاا، دخــ   يــز النفــاذ يف 
يف قةاعــــات أخـــــرى الناــــاا املنســــا عامليــــاا  تةبيـــــاالقاضــــي بالن ا يــــة لنصــــو  مماثلــــة للتشــــريا 

 ،(8))كاكمداد/الستخداا(

__________ 

املعلومـــات املتعلقـــة بتةبيـــا الناـــاا املنســـا عامليـــاا لتصـــنيف املـــواد الكيميا يـــة و وســـيم ا،  ســـب البلـــد وبواســـةة  (8)
ة والتوصـــــيات واملـــــدونات واملبـــــادئ التوجي يـــــة، متا ـــــة يف املوقـــــا اكلكـــــةوين لل نـــــة الصـــــكوا القانونيـــــة الدوليـــــ

 .www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.htmlالقتصادية ألوروبا على العنوان  
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ـــــة، أن معيـــــار اكبـــــالل عـــــن املخـــــا )ز(  ـــــات املتحـــــد  األمريكي طر املـــــنقه، يف الولي
 05يف أمـاكن العمـ  أصـبه نافـذاا يف  لناـاا املنسـا عامليـاا ل الةبعة الثالثـة املنقحـة تةبياالقاضي ب
0240أيار/مايو 

(8)، 
أعمال  ةوير أو  نقـيه التشـريعات أو املعـايري أو املبـادئ التوجي يـة الوطنيـة أن  ) ( 

لتصـــنيف املـــواد الكيميا يـــة يف إطـــار  ةبيـــا الناـــاا املنســـا عامليـــاا ميا يـــة املـــواد الكيالســـارية علـــى 
مســــتمر  يف بلــــدان أخــــرى )مثــــ  إندونيســــيا، وشــــيلي، والفلبــــن، وكنــــدا( يف  ــــن أن  و وســــيم ا

األنشةة املتعلقة بتةوير خةط التنفيذ القةاعية أو اسـةا ي يات التنفيـذ الوطنيـة يف بلـدان أخـرى 
، وشــــــــيلي، وزامبيــــــــا، وجامايكــــــــا، املتعـــــــدد  القوميــــــــات( -يفيــــــــا )دولــــــــة وبول، بربــــــــادو )مثـــــــ  

( واملكســيد، وماليزيــا، والكون ــو، وكولومبيــا، وقريليزســتان، ولوا يمــال، ولامبيــا، وطاجيكســتان
 ،(8)من املتوقا أن يبدأ وضع ا قريباا يري وضع ا  الياا أو 

صـة واملنامـات اكقليميـة، برامج األمم املتحد  والوكالت املتخص من اا عددأن  ( ) 
ول ســـيما مع ـــد األمـــم املتحـــد  للتـــدريب والبحـــث، ومنامـــة العمـــ  الدوليـــة، ومنامـــة الصـــحة 
العاملية، والل نة القتصادية ألوروبـا، وجملـس التعـاون القتصـادي لسـيا واحملـيط اهلـادئ، ومنامـة 

ورويب، واملنامات لري احلكوميـة األ والحتادالتعاون والتنمية يف امليدان القتصادي، واحلكومات، 
املمثلة للصناعات الكيميا ية، قد نامت  لقات عم  و لقات دراسية وأنشـةة أخـرى متعـدد  
لبنــاء القـــدرات أو ســـامهت في ــا علـــى األصـــعد  الدوليـــة واكقليميــة ودون اكقليميـــة والوطنيـــة مـــن 

ا املنسـا عامليـاا لتصـنيف املـواد أج   وعية اكدار  وقةا  الصحة والصناعة واكعداد لتةبيـا الناـا
 ،أو دعم  ةبيقه الكيميا ية و وسيم ا

الفرعيـة املعنيـة اخلـرباء أن التةبيا الفعلي سيتةلب املزيد مـن التعـاون بـن جلنـة  وإذ يدرا 
بالناـــاا املنســـا عامليـــاا لتصـــنيف املـــواد الكيميا يـــة و وســـيم ا واهليئـــات الدوليـــة املعنيـــة، واســـتمرار 

ــــذهلا  كومــــات الــــدول األعضــــاء، والتعــــاون مــــا الصــــناعة وأصــــحاب املصــــلحة اجل ــــود الــــي   ب
الخـرين، و قــدمي دعــم كبــري ألنشـةة بنــاء القــدرات يف البلــدان الـي متــر اقتصــاداهتا لر لــة انتقاليــة 

 ،والبلدان النامية
يـة باألمهية اخلاصة ملع د األمم املتحد  للتدريب والبحث ومنامة العم  الدول وإذ يُذك ر 

ومنامة التعاون والتنمية يف امليـدان القتصـادي والشـراكة اكيا يـة العامليـة مـن أجـ  بنـاء القـدرات 
يف  ةبيا النااا املنسا عاملياا لتصنيف املواد الكيميا ية و وسيم ا فيما يتعلا ببناء القدرات على 

 سيا املستويات،
للناــــاا املنســــا عامليــــاا نقحــــة امل الرابعــــةعلــــى األمــــن العــــاا لنشــــر الةبعــــة  يُثــــين -4 

 (9)بالل ـات الر يـة السـت لألمـم املتحـد ، علـى هيئـة كتـاب لتصنيف املـواد الكيميا يـة و وسـيم ا
وإ ا تـــه مـــا مـــا يتصـــ  بـــه مـــن مـــواد إعالميـــة علـــى املوقـــا اكلكـــةوين لل نـــة  ،ويف أقـــرا  مدجمـــة

__________ 

 ات.والتصويب A.09.II.E.10منشور األمم املتحد ، رقم املبيا  (9)
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ة بنقـــ  البضـــا ا اخلةـــر  املعنيـــ اخلـــرباء الـــي  ـــوفر خـــدمات األمانـــة لل نـــة (5)القتصـــادية ألوروبـــا
 ؛املنسا عاملياا لتصنيف املواد الكيميا ية و وسيم اوبالنااا 
لل نة ولل نة القتصادية ألوروبا ولربامج األمـم املتحـد   يُعرب عن بال   قديره -0 

ا والوكــالت املتخصصــة واملنامــات األخــرى املعنيــة لتعاوهنــا املثمــر والتزام ــا بتةبيــا الناــاا املنســ
 عاملياا؛

 إىل األمن العاا  يةلب -3 
للناــــاا  الرابعــــةعلــــى الةبعــــة املنقحــــة الــــي أدخلــــت  (10)أن يعمــــم التعــــديالت )أ( 

علــى  كومــات الــدول األعضــاء والوكــالت  لتصــنيف املــواد الكيميا يــة و وســيم ااملنســا عامليــاا 
 املتخصصة ولريها من املنامات الدولية املعنية؛

لتصــــــنيف املــــــواد  للناـــــاا املنســــــا عامليــــــاا  اخلامســــــةة املنقحــــــة أن ينشـــــر الةبعــــــ )ب( 
جبميـا الل ـات الر يـة لألمـم املتحـد ، وبـأكثر الةـر  فعاليـة مـن  يـث  (11)الكيميا ية و وسيم ا

، وأن يتيح ـا علـى أقـرا  مدجمـة وعلـى املوقـا 0243التكاليف، يف موعد ل يت اوز هناية عـاا 
 ؛(5)بااكلكةوين لل نة القتصادية ألورو 

علــــى املوقــــا  الناــــاا املنســــا عامليــــاا   ةبيــــاأن يواصــــ   قــــدمي املعلومــــات عــــن  )ج( 
 ؛(8)كةوين لل نة القتصادية ألوروبااكل

احلكومــات الــي مل  تخــذ بعــد اخلةــوات الالزمــة، مــن خــالل اكجــراءات  يــدعو -1 
أن  فع  ذلد يف أقـرب وقـت و/أو التشريعات الوطنية املناسبة، لتةبيا النااا املنسا عاملياا، إىل 

 ممكن؛
لل ـــان اكقليميـــة وبـــرامج األمـــم املتحـــد  والوكـــالت املتخصصـــة  يكـــرر دعو ـــه -5 

واملنامـــات األخـــرى املعنيـــة إىل أن  عـــزز  ةبيـــا الناـــاا املنســـا عامليـــاا وأن  قـــوا، عنـــد القتضـــاء، 
أمــاكن العمــ  أو محايــة  بتعــدي  صــكوك ا القانونيــة الدوليــة املتصــلة بســالمة النقــ  أو الســالمة يف

 املست لد أو محاية البيئة ب ية وضا هذا النااا موضا التنفيذ عن طريا هذه الصكوا؛
احلكومات والل ان اكقليمية وبرامج األمـم املتحـد  والوكـالت املتخصصـة  يدعو -6 

لــا لـدي ا مــن  عامليـاا املعنيـة بالناــاا املنسـا  واملنامـات املعنيـة األخــرى إىل موافـا  جلنـة اخلــرباء الفرعيـة
مال اــات بشــأن اخلةــوات املتخــذ  لتةبيــا الناــاا املنســا عامليــاا يف سيــا القةاعــات ذات الصــلة، 
عن طريا الصكوا والتوصيات واملدونات واملبادئ التوجي ية الدولية أو اكقليمية أو الوطنيـة، لـا يف 

 ه؛ذلد،  سب القتضاء، معلومات عن الفةات النتقالية لتةبيق

__________ 

(11) ST/SG/AC.10/40/Add.3. 

(11) ST/SG/AC.10/30/Rev.5. 
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احلكومـــــات والل ـــــان اكقليميـــــة وبـــــرامج األمـــــم املتحـــــد  والوكـــــالت  يشـــــ ا -7 
املتخصصــة واملنامــات الدوليــة املختصــة األخــرى واملنامــات لــري احلكوميــة، وخباصــة املنامــات 
الـــي متثـــ  الصـــناعة، علـــى  عزيـــز دعم ـــا لتةبيـــا الناـــاا املنســـا عامليـــاا بتقـــدمي مســـامهات ماليـــة 

ــــة أل و/أو ــــي متــــرمســــاعد   قني ــــة والبلــــدان ال ــــاء القــــدرات يف البلــــدان النامي  اقتصــــاداهتا نشــــةة بن
 انتقالية. لر لة

 ل نبمج عي  اللجنة -جبم 
جلنــة اخلــرباء املعنيـة بنقــ  البضــا ا اخلةـر  وبالناــاا املتــوا م بربنــامج عمـ   وإذ حيـيط علمــاا  

علـــى  0241-0243تن لفـــة  الســـنعلـــى الصـــعيد العـــاملي لتصـــنيف املـــواد الكيميا يـــة وو  ـــا 
 ،(4)ن  قرير األمن العاام (12)...[والنحو الوارد يف الفقرات ]... 

املســــتوى املتــــدين نســـبياا ملشــــاركة خــــرباء مــــن البلـــدان الناميــــة والبلــــدان الــــي  وإذ يال ـــ  
اقتصـــاداهتا لر لـــة انتقاليـــة يف أعمـــال الل نـــة وضـــرور   عزيـــز مشـــاركت م علـــى نةـــا  أوســـا  متـــر
 ،أعماهلا يف

اخلــــرباء املعنيــــة بنقــــ  البضــــا ا اخلةــــر   املوافقــــة علــــى برنــــامج عمــــ  جلنــــة يقــــرر -4 
 ؛وبالنااا املتوا م على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميا ية وو  ا

على أمهية مشاركة خرباء من البلدان النامية والبلـدان الـي متـر اقتصـاداهتا  يشدد -0 
ة ويــــــدعو، يف هــــــذا اخلصــــــو ، إىل  قــــــدمي  ربعــــــات لتيســــــري لر لــــــة انتقاليــــــة يف أعمــــــال الل نــــــ

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؛

اعي يف إىل األمـــــن العـــــاا أن يقـــــدا إىل اجمللـــــس القتصـــــادي والجتمـــــ يةلـــــب -3 
 قريراا عن  نفيذ هذا القرار والتوصيات املتعلقة بنق  البضا ا اخلةـر  والناـاا املنسـا  0245 عاا

 عاملياا لتصنيف املواد الكيميا ية و وسيم ا.

    

__________ 

 ]ُ ستكم  فيما بعد[. (12)


