
GE.18- 22471(A) 
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تق ي  جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضااااااااااع ا اخلة   وابلنظعم املنسااااااااااق ععمليعً   
 التعسعة دورهتعلتصنيف املواد الكيميع ية وومسهع عن 

 املعقودة يف جنيف، يف 7  كانون األول/ديسمرب 2018
 احملتوايت

 الصفحة الفقـرات 
 3 4-1  .................................................................... راحلضو  - أولا  
 3 5  ............................. من جدول األعمال( 1)البند  األعمال جدولإقرار  - اثنياا  
 3 6  .......................... من جدول األعمال( 2املكتب )البند  أعضاءانتخاب  - اثلثاا  
 3 9-7  ...... من جدول األعمال( 3)البند اجمللس القتصادي والجتماعي  ومقرراتقرارات  - رابعاا  
ــــة  - خامساا   ــــة بنقــــط البضــــــــــــــــــا   اخل رة خ ل   ة الســـــــــــــــنت   اخلرباءأعمــــال  ن ــــة املعني  الفرعي

 4 11-10  ............................... من جدول األعمال( 4)البند  2017-2018
املعنية ابلنظام املنسق عاملياا لتصنيف املواد الكيميا ية وومسها  الفرعيةأعمال  نة اخلرباء  - سادساا  

 4 13-12  ............. من جدول األعمال( 5)البند   2018-2017خ ل   ة السنت  
 5 17-14  ............ من جدول األعمال( 6)البند  2020-2019  ة السنت   عمطبرانمج  - سابعاا  

 5 14  ...................................................... برانمج العمط (لف)أ   
 5 17-15  .......................................... ا دول الزمين ل جتماعات (ء)اب   

 7 18  من جدول األعمال( 7)البند … /2019القتصادي والجتماعي  اجمللسمشروع قرار  - اثمناا  
 7 19  ............................... من جدول األعمال( 8)البند   أخرىأي مسا ط  - اتسعاا  
 7 20  .................................. من جدول األعمال( 9)البند   التقريراعتماد  - عاشراا  

 

 ST/SG/AC.10/46 املتحدة األمم

 الععمة ةنعاألم 
Distr.: General 

21 December 2018 

Arabic 

Original: English 



ST/SG/AC.10/46 

GE.18-22471 2 

 املر قات

نقط البضـــــا   اخل رة، ال  حة  بشــــــ نمن التوصـــــيات رين املنقحة العشـــــ ال بعةتعدي ت على  - أولا 
 8  ...................................... *(ST/SG/AC.10/1/Rev.20التنظيمية النموذجية )

املنقحة الســــــادســــــة من التوصــــــيات بشــــــ ن نقط البضــــــا   اخل رة، دليط  ال بعةتعدي ت على  - اا اثني
 8  ........................... **(Amend.1و ST/SG/AC.10/11/Rev.6الختبارات واملعايري )

املواد الكيميا ية  املنقحة الســـــــــابعة من النظام املنســـــــــق عاملياا لتصـــــــــنيف ال بعةعلى  تعدي ت -اا اثلث
 8  ............................ ***(ST/SG/AC.10/30/Rev.7وومسها )النظام املنسق عاملياا( )

 9  .............................. …/2019اجمللس القتصادي والجتماعي  قرارمشروع  - اا رابع

__________ 

 .ST/SG/AC.10/46/Add.1 الرمز ألسباب عملية، نشر هذا املر ق بوصفه إضا ة حتمط *
 .ST/SG/AC.10/46/Add.2 ألسباب عملية، نشر هذا املر ق بوصفه إضا ة حتمط الرمز **
 .ST/SG/AC.10/46/Add.3 ألسباب عملية، نشر هذا املر ق بوصفه إضا ة حتمط الرمز ***
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 لتق ي ا

 احلضور -أولً  
ق عاملياا لتصــــــنيف املواد  -1 عقدت  نة اخلرباء املعنية بنقط البضــــــا   اخل رة وابلنظام املنســــــص

 .2018كانون األول/ديسمرب   7الكيميا ية وومسها دورهتا التاسعة يف جنيف، يوم 
وشــــــــارر يف الدورة خرباء من البلدان التاليةا أســــــــ اليا وأملانيا وإي اليا والربا يط و هورية  -2

كوراي والســـــويد وســـــويســـــرا والصـــــ  و رنســـــا وكندا واململكة املتحدة والنمســـــا وهولندا والولايت 
 املتحدة األمريكية والياابن.

 وكان الحتاد األورويب ممث ا يف الدورة. -3
رة أيضـــــــــــــاا ممثلون عن املنظمات تري احلكومية التاليةا الفريق األســـــــــــــ ا  وحضـــــــــــــر الدو  -4

(، CEFIC(، واجمللس األورويب للصــــــناعات الكيميا ية )AEISGلصــــــناعات وســــــ مة املتف رات )
 (.PRBA(، وراب ة الب ارايت القابلة إلعادة الشحن )IMEومعهد ع مات املتف رات )

  إق ار جدول األعمعل -اثنيعً  
 من جدول األعمال( 1)البند 
 )األمانة العامة( ST/SG/AC.10/45 الوثيقةا

 أقرت الل نة جدول األعمال املؤقت الذي أعدته األمانة. -5

  بتانتخعب أعضعء املك -اثلثعً  
 من جدول األعمال( 2)البند 

راســـــــــكن انُتخب الســـــــــيد د. بفوند )الولايت املتحدة األمريكية( ر يســـــــــاا والســـــــــيدة م.  -6
 )الولايت املتحدة األمريكية( ان بة للر يس.

  رات اجمللس القتصعدي والجتمععيق ارات ومق   -رابععً  
 من جدول األعمال( 3)البند 

 حزيران/ 8أشـــــــــــــــــارت الل نـــة إا أن اجمللس القتصـــــــــــــــــادي والجتمـــاعي اعتمـــد يف  -7
(. E/RES/2017/13دورهتا الثامنة )، من دون تغيري، القرار الذي أعدته الل نة يف 2017 يونيه

وأ ادت الل نة أيضــــاا إذا إذ ل تتلق أي تلبات لعضــــويتها أو عضــــوية أي من  نتيها الفرعيت  
، تظــط تشــــــــــــــكيلتهــا على النحو التــا  وكمــا هو مب   2018-2017خ ل   ة الســــــــــــــنت  

 ابلتفصيط يف املذكرات الشارحة  دول األعمالا
 واا؛عض 40 نة اخلرباءا  •

 عضواا؛ 30 نة اخلرباء الفرعية املعنية بنقط البضا   اخل رةا  •

 عضواا. 36 نة اخلرباء الفرعية املعنية ابلنظام املنسق عاملياا لتصنيف املواد الكيميا ية وومسهاا  •
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ولحظت الل نة ابرتياح أن األمانة نشــرت ال بعة املنقحة العشــرين من التوصــيات بشــ ن  -8
 1(، والتعــديــط ST/SG/AC.10/1/Rev.20 رة، ال  حــة التنظيميــة النموذجيــة )نقــط البضـــــــــــــــا   اخل

لل بعة املنقحة الســــادســــة من التوصــــيات بشــــ ن نقط البضــــا   اخل رة، دليط الختبارات واملعايري 
(ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1 وال بعة املنقحة السابعة من النظام املنسق عاملياا لتصنيف ،)

 ( جبمي  اللغات الرمسية لألمم املتحدة.ST/SG/AC.10/30/Rev.7 ية وومسها )املواد الكيميا
 وُأشري أيضاا إا أن املنشورات الث ثة متاحة أيضاا ابلصيغة اإللك ونيةا -9

على املوق  الشـــــــــبكي لشـــــــــعبة النقط بل نة األمم املتحدة القتصـــــــــادية ألورواب  )أ( 
(www.unece.org/trans/danger/danger.htm؛) 

 ، كمنشورات للبي .PDFمنفصط أحدها عن اآلخر يف شكط ملف  )ب( 

 فرت  خالل اخلة   البضاااااااااااااع ا بنقاال املعنيااة الف عيااة اخلرباء جلنااة أعمااعل -خعمسعً  
  2018-2017 السنتني

 من جدول األعمال( 4ند )الب
 Add.1 و ST/SG/AC.10/C.3/102 الواث قا

ST/SG/AC.10/C.3/104 و Add.1 
ST/SG/AC.10/C.3/106 و Add.1 

ST/SG/AC.10/C.3/2018/CRP.3 وAdd.1-11 
ST/SG/AC.10/C.3/2018/CRP.4 وAdd.1-4 

أحاتت الل نة علماا بتقارير  نة اخلرباء الفرعية املعنية بنقط البضـــا   اخل رة عن دوراهتا  -10
وأحاتت علماا أيضاا إن الل نة الفرعية احلادية واخلمس  والثانية واخلمس  والثالثة واخلمس . 

اعتمدت التقرير عن دورهتا الرابعة واخلمســـــــــــ  )26 تشـــــــــــرين الثا /نو مرب - 4  كانون األول/ 
 ST/SG/AC.10/C.3/2018/CRP.3( على أســــــــــــاه مشــــــــــــروع أعدته األمانة )ديســــــــــــمرب 2018
وAdd.1 إا Add.11 وCRP.4 وAdd.1 إا Add.4( بعـــد إدخـــال بعد التعـــدي ت ال فيفـــة. 

.Add.1و ST/SG/AC.10/C.3/108 ول ت ع على التقرير النها ي انظر الوثيقة 
وأيدت الل نة تقارير الل نة الفرعية، مبا يف ذلك التعدي ت اليت أُدخلت على التوصــيات  -11

 القا مة بش ن نقط البضا   اخل رة والتوصيات ا ديدة املقدمة )انظر املر ق  األول والثا (.

 املواد لتصاااااانيف ععمليعً  املنسااااااق ابلنظعم املعنية الف عية اخلرباء جلنة أعمعل -سعدسعً  
  2018-2017 السنتني فرت  خاللوومسهع  ميع يةالكي
 من جدول األعمال( 5)البند 

 ST/SG/AC.10/C.4/66 الواث قا
ST/SG/AC.10/C.4/68 
ST/SG/AC.10/C.4/70 

ST/SG/AC.10/C.4/2018/CRP.3 وAdd.1-3 
ST/SG/AC.10/C.4/2018/CRP.4 وAdd.1 

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm)؛
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm)؛
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm)؛
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الفرعية املعنية ابلنظام املنســـــــــق عاملياا لتصـــــــــنيف أحاتت الل نة علماا بتقارير  نة اخلرباء  -12
املواد الكيميا ية وومسها عن دوراهتا الثالثة والث ث  والرابعة والث ث  واخلامســة والث ث . وأحاتت 

كانون   7-5علماا أيضـــــــــــاا إن الل نة الفرعية اعتمدت التقرير عن دورهتا الســـــــــــادســـــــــــة والث ث  )
 ST/SG/AC.10/C.4/2018/CRP.3)اه مشــــــروع أعدته األمانة ( على أســــــ2018ديســــــمرب األول/

( بعـــد إدخـــال بعد التعـــدي ت ال فيفـــة. ول ت ع على التقرير Add.1و CRP.4/-و Add.1-3و
 .ST/SG/AC.10/C.4/72النها ي انظر الوثيقة 

وأيـدت الل نـة تقـارير الل نـة الفرعيـة، مبـا يف ذلـك التعـدي ت اليت أُدخلـت على الن   -13
ا  للنظام املنســــــق عاملياا لتصــــــنيف املواد الكيميا ية وومسها، واألحكام ا ديدة املعتمدة )انظر احل

 املر ق الثالث(.

  2020-2019انمج عمل فرت  السنتني ب   -سعبععً  
 من جدول األعمال( 6)البند 

 العمل ب انمج (لف)أ 
 )األمانة( INF.1 الوثيقة تري الرمسيةا

من  141أقرت الل نــــة برانمج عمــــط الل نت  الفرعيت  على النحو الوارد يف الفقرة  -14
 .ST/SG/AC.10/C.4/72واملر ق الثا  للوثيقة  ST/SG/AC.10/C.3/108الوثيقة 

 لالجتمعععت الزمين اجلدول (ء)اب 
معاا من اتفقت الل نة يف دورهتا الســــابعة على منل الل نت  الفرعيت   رصــــةا ل جتماع  -15

أجط جتنب ا دواجية املناقشـــــات وتيســـــري تبادل املعارش واخلربات بشـــــ ن املســـــا ط ذات الهتمام 
كانون   ٩. ومنذ ذلك احل ، عقدت الل نتان الفرعيتان ث ث دورات مشــــــــــــــ كة )(1)املشــــــــــــــ ر

 .((4)٢٠١٨متو /يوليه  3، و(3)٢٠١٦متو /يوليه  ٥، و(2)٢٠١٥األول/ديسمرب 
بي نــت أن جتربــة الــدورات املشــــــــــــــ كــة أثبتــت جــدواهــا يف تعزيز التعــاون ب  والل نــة إذ ت -16

الل نت  الفرعيت  ويف معا ة املســــــــــــا ط ذات الهتمام املشــــــــــــ ر، قررت مواصــــــــــــلة األخذ  ذ  
املمارســــــــة يف الدورت  الثانية والثالثة من   ة كط ســــــــنت . ونيدد ر يســــــــا الل نت  الفرعيت ، م  

جتماع املخصــــ  للدورات املشــــ كة على أســــاه عدد القضــــااي امل روحة للنظر األمانة، وقت ال
ولن ت تب على هذ  املمارســـــــــــة أي تكاليف إضـــــــــــا ية تتعلق  دمات املؤمترات ما دامت  يها. 

 ل تؤثر يف العدد اإل ا  من ا لسات املقررة. 
__________ 

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

  .، املر ق الثا (ST/SG/AC.10/C.4/60انظر تقرير الل نة الفرعية املعنية ابلنظام املنسق عاملياا عن دورهتا الث ث  ) (2)

، ST/SG/AC.10/C.4/62انظر تقرير الل نة الفرعية املعنية ابلنظام املنســــــــــــــق عاملياا عن دورهتا احلادية والث ث  ) (3)
  .املر ق الثا (

، ST/SG/AC.10/C.3/106ر الل نة الفرعية املعنية بنقط البضـــــا   اخل رة عن دورهتا الثالثة واخلمســـــ  )انظر تقري (4)
  .(176إا  162الفقرات من 
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املؤمترات، على أن يكون ا ــدول واتفقــت الل نــة، بعــد أن أبلغتهــا األمــانــة بتو ر مرا ق  -17
 على النحو التا ا 2020-2019الزمين ل جتماعات للف ة 

2019  
 10) 55 الدورة اخل رة، البضا   بنقط املعنية الفرعية الل نة 2019 متو /يوليه 1-5

 جلسات(
 جلسات( 5) 37 الدورة عاملياا، املنسق ابلنظام املعنية الفرعية الل نة 2019 متو /يوليه )صباحاا( 8-10
  (5))صباحاا( 2-11

 2019 األول/ديسمرب كانون
 جلسة( 15) 56 الدورة اخل رة، البضا   بنقط املعنية الفرعية الل نة

  - (5)الظهر( )بعد 11
 2019 األول/ديسمرب كانون  13

 جلسات( 5) 38 الدورة عاملياا، املنسق ابلنظام املعنية الفرعية الل نة

  اجملموعا
 (5)جلسة 25 الل نة الفرعية املعنية بنقط البضا   اخل رةا
 (5)جلسات 10 الل نة الفرعية املعنية ابلنظام املنسق عامليااا

2020  
 (5))صباحاا( 8 - حزيران/يونيه 29

 2020 متو /يوليه
 جلسة( 15) 57 الدورة اخل رة، البضا   بنقط املعنية الفرعية الل نة

  - (5))بعد الظهر( 8
 2020 متو /يوليه 10

 جلسات( 5) 39 الدورة عاملياا، املنسق ابلنظام املعنية الفرعية الل نة

  - الثا /نو مرب تشرين 30
 2020 األول/ديسمرب كانون  8

 جلسة( 14) 58 الدورة اخل رة، البضا   بنقط املعنية الفرعية الل نة

 )صباحاا( 9-11
 2020 األول/ديسمرب كانون

 جلسات( 5) 40 الدورة عاملياا، املنسق ابلنظام املعنية الفرعية الل نة

  األول/ديسمرب كانون  11
 2020 الظهر( )بعد

 واحدة( )جلسة 10 الدورة الل نة،

  اجملموعا
 (5)جلسة 29الل نة الفرعية املعنية بنقط البضا   اخل رةا 
 (5)جلسات 10الل نة الفرعية املعنية ابلنظام املنسق عامليااا 

 الل نةا جلسة واحدة

__________ 

ميكن أن تشـــــ ر الل نتان الفرعيتان يف ا لســـــات املخصـــــصـــــة لدورع كط منهما ل جتماع معاا تيلة يوم كامط  (5)
  .٢٠٢٠ /يوليه متو  ٨و ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب   ١١ يف
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  …/2019 والجتمععيمش وع ق ار اجمللس القتصعدي  -اثمنعً  
 من جدول األعمال( 7)البند 

 -لل نة الفرعية املعنية بنقط البضا   اخل رة(  54)الدورة  INF.33 الوثيقة تري الرمسيةا
INF.21  لل نة الفرعية املعنية ابلنظام املنسق عاملياا( 36)الدورة 

 )انظر املر ق الراب (. 2019اعتمدت الل نة مشروع قرار لكي ينظر  يه اجمللس يف دورته لعام  -18

  أخ ى مسع ل أي -اتسععً  
 من جدول األعمال( 8)البند 

لحظت الل نة أن األعمال املتعلقة بتيســــــــــــري اســــــــــــتخدام دليط الختبارات واملعايري يف  -19
التوصيات بش ن ”لذلك رأت أن اإلشارة يف عنوانه إا سياق النظام املنسق عاملياا قد ُأكملت، و 

ل تعد مناســــبة، وذهبت إا أن الدليط ينبغي أن يُعنون من اآلن  صــــاعداا  “نقط البضــــا   اخل رة
وتُلـب إا األمـانـة أن تتخـذ اخل وات ال  مـة لكي تعكس هـذا . “دليـط الختبـارات واملعـايري”

 .٢٠١٩حة املقرر نشرها يف عام التغيري يف تبعة الدليط السابعة املنق

  التق ي  اعتمعد -ععش اً  
 من جدول األعمال( 9)البند 

 اعتمدت الل نة التقرير املتعلق بدورهتا التاسعة ومر قاته استناداا إا مشروع أعدته األمانة. -20
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 امل فق األول

البضع ا من التوصيعت بشأن نقل  ين تعديالت على الةبعة املنقحة العش  
 (ST/SG/AC.10/1/Rev.20اخلة  ، الال حة التنظيمية النموذجية )

  )ST/SG/AC.10/46/Add.1  انظ( 

 امل فق الثعين

 نقل بشااااااااأن التوصاااااااايعت من السااااااااعدسااااااااة املنقحة الةبعة على تعديالت  
 ST/SG/AC.10/11/Rev.6) واملععيري الختبعرات دليل اخلة  ، البضع ا

 (Amend.1و
  )ST/SG/AC.10/46/Add.2  انظ( 

 الثعلث امل فق

تعااديالت على الةبعااة املنقحااة الساااااااااااااعبعااة من النظااعم املنساااااااااااق عااعمليااعً   
املواد الكيميااااااع يااااااة وومسهااااااع )النظااااااعم املنساااااااااااق عااااااعمليااااااعً(  لتصااااااااااانيف

(ST/SG/AC.10/30/Rev.7) 
  )ST/SG/AC.10/46/Add.3  انظ( 
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 امل فق ال ابا

 …/2019 والجتمععي القتصعدي اجمللس ق ار مش وع  

 ”الق  ار 2019/…  
جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضااااع ا اخلة   وابلنظعم املنسااااق ععمليعً لتصاااانيف  أعمعل  

 عاملواد الكيميع ية وومسه
 والجتماع، القتصادي اجمللس إن 
 2017/13و ١٩٩٩ األول/أكتوبر تشرين ٢٦ املؤرخ 1999/65 قراريه إا يشري إذ 
 ،٢٠١٧حزيران/يونيه  ٨املؤرخ 

وقـد نظر يف تقرير األم  العـام عن أعمـال  نـة اخلرباء املعنيـة بنقـط البضــــــــــــــا   اخل رة  
 ،(1)2018-2017 السنت    ة خ ل وومسها الكيميا ية املواد لتصنيف عاملياا  املنسق وابلنظام

 اخلة   البضع ا بنقل يتعلق فيمع اللجنة أعمعل -فأل 
إمهية أعمال الل نة يف جمال تنســــيق املدوانت واللوا ل التنظيمية املتعلقة بنقط  يســــلم إذ 

 البضا   اخل رة،
ضــــــرورة احملا ظة على معايري الســــــ مة يف  ي  األوقات، وتيســــــري وإذ يضــــــ  يف اعتبار   

الت ارة،  ضـــــــ ا عن أمهية تلك املســـــــا ط ملختلف املنظمات املســـــــؤولة عن تنظيم الوســـــــا  ، م  
ســـــــت ابة يف الوقت ذاته للشـــــــواتط املتزايدة بشـــــــ ن  اية األرواح واملمتلكات والبي ة عن تريق ال

 النقط امل مون واملضمون للبضا   اخل رة،
التزايد املســــــــــــتمر يف ح م البضــــــــــــا   اخل رة اليت تُتداول يف الت ارة العاملية وإذ ي حظ  

 والتوس  السري  للتكنولوجيا والبتكار،
إن الصـــكور الدولية الر يســـية املنظ قمة لنقط البضـــا   اخل رة مبختلف وســـا   وإذ يُذك ر  

النقط ولوا َل تنظيمية وتنية كثرية قد ا دادت اتســــــــــــــاقاا م  ال  حة التنظيمية النموذجية املر قة 
بتوصـــــــــيات الل نة بشـــــــــ ن نقط البضـــــــــا   اخل رة، وم  ذلك يلزم مزيد من العمط لتنســـــــــيق هذ  

 حتديث يف التقدم تفاوتة الســـــــ مة وتيســـــــري الت ارة، وإذ يُذك ر أيضـــــــاا إن الصـــــــكور بغية  ايد
 النقط أمام خ رية حتدايت ي رح يزال ل العال بلدان بعد يف الوتين الداخلي النقط تشـــــــــــريعات

 الوسا  ، املتعدد الدو 
 وابلنظام اخل رة البضــــــــــــــا   بنقط املعنية اخلرباء  نة ألعمال تقدير  عن يعرب -1 
 اخل رة، البضـــا   بنقط املتعلقة املســـا ط خي   يما وومسها الكيميا ية املواد لتصـــنيف عاملياا  املنســـق

 النقط؛ أمان ذلك يف مبا
__________ 

(1) [E/2019/…]. 

http://undocs.org/E/2017/53
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 إا األم  العاما ي لب -2 
 على (2)اخل رة البضـــــــــــا   نقط بشـــــــــــ ن واملعدصلة ا ديدة التوصـــــــــــيات يُعمم أن )أ( 
 من وتريها الذرية، لل اقة الدولية والوكالة املتخصــــــصــــــة، والوكالت األعضــــــاء، الدول حكومات
 املعنية؛ الدولية املنظمات
 البضـــا   نقط بشـــ ن التوصـــيات من املنقحة والعشـــرين احلادية ال بعة ينشـــر أن )ب( 
 ،واملعايري الختبارات دليط من املنقحة الســــــــــــــابعة وال بعة ،النموذجية التنظيمية ال  حة اخل رةا
 موعـــد ويف التكـــاليف، حيـــث من  عـــاليـــة ال رق وإكثر املتحـــدة، لألمم الرمسيـــة اللغـــات جبمي 
 ؛2019 عام ذاية يت او  ل

 املوق  علىيف هي ة كتاب ويف شــــــــــــــكط إلك و  و  املنشــــــــــــــورات هذ  يتيل أن )ج( 
 لل نة؛ األمانة خدمات تو ر اليت ألورواب القتصادية لل نة الشبكي
 والوكالة املتخصــــــــــــــصــــــــــــــة والوكالت اإلقليمية والل ان احلكومات  ي  يدعو -3 
 الل نـــة أمـــانـــة إا حتيـــط أن إا املعنيـــة الـــدوليـــة املنظمـــات من وتريهـــا الـــذريـــة لل ـــاقـــة الـــدوليـــة
 نقط بشــــ ن التوصــــيات على إبداءها تود قد تعليقات إي مشــــفوعة الل نة، عمط بشــــ ن آراءها
 اخل رة؛ البضا  

 املتخصــــــــــــصــــــــــــة والوكالت اإلقليمية، والل ان املهتمة، احلكومات  ي  يدعو -4 
 حتديث أو وضــــــــــــــ  عند العتبار يف الل نة توصــــــــــــــيات أتخذ أن إا املعنية الدولية واملنظمات
 امل  مة؛ التنظيمية واللوا ل املدوانت
 ومنظمة الدولية البحرية املنظمة م  ابلتشــــــــــــــاور تدره، أن الل نة إا ي لب -5 
النهوض  إمكانيات املعنية، الدولية احلكومية واملنظمات اإلقليمية والل ان الدو  املد  ال ريان

 مستوى حتقيق لضمان البلدان  ي  يف اخل رة البضا   لنقطة النموذجي التنظيمية ال  حة ت بيقب
 تشــــــــــــــمط إبجراءات الدولية، الت ارة ســــــــــــــبيط تع ض اليت التقنية احلواجز وإ الة األمان من عال  
 مة للنقط الدو  للبضا   اخل رة؛املنظ ق  الدولية التفاقيات أو التفاقات مواءمة ةمواصل

 البحريــة واملنظمــة املعنيــة اإلقليميــة واملنظمــات والل ــان احلكومــات  ي  يــدعو -6 
 ب الخت  ـات  بشـــــــــــــــ ن الل نـة إا تعليقـات تقـدم إا الـدو  املـد  ال ريان ومنظمـة الـدوليـة
 النموذجية، التنظيمية ال  حة وأحكام الدولية أو اإلقليمية أو الوتنية القانونية الصــــــــكور أحكام
 واحلد املت لبات هذ  ب  التســــاق لتعزيز تعاونية توجيهية مبادئ وضــــ  من الل نة متك   دش
 ووتنية، وإقليمية دولية موضــــوعية اخت  ات من يوجد ما وحتديد هلا؛ ضــــرورة ل اليت العوا ق من

 هذ ، واحلرص عندما تكون ممكن عملي حد أكرب إاالتعامط م  الوســـا    يف منها احلد  دش
 اخل رة؛ للبضــــــا   والفعال اآلمن النقط دون حتول عقبات تشــــــكط لضــــــرورية على أ الخت  ات

  ايدة بغية الوســـــــــــا   صـــــــــــكور وخمتلف النموذجية التنظيمية ل  حة حتريري اســـــــــــتعراض وإجراء
 تر تها؛ وتيسري استخدامها وتسهيط وضوحها

__________ 

(2) ST/SG/AC.10/46/Add.1 وAdd.2. 
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 وومسهع الكيميع ية املواد لتصنيف ععمليعً  املنسق ابلنظعم يتعلق فيمع اللجنة أعمعل -ابء 
 مؤمتر نتا ج تنفيذ خ ة من )ج(23 الفقرة يف شـــــُ عت البلدان أن اعتبار  يف يضـــــ  إذ 
 عاملياا  املنســــــــق النظام ت بيق على (3)املســــــــتدامة )خ ة تنفيذ جوهانســــــــرب ( للتنمية العاملي القمة

 حبلول ابلكامط النظام  ذا العمط إلاتحة ممكن وقت أقرب يف وومسها الكيميا ية املواد لتصــــــــنيف
 ،2008 عام

وإذ يضـــــــ  يف اعتبار  أيضـــــــاا  أن ا معية العامة أقرت، يف قرارها 253/57 املؤرخ 20  
كانون األول/ديســـــــــــمرب 2002، خ ة تنفيذ جوهانســـــــــــرب ، وتلبت إا اجمللس القتصـــــــــــادي 
والجتماعي تنفيذ ما يتصــــــــــــــط بوليته من أحكام اخل ة، و اصــــــــــــــة تعزيز تنفيذ جدول أعمال 

 املنظومة، ن اق على التنسيق بتدعيم (4)21 القرن
 ابرتياحا ي حظ وإذ 
 املتخصـــصـــة ووكالهتا املتحدة األمم برامج و ي  ألورواب القتصـــادية الل نة أن )أ( 
 واملنظمة للبي ة املتحدة األمم برانمج و اصة البي ة، أو النقط ميدان يف الكيميا ية ابلس مة املعنية
 لتعــديـط املنــاســــــــــــــبــة اخل وات ابلفعــط اختـذت قـد الـدو ، املـد  ال ريان ومنظمــة الـدوليــة البحريـة

 تعديلها يف النظر بصـــــدد هي أو عاملياا، املنســـــق النظام ت بيق بغية القانونية صـــــكوكها حتديث أو
 ممكن، وقت أقرب يف

 ومنظمــة املتحــدة لألمم والزراعــة األتــذيــة ومنظمــة الــدوليــة العمــط منظمــة أن )ب( 
 ومدوانهتا توصـــــــياهتا لتكييف املناســـــــبة اخل وات اختاذ على األخرى هي تعكف العاملية الصـــــــحة
 جمالت يف و اصــــــــة عاملياا، املنســــــــق النظام م  الكيميا ية ابلســــــــ مة املتعلقة التوجيهية ومباد ها
 ومعا ته، التسمم من والوقاية اآل ات مبيدات وإدارة املهنيت  والس مة الصحة

 اليت أو عاملياا، املنسق النظام لت بيق املوضوعة الوتنية املعايري أو التشريعات أن )ج( 
 الروســــــــــــي الحتاد يف ابلفعط صــــــــــــدرت قد النقط ق اع تري أكثر أو واحد ق اع يف ت بيقه، تتيل
(، وأوروتــواي 2009(، وإكــوادور )2012(، وأســـــــــــــــ الــيـــــــا )2015(، واألرجــنــتــ  )2010)
(، وجنوب أ ريقيــــا 2006(، و هوريــــة كوراي )2012(، واتيلنــــد )2009(، والربا يــــط )2009)
(، 2010(، وصــــــربيا )2009ويســــــرا )(، وســــــ2008(، وســــــنغا ورة )2013(، و امبيا )2009)

(، وكولومبيا 2017(، وكوســـــــــــتاريكا )2015(، وكندا )2009(، و ييت انم )2010والصـــــــــــ  )
(، والولايت املتحدة 2001(، ونيو يلندا )2004(، وموريشيوه )2011(، واملكسيك )2018)

ضــــاء يف الحتاد (،  ضــــ ا عن الدول الثما  والعشــــرين األع2006والياابن )(، 2012األمريكية )
(، والدول األعضاء يف 2008األورويب، والدول الث ث األعضاء يف املن قة القتصادية األوروبية )

الحتاد القتصــــــادي للمن قة األوروبية اآلســــــيوية )الحتاد الروســــــي وأرمينيا وبي روه وقريتيزســــــتان 
 (،2017وكا اخستان( )

__________ 

 /أيلول ٤ -أتس س /آب ٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانســــــــــــــــــــــــــــــرب ، جنوب أ ريقيا،  (3)
 .، املر ق٢والتصويب(، الفصط األول، القرار  A.03.II.A.1)منشورات األمم املتحدة، رقم املبي   ٢٠٠٢ســبتمرب 

، اجمللد األول، 1992حزيران/يونيه  14-3تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبي ة والتنمية، ريو دي جانريو،  (4)
 .، املر ق الثا 1والتصويب(، القرار  A.93.I.8)منشورات األمم املتحدة، رقم املبي   القرارات اليت اختذها املؤمتر

https://undocs.org/A/RES/57/253
https://undocs.org/A/RES/57/253
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 الوتنية التوجيهية املبادئ أو املعايري أو التشــــــريعات تنقيل أو وضــــــ  أعمال أن )د( 
 بينما، أخرى بلدان يف مســتمرة عاملياا  املنســق النظام ت بيق إتار يف الكيميا ية املواد على الســارية
 بلدان يف الوتنية التنفيذ اســـــ اتي يات أو الق اعية التنفيذ خ   بوضـــــ  املتعلقة األنشـــــ ة تُنفصذ

 قريباا، تنفيذها يبدأ أن توق يُ  أو أخرى،
 اإلقليمية، واملنظمات املتخصــــــصــــــة ووكالهتا املتحدة األمم برامج من عدداا  أن )ه( 

 العاملية الصـــــحة ومنظمة الدولية العمط ومنظمة والبحث للتدريب املتحدة األمم معهد ســـــيما ول
 التعاون ومنظمة اهلادئ واحملي  آلســـــــيا القتصـــــــادي التعاون وجملس ألورواب القتصـــــــادية والل نة
 املمثلة احلكومية تري واملنظمات واحلكومات األورويب والحتاد القتصــــــــــــــادي امليدان يف والتنمية

 لبناء متعددة أخرى وأنشــــ ة دراســــية وحلقات عمط حلقات نظمت قد الكيميا ية، للصــــناعات
 توعية أجط من والوتين اإلقليمي ودون واإلقليمي الدو  األصعدة على  يها سامهت أو القدرات
 ت بيقه، دعم أو عاملياا  املنسق النظام لت بيق واإلعداد والصناعة الصحة وق اع اإلدارة

أن الت بيق الفعلي يت لـــب املزيـــد من التعـــاون ب   نـــة اخلرباء الفرعيـــة املعنيـــة  وإذ يـــدرر 
ابلنظام املنسق عاملياا لتصنيف املواد الكيميا ية وومسها واهلي ات الدولية املعنية، واستمرار ا هود اليت 

وتقدم تبذهلا حكومات الدول األعضاء، والتعاون م  ق اع الصناعة وأصحاب املصلحة اآلخرين، 
 دعم كبري ألنش ة بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية والبلدان النامية،

ر ابألمهية اخلاصــــــــــــة للشــــــــــــراكة العاملية من أجط بناء القدرات يف ت بيق النظام   وإذ يُذك ق
املنســــــــــــــق عاملياا  لتصــــــــــــــنيف املواد الكيميا ية وومسها ب  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 
ومنظمة العمط الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصــــادي  يما يتعلق ببناء القدرات 

 على  ي  املستوايت،
على األم  العام لنشــــــر ال بعة الســــــابعة املنقحة من النظام املنســــــق عاملياا  يُثين -1 

الرمسية الســــــت لألمم املتحدة، إلك ونياا وعلى هي ة ابللغات  (5)لتصــــــنيف املواد الكيميا ية وومسها
كتاب، وإاتحته م  ما يتصــط به من مواد إع مية على املوق  الشــبكي لل نة القتصــادية ألورواب 

 اليت تو ر خدمات األمانة لل نة؛
لل نة اخلرباء املعنية بنقط البضا   اخل رة وابلنظام املنسصق  يُعرب عن ابلغ تقدير  -2 

ياا لتصــــنيف املواد الكيميا ية وومسها والل نة القتصــــادية ألورواب وبرامج األمم املتحدة ووكالهتا عامل
 املتخصصة واملنظمات األخرى املعنية لتعاوذا املثمر والتزامها بت بيق النظام املنسق عاملياا؛

 إا األم  العاما ي لب -3
ال بعة املنقحة السابعة من النظام املنسق اليت أدخلت على  (6)أن يعمم التعدي ت )أ( 

 عاملياا على حكومات الدول األعضاء والوكالت املتخصصة وتريها من املنظمات الدولية املعنية؛
 أن ينشــــــــر ال بعة املنقحة الثامنة من النظام املنســــــــق عاملياا جبمي  اللغات الرمسية )ب( 

، 2019 اليف، يف موعد ل يت او  ذاية عاملألمم املتحدة، وإكثر ال رق  عالية من حيث التك
 وأن يتيحها على هي ة كتاب وإلك ونياا على املوق  الشبكي لل نة القتصادية ألورواب؛

__________ 

(5) ST/SG/AC.10/30/Rev.7. 
(6) ST/SG/AC.10/46/Add.3. 

http://undocs.org/ST/SG/AC.10/30/Rev.7
http://undocs.org/ST/SG/AC.10/46/Add.3
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أن يواصط تقدم املعلومات عن ت بيق النظام املنسق عاملياا على املوق  الشبكي  )ج( 
 لل نة القتصادية ألورواب؛

احلكومات اليت ل تتخذ بعد اخل وات ال  مة، من خ ل اإلجراءات و/أو  يدعو -4 
 التشريعات الوتنية املناسبة، لت بيق النظام املنسق عاملياا، إا أن تفعط ذلك يف أقرب وقت ممكن؛

الل ان اإلقليمية وبرامج األمم املتحدة ووكالهتا املتخصــــــــــــــصــــــــــــــة  يكرر دعوته -5 
إا أن تعز  ت بيق النظام املنســــــــــق عاملياا وأن تعدل، عند القتضــــــــــاء، واملنظمات األخرى املعنية 

صكوكها القانونية الدولية املتصلة بس مة النقط أو الس مة يف أماكن العمط أو  اية املستهلك 
 أو  اية البي ة بغية وض  هذا النظام موض  التنفيذ عن تريق هذ  الصكور؛

 املتخصــصــة ووكالهتا املتحدة األمم وبرامج يةاإلقليم والل ان احلكومات يدعو -6 
 لتصـــــــــــنيف عاملياا  املنســـــــــــق ابلنظام املعنية الفرعية اخلرباء  نة موا اة إا األخرى املعنية واملنظمات

 املنســـــــق النظام لت بيق املتخذة اخل وات بشـــــــ ن م حظات من لديها مبا وومسها ةيالكيميا  املواد
 واملدوانت والتوصــــــــــيات القانونية الصــــــــــكور تريق عن الصــــــــــلة، ذات الق اعات  ي  يف عاملياا 

 القتضــــــــــــــاء، حســــــــــــــب موا اهتا، ذلك يف مبا الوتنية، أو اإلقليمية أو الدولية التوجيهية واملبادئ
 لت بيقه؛ النتقالية الف ات عن مبعلومات
احلكومـــــات والل ـــــان اإلقليميـــــة وبرامج األمم املتحـــــدة ووكـــــالهتـــــا  يشــــــــــــــ   -7 

املتخصـــــــــصـــــــــة وتريها من املنظمات الدولية واملنظمات تري احلكومية ذات الصـــــــــلة، ول ســـــــــيما 
املنظمات اليت متثط ق اع الصــناعة، على تعزيز دعمها لت بيق النظام املنســق عاملياا بتقدم تربعات 

نشــــــ ة بناء القدرات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصــــــاداهتا مالية و/أو مســــــاعدة تقنية أل
 مبرحلة انتقالية؛

 اللجنة عمل ب انمج -جيم 
على النحو الوارد  2020-2019بربانمج عمط الل نة لف ة الســــــــــنت   إذ نيي  علماا  

 ،(1)من تقرير األم  العام…[ و]]…[ يف الفقرت  
املســـــــــتوى املتد  نســـــــــبياا ملشـــــــــاركة اخلرباء من البلدان النامية والبلدان اليت متر  وإذ ي حظ 

 اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف أعمال الل نة وضرورة تعزيز مشاركتهم على ن اق أوس  يف أعماهلا،
 ؛(1)املوا قة على برانمج عمط الل نة يقرر -1 
لنامية والبلدان اليت متر اقتصــاداهتا على أمهية مشــاركة خرباء من البلدان ايشــدد  -2 

مبرحلة انتقالية يف أعمال الل نة ويدعو، يف هذا اخلصوص، إا تقدم تربعات لتيسري مشاركتهم، 
ب رق تشـــــمط دعم تكاليف الســـــفر وبدلت اإلقامة اليومية، ويدعو الدول األعضـــــاء واملنظمات 

 الدولية اليت تست ي  املسامهة إا أن تفعط ذلك؛
إا األم  العـــام أن يقـــدم إا اجمللس القتصــــــــــــــــادي والجتمـــاعي يف   لـــبي -3 

تقريراا عن تنفيذ هذا القرار والتوصــــيات بشــــ ن نقط البضــــا   اخل رة والنظام املنســــق  2021 عام
 .“عاملياا لتصنيف املواد الكيميا ية وومسها

    


