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 ٢٠٠٧الدورة املوضوعية لعام 
 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧-٢جنيف، 

 *من جدول األعمال املؤقت) م (١٣البند 
   نقل البضائع اخلطرة :املسائل االقتصادية والبيئية

أعمال جلنة اخلـرباء املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـرة وبالنظـام املتـوائم علـى                    
 مسهاالكيميائية وو الصعيد العاملي لتصنيف املواد

 
 تقرير األمني العام  

  

 موجز 
، يقـدم األمـني العـام       )٢٣-د( زاي   ٦٤٥وفقا لقرار اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي         

كــل ســنتني إىل اجمللــس تقريــرا عــن عمــل جلنــة اخلــرباء املعنيــة بنقــل البــضائع اخلطــرة وبالنظــام   
 .مسها وعن أعمال جلنتيها الفرعيتنياملتوائم عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وو

 وتنفيـذ  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويتعلق هذا التقرير بأعمال جلنة اخلـرباء خـالل فتـرة الـسنتني               
 .٢٠٠٥/٥٣قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

للتوصـيات املتعلقـة    وعمال هبذا القـرار، نـشرت األمانـة الطبعـة الرابعـة عـشرة املنقحـة                  
للتوصـيات املتعلقـة    ، وتعديالت الطبعة الرابعـة املنقحـة        ظام النموذجي الن: بنقل البضائع اخلطرة  

النظـام املتـوائم     والطبعـة األوىل املنقحـة مـن         دليـل االختبـارات واملعـايري     : بنقل البـضائع اخلطـرة    
 .عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

 

 * ُE/2007/100. 
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ونات الرئيـسية   وجرى، وفقا لذلك، تعديل مجيـع الـصكوك القانونيـة الرئيـسية أو املـد               
اليت حتكم النقـل الـدويل للبـضائع اخلطـرة حبـرا أو جـوا أو بـرا أو بالـسكك احلديديـة والطـرق                         

، كمــا أدخلــت حكومــات كــثرية ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين١املائيــة الداخليــة، اعتبــارا مــن 
ا أحكام النظـام النمـوذجي ضـمن تـشريعاهتا املتعلقـة حبركـة املـرور الداخليـة مـن أجـل تطبيقهـ                      

 .٢٠٠٧اعتبارا من عام 
واختذت حكومات ومنظمات دولية عديدة خطوات لتنقيح التشريع الـوطين والـدويل             

القــائم تنفيــذا للنظــام املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي لتــصنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا حبلــول   
 .٢٠٠٨التاريخ املستهدف املوصى به وهو 

 النموذجي وعلى دليل االختبارات واملعـايري،       واعتمدت اللجنة التعديالت على النظام     
ــدة أو منقحــة تتعلــق بالنقــل املــأمون للمــواد املــشعة؛        الــيت تتكــون مبعظمهــا مــن أحكــام جدي
ومواءمة أساليب نقل الغازات وتوحيدها؛ وحتقيق االتساق مـع النظـام املتـوائم عامليـا لتـصنيف        

ــة؛ ون     ــواد املُعدي ــا؛ ونقــل امل ــة وومسه ــواد الكيميائي ــستوفية    امل ــات م ــضائع اخلطــرة بكمي ــل الب ق
 للشروط؛ واملواد والعناصر اجلديدة اخلطرة؛

ــوائم الــيت تتكــون مبعظمهــا مــن        ــة أيــضا التعــديالت علــى النظــام املت واعتمــدت اللجن
ــالغ عــن        ــواع املتفجــرات واإلب ــصنيف بعــض أن ــايري ت ــهج التجميعــي؛ ومع ــضاح تفــسري الن إي

عليمات التحذيرية؛ وتـصنيف أخـالط الغـازات الـسامة؛          خماطرها؛ وتدوين تعليمات اخلطر والت    
االستنباط وتقـدمي توجيهـات بـشأن طريقـة إيـالء           /احلث/ومعايري تقييم عملية استيثار احلساسية    

االعتبار للعوامل اهلامة لدى تصنيف مسببات السرطان وبشأن املعلومات الـيت ينبغـي إدراجهـا          
 . بيانات السالمةمن صحائف) املعلومات عن النقل (١٤يف اجلزء 
؛ كمــا مت ختطــيط  ٢٠٠٨-٢٠٠٧واعتمــدت اللجنــة برنــامج عمــل لفتــرة الــسنتني       

دورات جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقـل البـضائع اخلطـرة وجلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام                  
 املتـــوائم علـــى الـــصعيد العـــاملي لتـــصنيف املـــواد الكيميائيـــة وومسهـــا ودورات اللجنـــة للفتـــرة 

 .١٩٩٩/٦٥، وذلك وفقا لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٢٠٠٨-٢٠٠٧
ــشأن        ــرار ب ــصادي واالجتمــاعي مــشروع ق ــأن يعتمــد اجمللــس االقت ــة ب وتوصــي اللجن
 .أعماهلا
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مشروع قرار العتماده من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي -أوال   . . . . . . . . . .١٤
يوليه / متوز٢٧ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٣ي ــادي واالجتماعـــس االقتصــرار اجمللـــذ قتنفي -ثانيا  

٢٠٠٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٢٤١٠-٢
.املنشورات  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٦١٠-٢
.النظام النموذجي : تنفيذ التوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة -بــاء    . . .١٥١١-٧
٢٤١٤-١٦ املواد الكيميائية وومسهاتنفيذ النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف -جيم   

أعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقل السلع اخلطرة وبالنظام املتوائم على الصعيد العاملي  -ثالثا  
. ٢٠٠٦-٢٠٠٥لتصنيف املواد الكيميائية وومسها يف فترة السنتني  . . . . . . . .٤٢١٧-٢٥

.االجتماعات املعقودة  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١١٧-٢٥
.نة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة أعمال جل -بــاء    . . . . . . . .٣٥١٩-٣٢
أعمال جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املتوائم على الصعيد العاملي  -جيم   

. لتصنيف املواد الكيميائية وومسها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢٢٠-٣٦
. ٢٠٠٨-٢٠٠٧برنامج العمل وجدول االجتماعات لفترة السنتني  -رابعا   . . . . . . .٤٥٢٢-٤٣
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 مشروع قرار العتماده من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي -أوال  
 
توصي جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطـرة وبالنظـام املتـوائم علـى الـصعيد العـاملي                   - ١

لتـــصنيف املـــواد الكيميائيـــة وومسهـــا اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي باعتمـــاد مـــشروع         
 :التايل القرار

 
 اخلرباء املعنية بنقـل البـضائع اخلطـرة وبالنظـام املتـوائم علـى الـصعيد          أعمال جلنة   

 العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها
 

 إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
ــه إذ يـــــشري  ــؤرخ ١٩٩٩/٦٥ إىل قراريـــ ــشرين األول٢٦ املـــ ــوبر / تـــ ، ١٩٩٩أكتـــ

 ،٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٣ و
ر األمني العـام عـن أعمـال جلنـة اخلـرباء املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـرة             يف تقري  وقد نظر  

 خـالل فتـرة الـسنتني       )١(وبالنظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائيـة وومسهـا          
٢٠٠٦-٢٠٠٥، 

 
 ألف  
 أعمال اللجنة فيما يتعلق بنقل البضائع اخلطرة  

املــدونات واألنظمــة املتعلقــة بنقــل البــضائع   بأمهيــة أعمــال اللجنــة لتوحيــد  وإذ يــسلم 
 اخلطرة،
 ضرورة احملافظة على معايري السالمة يف مجيـع األوقـات، وتيـسري             وإذ يضع يف اعتباره    

التجارة، وأمهية هذا األمر ملختلف املنظمات املسؤولة عن النظام النموذجي والقيـام يف الوقـت               
ألرواح واملمتلكات والبيئة عن طريق النقـل الـسليم         ذاته مبعاجلة الشواغل املتزايدة بشأن محاية ا      

 واآلمن للبضائع اخلطرة،
 تزايــد حجــم البــضائع اخلطــرة املتداولــة يف التجــارة علــى النطــاق العــاملي   وإذ يالحــظ 

 والتوسع السريع يف جمايل التكنولوجيا واالبتكار،
اخلطـرة مبختلـف    أن الصكوك الدولية الرئيـسية الـيت تـنظم نقـل البـضائع              إىل   شريوإذ ي  

 مـع النظـام النمـوذجي    أكثـر تواؤمـا    اآلن   أصـبحت وسائط النقل والعديـد مـن اللـوائح الوطنيـة           
__________ 

 )١( E/2007/53. 
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 يف عمليــة املتفـاوت التقـدم  إىل أن املرفـق بتوصـيات اللجنـة بــشأن نقـل البـضائع اخلطـرة، لكــن       
مــن  واحــدا الــداخلي يف بعــض بلــدان العــامل يظــل املتعلقــة بالنقــلحتــديث التــشريعات الوطنيــة 

 التنظيمي علـى الـصعيد العـاملي، ويـشكل عقبـة تـشريعية خطـرية أمـام النقـل                االختالفأسباب  
 ،الدويل املتعدد الوسائط

 ما تـضطلع بـه الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مـن أنـشطة ملعاجلـة املـشاكل           دركوإذ ي  
 ضمتوى، تـ   إنـشاء جلنـة توجيهيـة رفيعـة املـس          خباصـة اليت يسببها رفض شـحنات املـواد املـشعة،          

 ،)٢(ممثلني من املنظمات الدولية
لعمليـات الـرفض     الوكالة الدولية للطاقة الذريـة قلقهـا إزاء اآلثـار الـسلبية              وإذ يشاطر  

 من تأخري يف النقل جيعل النظـائر املـشعة غـري صـاحلة ألغراضـها املقـصودة،              ا، وما يتصل هب   هذه
 اج الطاقة النووية والبحوث، مثل التشخيص الطيب والعالج والتطبيقات الصناعية وإنت

 جلنـة اخلـرباء املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـرة         ملا اضطلعت بـه     عن تقديره  يعرب - ١ 
 مــن أعمــال بــشأنوبالنظــام املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي لتــصنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا   

 املسائل املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، مبا يف ذلك أمنها أثناء النقل؛
 : إىل األمني العاميطلب - ٢ 
اخلطـــرة علـــى بـــشأن نقـــل البـــضائع  )٣(تعمـــيم التوصـــيات اجلديـــدة واملعدلـــة )أ( 

 والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة واملنظمـات           حكومات الدول األعضاء والوكاالت املتخصصة    
 ؛ األخرىالدولية املعنية

 :اخلطـرة قـل البـضائع   للتوصيات املتعلقة بن نشر الطبعة اخلامسة عشرة املنقحة )ب( 
التوصـيات املتعلقـة بنقـل البـضائع     ، وتعـديالت الطبعـة الرابعـة املنقحـة مـن          )٤(النظام النمـوذجي  

، جبميـع اللغـات الرمسيــة لألمـم املتحـدة وبـأكثر الطــرق      )٥(دليـل االختبــارات واملعـايري   :اخلطـرة 
 ؛٢٠٠٧فعالية من حيث التكاليف، ويف موعد ال يتجاوز هناية عام 

الـيت   )٦(للجنة االقتصادية ألوروبـا اإللكتروين وقع امل على هذه املطبوعات   شرن )ج( 
 ؛أيضاً على قرص مدمج تهاتقدم أيضاً خدمات السكرتارية إىل اللجنة، وإتاح

__________ 
 .١٣ اجلزء باء، الفقرة ،CG(50)/RES/10قرار املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية  )٢( 
 )٣( ST/SG/AC.10/34/Add.1 و Add.1/Corr.1 و Add.2. 
 )٤( ST/SG/AC.10/1/Rev.15. 
 )٥( ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.2. 
 )٦( http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm. 
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 مجيــع احلكومــات، والوكــاالت املتخصــصة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة   يــدعو - ٣ 
 حتيــل إىل أمانــة اللجنــة آراءهــا بــشأن عمــل   إىل أن األخــرىالذريــة واملنظمــات الدوليــة املعنيــة

 اللجنة، مشفوعة بأي تعليقات قد تود إبداءها على التوصيات املعدَّلة؛
ــدعو  - ٤  ــاالت      يـ ــة والوكـ ــان اإلقليميـ ــاألمر واللجـ ــة بـ ــات املهتمـ ــع احلكومـ مجيـ

 وضـعها املتخصصة واملنظمات الدولية املعنية إىل أن تأخـذ توصـيات اللجنـة يف االعتبـار، لـدى           
  املدونات أو األنظمة املالئمة؛هاأو حتديث
 إىل اللجنة أن تبحث إمكانيـات حتـسني تنفيـذ النظـام النمـوذجي لنقـل                 يطلب - ٥ 

ة الطـريان املـدين   البضائع اخلطرة يف مجيع البلدان، بالتشاور مع املنظمة البحريـة الدوليـة ومنظمـ         
ملعنيـة، بغـرض كفالـة حتقيـق مـستوى           واللجان اإلقليميـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة ا          الدويل

وذلـك بعـدة سـبل       اليت تعترض سـبيل التجـارة الدوليـة،          حلواجز الفنية عال من السالمة وإزالة ا    
مواصــلة مواءمــة االتفاقــات أو االتفاقيــات الدوليــة الــيت تــنظم النقــل الــدويل للبــضائع مــن بينــها 

بشأن النقـل الـدويل للبـضائع    اخلطرة، أو يف احتمال بلورة هنج مشترك لوضع صك دويل فعال    
 اخلطرة بوسائط متعددة، حسب االقتضاء؛

ــدعو  - ٦  ــن املنظمــات      ي ــا م ــا املتخصــصة وغريه ــم املتحــدة ووكاالهت ــرامَج األم  ب
احلكوميــة الدوليــة الــيت هتمهــا ســالمة نقــل البــضائع اخلطــرة أو تــسهيل النقــل، أو األثــر الــسليب  

مجعيـات شـركات    ظمات غري احلكوميـة الـيت متثـل         لرفض شحنات املواد املشعة، كما يدعو املن      
 ولتعزيـز  ل نقـل هـذه املـواد وإيـصاهلا بـسرعة     النقل، إىل اختاذ مـا تـراه مناسـبا مـن تـدابري لتـسهي         

 .ع الوكالة الدولية للطاقة الذريةالتعاون هبذا الصدد م
 

 بـاء  
ف املـواد الكيميائيـة   أعمال اللجنة فيما يتعلق بالنظام املتوائم على الصعيد العاملي لتـصني         

 وومسها
 أن مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، قــام يف دورتــه لعــام  وإذ يــضع يف اعتبــاره 
 الـــيت وضـــعها )٧(مـــن خطـــة التنفيـــذ ) ج (٢٣ املعقـــودة يف جوهانـــسربغ ويف الفقـــرة  ٢٠٠٢

لكيميائيــة بتــشجيع البلــدان علــى تنفيــذ النظــام املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي لتــصنيف املــواد ا    
 ،٢٠٠٨وومسها يف أقرب موعد ممكن ليوضع موضع التطبيق الكامل حبلول عام 

__________ 
 ‐أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  )٧( 

الفصل األول، )  والتصويبE.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ٤
 .، املرفق٢ القرار
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ــاره أيــضا   ــة العامــة قامــت يف قرارهــا   وإذ يــضع يف اعتب  املــؤرخ ٥٧/٢٥٣أن اجلمعي
 بـــإقرار خطـــة تنفيـــذ جوهانـــسربغ والطلـــب إىل اجمللـــس  ٢٠٠٢ديـــسمرب /كـــانون األول ٢٠

 هــذه اخلطــة ذات الــصلة بواليتــه، وأن يعمــل بوجــه االقتــصادي واالجتمــاعي أن ينفّــذ أحكــام
  عرب تعزيز التنسيق على نطاق املنظومة،٢١خاص على تنفيذ جدول أعمال القرن 

 :وإذ يالحظ مع االرتياح 
ــة بالـــسالمة     )أ(  أن مجيـــع بـــرامج األمـــم املتحـــدة والوكـــاالت املتخصـــصة املعنيـ

جنة االقتصادية ألوروبا وبرنامج األمـم املتحـدة        الكيميائية يف جمال النقل أو البيئة، وال سيما الل        
ــة ومنظمــة الطــريان املــدين الــدويل، اختــذت اخلطــوات املناســبة       ــة الدولي ــة واملنظمــة البحري للبيئ
لتعديل صـكوكها القانونيـة أو النظـر يف تعديلـها مـن أجـل تنفيـذ النظـام املتـوائم علـى الـصعيد                         

 أو يف أقـرب موعـد   ٢٠٠٨ املوعد احملدد وهو عـام       العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها يف     
 ممكن؛

أن مكتـــب العمـــل الـــدويل ومنظمـــة الـــصحة العامليـــة يقومـــان أيـــضا باختـــاذ    )ب( 
ــدوناهتما ومبادئهمــا التوجيهيــة املتعلقــة بالــسالمة         ــوات املناســبة لتكييــف توصــياهتما وم اخلط

املواد الكيميائية وومسها، وخباصـة يف      الكيميائية مع النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف         
جمايل الصحة والسالمة يف مكان العمل واستخدام مبيدات اآلفات بأمان والوقايـة مـن التـسمم                

 ومعاجلته؛
أن الــدول األعــضاء املــشاركة يف أنــشطة جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بالنظــام   )ج( 

يــة وومسهــا، واملفوضــية األوروبيــة تعمــل املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي لتــصنيف املــواد الكيميائ
جاهدة إلعداد تنقيحات للتـشريعات الوطنيـة أو اإلقليميـة تطبـق علـى املـواد الكيميائيـة لتنفيـذ                    

 النظام املتوائم؛
أن العديـــد مـــن بـــرامج األمـــم املتحـــدة والوكـــاالت املتخصـــصة واملنظمـــات  )د( 

حـث ومنظمـة العمـل الدوليـة ومنظمــة     اإلقليميـة وال سـيما معهـد األمـم املتحـدة للتــدريب والب     
الصحة العاملية واللجنة االقتصادية ألوروبـا وجملـس التعـاون االقتـصادي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                  
ــة     ــية األوروبيـ ــة واحلكومـــات واملفوضـ ــومي الـــدويل املعـــين بالـــسالمة الكيميائيـ واحملفـــل احلكـ

ظمــت علــى الــصعد الــدويل واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت متثــل الــصناعات الكيميائيــة، قــد ن 
واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين حلقات تدريبية وحلقـات دراسـية متعـددة وأنـشطة أخـرى                
لبناء القـدرات أو سـامهت فيهـا مـن أجـل توعيـة اإلدارة وقطـاع الـصحة والـصناعة، واإلعـداد                    

 لتنفيذ النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، 
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 ســوف يقتــضي املزيــد مــن  ٢٠٠٨ أن التنفيــذ الفعلــي للــنظم حبلــول عــام   وإذ يــدرك 
التعــاون بــني جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بالنظــام املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي لتــصنيف املــواد 
الكيميائية وومسها واهليئات الدولية املعنية، ومواصلة حكومات الدول األعضاء بذل جهودهـا،           

 قطــاع الــصناعات وأصــحاب املــصلحة اآلخــرين، والــدعم الكــبري ألنــشطة بنــاء   والتعــاون مــع
 القدرات يف البلدان اليت مت اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية والبلدان النامية،

ــذكّر  ــذ النظــام       وإذ ي ــاء القــدرات لتنفي ــة يف جمــال بن ــشراكة العاملي ــة اخلاصــة لل باألمهي
د الكيميائيـة وومسهـا والـيت شـارك يف إطالقهـا بــني      املتـوائم علـى الـصعيد العـاملي لتـصنيف املـوا      

معهد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث ومنظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف                      
 امليدان االقتصادي بغية بناء القدرات الالزمة على مجيع املستويات،

 املتـوائم علـى     النظـام على األمـني العـام لنـشر الطبعـة األوىل املنقحـة مـن                يثنـي - ١ 
 باللغات الرمسية الست لألمم املتحـدة، وذلـك         الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها     

، ونشره مع املواد اإلعالميـة ذات       )٩( ويف أقراص مدجمة بذاكرة للقراءة فقط      )٨(يف شكل كتاب  
 ؛)٦(الصلة على املوقع اإللكتروين ألمانة اللجنة االقتصادية ألوروبا

 للجنة ولربامج األمم املتحـدة والوكـاالت املتخصـصة          يعرب عن بالغ تقديره    - ٢ 
واملنظمات األخرى املعنية لتعاوهنا املثمـر والتزامهـا بتنفيـذ النظـام املتـوائم علـى الـصعيد العـاملي                 

 لتصنيف املواد الكيميائية وومسها؛
 : إىل األمني العاميطلب - ٣ 
النظــام  علــى الطبعــة األوىل املنقحــة مــن    الــيت أُدخلــت )١٠(تعمــيم التعــديالت  )أ( 

 علـى حكومـات الـدول األعـضاء         املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها       
 والوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية األخرى املعنية؛

 الصعيد العـاملي لتـصنيف      على املتوائمم  النظا من   )١١(نشر الطبعة الثانية املنقحة    )ب( 
وذلك جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحـدة وبـأكثر الطـرق فعاليـة مـن               ملواد الكيميائية وومسها    ا

، وإتاحتها على أقـراص مدجمـة بـذاكرة         ٢٠٠٧حيث التكاليف ويف موعد ال يتجاوز هناية عام         

__________ 
 . والتصويباتE.05.II.E.13منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٨( 
 .E/F.05.VIII.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٩( 
 )١٠( ST/SG/AC.10/34/Add.3 و Add.3/Corr.1. 
 )١١( ST/SG/AC.10/30/Rev.2. 
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، الـيت تقـدم خـدمات       )٦(للقراء فقط وعلى املوقع اإللكتروين ألمانة اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا           
 سكرتارية للجنة؛ال

 احلكومات اليت مل تفعل ذلـك بعـد إىل اختـاذ اخلطـوات الـضرورية، مـن           يدعو - ٤ 
أو التشريعات الوطنية املناسبة، لتنفيذ النظام املتـوائم علـى الـصعيد العـاملي              /خالل اإلجراءات و  

بيـق  لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، يف أقرب موعد ممكن كي يوضع هذا النظام موضع التط             
 ؛٢٠٠٨الكامل حبلول عام 

 اللجان اإلقليمية وبرامج األمـم املتحـدة والوكـاالت املتخصـصة            يكرر دعوته  - ٥ 
وسائر املنظمات املعنية أن تعمل على تنفيذ النظام املتوائم على الـصعيد العـاملي لتـصنيف املـواد                  

كوك قانونية دوليـة    الكيميائية وومسها، وأن تقوم، حيث يناسب األمر، بتعديل ما لديها من ص           
تتنـاول ســالمة النقـل أو الــسالمة يف أمـاكن العمــل أو محايـة املــستهلك أو محايـة البيئــة، حبيــث      

 يوضع النظام املتوائم موضع التنفيذ من خالل هذه الصكوك؛
 احلكومــات واللجــان اإلقليميــة وبــرامج األمــم املتحــدة والوكــاالت       يــدعو - ٦ 

عنيـة إىل تزويـد جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام املتـوائم                 املتخصصة وغريها من املنظمات امل    
  وومسها بآرائها يف تنفيذ النظام؛)١٢(على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية

ــشجع - ٧  ــرامج األمــم املتحــدة والوكــاالت     ي ــة وب  احلكومــات واللجــان اإلقليمي
نظمات غري احلكومية، وبوجه خـاص دوائـر   املتخصصة وغريها من املنظمات الدولية املعنية وامل   

الصناعة، على تعزيز دعمها لتنفيذ النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائيـة              
أنـشطة بنـاء القـدرات يف البلـدان         أو املـساعدة الفنيـة لتنفيـذ        /ووومسها بتقـدمي مـسامهات ماليـة        

 ؛النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية
 

 مـجي  
 برنامج عمل اللجنة  

 حـسبما ورد يف     ٢٠٠٨-٢٠٠٧ بربنامج عمل اللجنـة لفتـرة الـسنتني          وإذ حييط علماً   
 ،)١( من تقرير األمني العام٤٤ و ٤٣الفقرتني 

__________ 
وائم علـــى الـــصعيد العـــاملي لتـــصنيف ميكـــن االطـــالع علـــى املعلومـــات املتعلقـــة بتنفيـــذ البلـــدان للنظـــام املتـــ )١٢( 

املـــواد الكيميائيـــة وومسهـــا عـــن طريـــق الـــصكوك القانونيـــة الدوليـــة والتوصـــيات واملـــدونات واملبـــادئ           
ــايل       ــروين التـــــــــ ــا اإللكتـــــــــ ــصادية ألوروبـــــــــ ــة االقتـــــــــ ــع اللجنـــــــــ ــى موقـــــــــ ــة علـــــــــ : التوجيهيـــــــــ

http://www.unece.org/trans/dangers/publi/ghs/implementation_e.html. 
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 خلرباء البلدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا     ا  الضعيف نسبيا التمثيل وإذ يالحظ  
 ،ه وضرورة تعزيز مشاركتهم على نطاق أوسع فيجنةمبرحلة انتقالية، يف عمل الل

  املوافقة على برنامج عمل اللجنة؛يقرر - ١ 
ــيت متــر         يــشدد - ٢  ــدان ال ــدان الناميــة والبل ــن البل ــشاركة خــرباء م ــة م ــى أمهي  عل

اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف عمل اللجنة، ويدعو يف هذا اخلصوص، إىل تقدمي تربعـات تـسهِّل                
التكفـل بتكـاليف الـسفر وبـدالت اإلقامـة اليوميـة،       لك بعدة وسـائل مـن بينـها         وذمشاركتهم،  

 ؛قادرة على ذلكويدعو الدول األعضاء واملنظمات الدولية إىل أن تقدم إسهاماهتا إذا كانت 
إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف عـام                 يطلب - ٣ 
 النظــام عـن ر والتوصــيات املتعلقـة بنقـل البــضائع اخلطـرة و    تقريـرا عـن تنفيــذ هـذا القـرا    ٢٠٠٩

 .املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها
 

ـــتنفيــذ ق -ثانيا   ـــرار اجمللــ ـــادي واالجتماعـــس االقتــصـ  املــؤرخ ٢٠٠٥/٥٣ي ـ
  ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧

 
 املنشورات - ألف 

، أعـد األمـني     ٢٠٠٥/٥٣ي واالجتماعي الوارد يف قراره      وفقاً لطلب اجمللس االقتصاد    - ٢
ــن      ــة عــشرة املنقحــة م ــة الرابع ــام الطبع ــضائع اخلطــرة   الع ــل الب ــة بنق النظــام : التوصــيات املتعلق

واالنكليزيـة  )  نـسخة ٣٧٥(ونشرت الطبعة للتـداول والبيـع الـرمسيني باإلسـبانية        . )١(النموذجي
)  نـسخة  ٢٣٥(والعربيـة   )  نـسخة  ١٢٠(ة  والـصيني )  نسخة ٢٥٠(والروسية  )  نسخة ٤ ٤٥٥(

 ). نسخة٧٣٠(والفرنسية 
التوصـيات املتعلقـة بنقـل       الذي أدخل على الطبعة الرابعة املنقحة مـن          ١ونشر التعديل    - ٣

 ٣٥٠(للتــداول والبيــع الــرمسيني باإلســبانية     )٢(دليــل االختبــارات واملعــايري  : البــضائع اخلطــرة 
ــسخة ــة ) نـ ــسخ٢ ٥١٠(واالنكليزيـ ــية والر)  نـ ــسخة١٦٥(وسـ ــصينية )  نـ ــسخ١١٠(والـ )  نـ

 ). نسخة٥٨٠(والفرنسية )  نسخة١٨٥(والعربية 

__________ 
 .E.05.VIII.1نشورات األمم املتحدة، رقم املبيع م )١( 
 .E.05.VIII.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٢( 
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لتـصنيف املـواد     علـى الـصعيد العـاملي      النظام املتوائم ونشرت الطبعة األوىل املنقحة من       - ٤
 ٢ ٧٧٥(واالنكليزيـة   )  نـسخة  ٣٢٥(للتداول والبيع الـرمسيني باإلسـبانية        )٣(الكيميائية وومسها 

والفرنـسية  )  نـسخة  ٢٢٥(والعربيـة   )  نـسخة  ١٢٥(والصينية  )  نسخة ٢٤٥(روسية  وال) نسخة
 ). نسخة٦٩٥(
، )٤(دليــل االختبــارات واملعــايري والنظـام النمــوذجي ونـشرت كــذلك نــسخ جممعــة مــن   - ٥

دليـل االختبـارات    والنظام املتوائم على الصعيد العاملي لتـصنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا              ومن  
 .قراءة فقطللعلى أقراص مدجمة بذاكرة ) ، االنكليزية والفرنسيةبلغتني(لبيع ل )٥(واملعايري

 موقــع اللجنـــة   علــى جبميــع اللغـــات منــشوران   والنظــام املتـــوائم  والنظــام النمــوذجي   - ٦
 .)٦( على الشبكةاالقتصادية ألوروبا

 
 النظام النموذجي: تنفيذ التوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة -باء  

 مجيـع احلكومـات املهتمـة       ٢٠٠٥/٥٣ا اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف قـراره           دع - ٧
واللجان اإلقليمية والوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية املعنية إىل مراعاة توصيات اللجنـة            

 . أو حتديثهاعند وضع املدونات واألنظمة ذات الصلة
ــة عــشرة املنقحــة      - ٨ ــة الرابع ــضائع   للتوصــوأُدرجــت أحكــام الطبع ــة بنقــل الب يات املتعلق

 :يف الصكوك الدولية التالية )١(النظام النموذجي: اخلطرة
التعــديل (املدونــة البحريــة الدوليــة للبــضائع اخلطــرة : املنظمــة البحريــة الدوليــة )أ( 

يف االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة األرواح         ١٥٦ة إىل األطراف الــ      لزامي بالنسب اإلتطبيق   لل ٠٦-٣٣
، مـع إمكانيـة التطبيـق علـى     ٢٠٠٨ينـاير  / كـانون الثـاين  ١اعتبـاراً مـن   ) SOLAS 74(يف البحر 

 ؛)٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١أساس طوعي اعتباراً من 
 للنقـل   الفنيـة  مـن التعليمـات      ٢٠٠٧طبعـة عـام     : منظمة الطريان املدين الدويل    )ب( 

 يف اتفاقيـة الطـريان      ١٨٩ـ  لألطـراف الـ   بالنـسبة   تطبيـق إلزامـي     (اجلوي املأمون للبضائع اخلطـرة      
 ؛)٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١املدين الدويل اعتباراً من 

__________ 
 .ات والتصويبE.05. II. E.13منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٣( 
 .E/F.05.VIII.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٤( 
 .E/F.05.VIII.3 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع )٥( 
 )٦( http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm. 
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) بعــونالــسابعة واألر (٢٠٠٧طبعــة عــام ): ياتــا(احتــاد النقــل اجلــوي الــدويل  )ج( 
 ؛)٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١ق اعتباراً من طبَّامل(لنظام البضائع اخلطرة 

تفـاق األورويب املتعلـق بالنقـل الـدويل للبـضائع           اال: اللجنة االقتصادية ألوروبـا    )د( 
 ؛) طرفا٤٢ً) (٢٠٠٧يوليه / متوز١اعتباراً من ) (ADR 2007(الطرق الربية باخلطرة 

االتفـاق األورويب املتعلـق بالنقـل الـدويل للبـضائع           : اللجنة االقتصادية ألوروبـا    )هـ( 
  ؛٢٠٠٧يوليه / متوز١اراً من  يطبق اعتب،)ADN 2007(اخلطرة عرب الطرق املائية الداخلية 

األنظمـة الدوليـة    : املنظمة احلكومية الدولية للنقـل الـدويل بالـسكك احلديديـة           )و( 
 مــن االتفاقيــة تــذييل جــيمال) (RID 2007(املتعلقــة بنقــل البــضائع اخلطــرة بالــسكك احلديديــة  

) ٢٠٠٧ينـاير   /لثـاين  كـانون ا   ١ اعتبـاراً مـن      ةطبقـ امل) (قل الدويل بالسكك احلديدية   املتعلقة بالن 
 ). طرفا٤٢ًً(
ستنطبق أحكام االتفاق األورويب املتعلق بالنقـل الـدويل للبـضائع اخلطـرة علـى الطـرق                  - ٩

 RID(واألنظمة الدولية املتعلقة بنقل البـضائع اخلطـرة بالـسكك احلديديـة     ) ADR 2007(الربية 

اعتبــاراً مــن  األورويب كــذلك علــى احلركــة الداخليــة يف الــدول األعــضاء يف االحتــاد       ) 2007
 .٢٠٠٧يوليه /متوز ١

 وروغــواىاألرجنــتني وأ (لبلــدان املخــروط اجلنــويب الــسوق املــشتركة ال تــزال بلــدان  - ١٠
االتفـاق املتعلـق بالنقـل    حتديث تعمل على )  البوليفارية فرتويال ومجهورية   الربازيل و  وباراغواي

ائع اخلطـرة يف الـسوق املـشتركة لبلـدان          االتفـاق املتعلـق بنقـل البـض       ( اخلطـرة الداخلي للبـضائع    
لتوصيات املتعلقة بنقـل     ل )٧(ةاملنقح السابعة الطبعة إىل يستند   الذي،  )١٩٩٤املخروط اجلنويب،   

، واألنظمة الدولية املتعلقة بنقل البضائع اخلطـرة بالـسكك احلديديـة، واالتفـاق              ةالبضائع اخلطر 
 .ة بالطرق الربيةاألورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطر

مــشروع نظــام ) كولومبيــاوبــريو  وبوليفيــاو إكــوادور(نــديز ألمجاعــة دول اووضــعت  - ١١
النظـام  : التوصـيات املتعلقـة بنقـل البـضائع اخلطـره          مـن    املنقحـة  الثالثـة عـشرة      الطبعـة  إىليستند  

ــالطرق الرب     )٨(النمــوذجي ــضائع اخلطــرة ب ــدويل للب ــق بالنقــل ال ــام  االتفــاق األورويب املتعل ــة لع ي
الـيت  ،  ٢٠٠٥ واألنظمة الدولية املتعلقة بنقل البـضائع اخلطـرة بالـسكك احلديديـة لعـام                ٢٠٠٥

 .ال تزال قيد النظر

__________ 
 .E.91.VIII.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٧( 
 .١والتصويب  E.03.II. E.25منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٨( 
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 ،١٩٩٧ اللجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ يف عـــام ونـــشرت - ١٢
لـيت توصـي    ا)٩(“ة للبضائع اخلطرالداخليقليميه للنقل  إ نظم وطنية و   لوضع توجيهيةال ملبادئا”
 جنـوب شـرق   أمـم ع وزراء النقـل لرابطـة   ووقّـ . ةتنفيذ التوصيات املتعلقة بنقل البـضائع اخلطـر      ب

 املتعلــق اإلطــاريلرابطــة اتفــاق ال ،٩الربوتوكــول رقــم  ،٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٢٠ يف آســيا
ابر النقـل العـ  وشـروط   إجـراءات وينص الربوتوكـول علـى تبـسيط    . العابر للبضائع نقل  التيسري  ب

النظـام  : ةالتوصـيات املتعلقـة بنقـل البـضائع اخلطـر          باسـتخدام    الرابطـة للبضائع اخلطره يف بلدان     
 .الطرق الربيةب واالتفاق األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة النموذجي

تـــشاد ( اعتمـــدت اجلماعـــة االقتـــصادية والنقديـــة لوســـط أفريقيـــا  ،١٩٩٩يف ســـنة و - ١٣
النظــام املتعلــق ) قيــا الوســطى وغــابون وغينيــا االســتوائية والكــامريون والكونغــوومجهوريــة أفري

بنقل البضائع اخلطـرة الـذي يقـوم جزئيـاً علـى أحكـام سـابقة لالتفـاق األورويب املتعلـق بالنقـل                 
للتوصيات املتعلقة بنقل البـضائع      االطرق الربية ولكنها غري مطابقة متام     بالدويل للبضائع اخلطرة    

 .النظام النموذجياخلطرة، 
 وردباســتثناء مــا و، كــل بلــد يف ةوفيمــا يتعلــق بالنقــل الــداخلي احمللــي للبــضائع اخلطــر - ١٤
إذ يعتمـد علـى    ةتنفيـذ التوصـيات املتعلقـة بنقـل البـضائع اخلطـر      إىل حد كـبري     قد يتباين   ،  أعاله

جيـري عـادة   ثـال،  علـى سـبيل امل  ف. ةنظماألحتديث  أولسن القوانني   املعتمدة   الوطنية   اإلجراءات
)  االحتاديـة  الـنظم  من مدونة    ٤٩ املادة (األمريكية الواليات املتحدة    يف السارية ةنظماألحتديث  
التوصــيات املتعلقــة بنقــل  مــن املنقحــة الرابعــة عــشرة أحكــام الطبعــةتعكس ُحــدثت لــ، وســنويا
  إىل الطبعــةتــستند الكنديــة ةنظمــوال تــزال األ.  مــع اســتثناءات قليلــة جــدا )٩(ة اخلطــرالبــضائع
ــة ة لنقــل البــضائع اخلطــر ســتراليةألا املدونــةوتــستند . )١٠(ةاملنقحــ عــشرة احلاديــة  بــالطرق الربي

إال أنـه    )١١(تالتوصـيا  مـن    املنقحـة  التاسعة الطبعة إىل) ١٩٩٨نسخة عام    (احلديديةوالسكك  
. ياتالتوصـ مـن    املنقحـة  الثالثـة عـشرة      الطبعـة  تـستند إىل   جديـدة    طبعـة إصـدار    جيري النظر يف  

وجيــري  كمعيــار وطــين يف ماليزيــا التوصــيات مــن )١٢(املنقحــة الثانيــة عــشرة واعتمــدت الطبعــة
 . من خالل تشريعات وطنية يف الربازيل وتايلندتنفيذها
وعلى الرغم من أن النقل الدويل للبضائع اخلطـرة ميـسر بفـضل مواءمـة االتفاقيـات أو          - ١٥

ل البـضائع اخلطـرة مـع النظـام النمـوذجي، وحتـديثها يف              االتفاقات الدولية الرئيـسية املتعلقـة بنقـ       
__________ 

 .E.98.II.F.49منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٩( 
 . و التصويبات.E.99.VIII.1 املتحدة، رقم املبيعمنشورات األمم  )١٠( 
 ..E.95.VIII.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )١١( 
 . والتصويباتE.01.VIII.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )١٢( 
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علـى النقـل الـربي الـداخلي يف آن          الـسارية   واحد، فإن عدم مواءمة بعض األنظمـة الوطنيـة           آن
واحــد أو بــشكل كامــل، مــا زال يــسبب مــشاكل يف جمــال التجــارة الدوليــة، خاصــة يف حالــة   

ببنـد يـدعو    يف مـشروع برنـامج عملـها        اللجنة  احتفظت  وهلذا السبب،   . النقل املتعدد الوسائط  
تـدابري أخـرى لتيـسري املواءمـة علـى الـصعيد العـاملي بـني أنظمـة نقـل البـضائع اخلطـرة                        إىل اختاذ   

 .النظام النموذجي: والتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة
 

 تنفيذ النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها -جيم  
ــة املــستدامة البلــدان يف الفقــرة     - ١٦ مــن خطــة ) ج (٢٣شــّجع مــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي

ــه املعقــودة عــام    )٦(التنفيــذ  يف جوهانــسربغ، علــى تنفيــذ النظــام  ٢٠٠٢الــيت وضــعها يف دورت
يف أقـرب موعـد ممكـن كـي          )١٣(ااملتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـ          

 .٢٠٠٨حبلول عام موضع التطبيق الكامل النظام يوضع 
والـصحة والـسالمة     واملـستهلكون    النقـل (ومبا أن النظام املتوائم يتناول عـدة قطاعـات           - ١٧

بــذل جهــود كــبرية فــإن تنفيــذه بفعاليــة يتطلــب مــن الــدول األعــضاء ) البيئــةيف مكــان العمــل و
سن تـشريعات  لـ قطـاع، أو  تتعلـق بالـسالمة الكيميائيـة يف كـل       عديـدة   لتعديل نصوص قانونيـة     

 .جديدة
 ٢٠٠٨ن عــام وأ .٢٠٠٣ومبـا أن النــسخة األوىل مـن النظــام املتــوائم نـشرت يف عــام     - ١٨

تقيـيم مـدى تنفيـذه     إىل حـد كـبري      هو املوعد النهائي املوصى به لتنفيذه، فإن من السابق ألوانه           
 .تقييما دقيقاعلى الصعيد العاملي 

النظــام : التوصــيات املتعلقــة بنقــل البــضائع اخلطــرة عــل الفُعــدلت بويف قطــاع النقــل،  - ١٩
 لـذلك مجيـع الـصكوك    اتبعـ كما ُعـدلت   لتعكس أحكام النظام املتوائم ذات الصلة،  النموذجي

ــواردة يف الفقــرة    ــسية ال ــة الرئي ــا يف عــام   لتطبــق ٨الدولي ــدلت ، و٢٠٠٧فعلي ــع  ُع كــذلك مجي
ــيت      ــصكوك، أو ال ــى هــذه ال ــة القائمــة عل ــى أســاس النظــام   حتــدَّث األنظمــة الوطني بانتظــام عل

 .النموذجي
يتطلـب تعـديل    النظـام   ألن تنفيذ    مبزيد من التعقيد     خرىاألقطاعات  ال يفتتسم احلالة   و - ٢٠
 وضـعت  وقـد . تطبيقهـا ل التوجيهيـة النصوص القانونيـة واملبـادئ   خمتلف   عدد كبري من     تنقيح أو

__________ 
 ‐أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  )١٣( 

الفصل األول، ) و التصويب.E.03.II.A.1 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع . (٢٠٠٢سبتمرب /ولأيل ٤
 .، املرفق٢القرار 
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 مــن البلــدان عــن حالــة ها الــيت مجعتــيــع املعلومــات مج)١٤(تنترنــإلموقعهــا علــى ا علــى األمانــة
ــذ ــوفر و. هتنفي ــع  ي ــذا املوق ــه ــة  إلداراتل ــة حتــديث  احلكومي ــات  إمكاني ــدت أوهــذه املعلوم  ميق

 لتقـدمي هـذه   ة مجيع البلدان مدعولذلك، فإن .خمتلف القطاعات املعنيةعن معلومات جديدة  
لقـرار الــوارد يف   مــن اجلـزء بـاء مــن مـشروع ا   ٦ الفقـرة املعلومـات، علـى النحــو املـبني يف    

 .أعاله ١ الفقرة
يف مجيـــع البلـــدان املعتمـــدة اســـتعراض التـــشريعات وقـــد بـــدأت املفوضـــية األوروبيـــة  - ٢١

األمانـة  بعـض األعـضاء و    وقـدم   . األورويب واالحتـاد    يف اللجنة الفرعية للنظـام املتـوائم،       األعضاء
 . لعدة دول أعضاء أخرىواخلربة املباشرة املشورة التقنية

اللجنـة الفرعيـة املعنيـة      يف   أعـضاء  ليـست    حكوميـة بلدان ومنظمات غري    نظمت عدة   و - ٢٢
ــات   ــوائم حلق ــام املت ــل بالنظ ــية  عم ــات دراس ــن وحلق ــامع ــوائم النظ ــف خصــصتها مل،  املت ختل

 : ومثال على ذلك،)واإلدارةالنقل والصناعة واجلمارك (القطاعات 
كيتـو  ( إكـوادور ة البيئـة يف      النظام املتوائم نظمتـها وزار     حلقة عمل وطنية عن    )أ( 

 ؛)٢٠٠٦مارس /وكوينكا وغواياكيل، آذار
 جملـــس الـــسالمة نظّمـــه الـــذي ةنقـــل املـــواد اخلطـــر املعـــين باملـــؤمتر اخلـــامس  )ب( 

بوغوتــا، ( النقــل بأنظمــة وعالقتــه املتــوائمومشــل تقــدمي معلومــات تعــرف بالنظــام  الكولــوميب، 
 .)٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
 دول أعـــضاء ومــن املفوضـــية األوروبيــة والقطـــاع اخلـــاص،   وبــدعم مـــايل مــن عـــدة   - ٢٣

شـارك  اضطلعت خمتلـف املنظمـات والـربامج بعـدة أنـشطة إضـافية لبنـاء القـدرات والتـدريب،                    
 :خرباء يف اللجنة الفرعية للنظام املتوائم، وخاصةفيها 

الربنامج املشترك بني معهد األمم املتحـدة للتـدريب والبحـث ومنظمـة العمـل                )أ( 
ولية لبناء القدرات للنظام املتوائم والشراكة العاملية ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املـستدامة مـن               الد

 :أجل بناء القدرات لتنفيذ النظام املتوائم على النحو التايل
أو اجتماعـات للتخطـيط يف     /النظـام املتـوائم و    عـن   تنظيم حلقات عمل وطنية      ‘١’ 

وغامبيـــا  والـــسنغال  الـــشعبيةلدميقراطيـــةاالو  ومجهوريـــة تايلنـــدوندونيـــسيا إ
 ؛نيجرييا وماليزيا وكمبوديا والفلبنيو

__________ 
 )١٤( http://www.unece.org/trans/danger/publ./gbs/implementaion.html. 



 

16 07-32835 
 

E/2007/53

 وتنفيـذ   الكيميائيـة  األخطار نظام اإلبالغ عن  عن   إقليميةحلقات عمل   تنظيم   ‘٢’ 
ــوائمالنظــام  ــدان رابطــة  : املت ــملبل ــوب شــرقي آســيا   أم ــشرين  ( جن ــبني، ت الفل
بـــا ووســـط آســـيا  وشـــرق أوروألوروبـــا الوســـطى، )٢٠٠٥ أكتـــوبر/األول

ــشرين ، ســلوفينيا( ــوبر/األولت ــة  ) ٢٠٠٦ أكت ــدان املنطقــة العربي مــصر، (ولبل
 ؛)٢٠٠٦ أكتوبر/تشرين األول

جنـوب  ( بناء القـدرات لتنفيـذ النظـام املتـوائم           عن عاملية   مواضيعيةحلقة عمل    ‘٣’ 
 ؛)٢٠٠٥نوفمرب /، تشرين الثاينفريقياأ

 األولاالجتمـاع   : يفمالنظـام املتـوائ  ة بحللقـات العمـل املتعلقـ   فعاليات جانبيـة     ‘٤’ 
) ٢٠٠٥مـايو  / أيـار  يف أوروغـواي  يف ،كهوملوسـت ف يف اتفاقيـة     األطراملؤمتر  

؛ )٢٠٠٦فربايـر   /شـباط ( يف ديب    الكيميائيـة املواد  ارة  دإب؛ املؤمتر الدويل املعين     
ــدورةو ــسال ــدى ة اخلام ــسالمة  احلكــومي  للمنت ــدويل ل ــة ال ــواد الكيميائي  يف امل

يف  األطــراف االجتمــاع الثالــث ملــؤمتر   و؛ )٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــول (هنغاريــا
 ؛)٢٠٠٦ أكتوبر/األولتشرين (روتردام يف جنيف اتفاقية 

ملعهـد األمـم     لكتـروين إلاالنظام املتوائم على املوقع     يف   خرباء   بأمساءنشر قائمة    ‘٥’ 
 املتحدة للتدريب والبحث؛

ــائق  ‘٦’  ــاء ا  : إعــداد الوث ــشأن بن ــه ب ــة توجي ــوائم؛   وثيق ــذ النظــام املت ــدرات لتنفي لق
 ملـؤمتر القمـة      النظـام املتـوائم    التقـارير الـسنوية لـشراكة     ؛  الفهماختبار  وحدات  

 ؛العاملي للتنمية املستدامة
للفريق االستـشاري املعـين      عشرة   واحلادية والعاشرة   والتاسعةالثامنة  اجللسات   ‘٧’ 

 اللجنــة الفرعيــة جلــساتمباشــرة بعــد ، الــيت عقــدت بربنــامج بنــاء القــدرات
 ؛املعنية بالنظام املتوائم

 :اهلادئ احمليط ومنطقة آسيا  يفالتعاون االقتصادي )ب( 
سـبتمرب  /أيلول،  لندتاي(الفنية   واملساعدة   املتوائمتنفيذ النظام   عن   دراسيةحلقة    

 ؛)٢٠٠٦
منظمـــة الـــصحة بـــني املـــشترك املـــواد الكيميائيـــة ربنـــامج الـــدويل لـــسالمة  ال )ج( 

 : املتحدة للبيئةاألممبرنامج /منظمة العمل الدولية/يةالعامل
ــشأن النظــام    ‘١’  ــة ب ــوائم حلقــة عمــل دولي ــةملراكــز اإلســعافات ا املت ــة  ألولي وإزال

 السموم؛
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تنفيـذ جمموعـة األدوات الدوليـة     من خالل املتوائمحلقات عمل لتعزيز النظام      ‘٢’ 
منظمة العمـل   / املواد الكيميائية  ملراقبة املواد الكيميائية للربنامج الدويل لسالمة     

 ومنظمـة العمـل   معهد األمم املتحـدة للتـدريب والبحـث      بالتعاون مع   (الدولية  
 ؛)الدولية

وضع خطة ملـساعدة البلـدان علـى تنفيـذ النظـام املتـوائم مـن خـالل اسـتخدام                 ‘٣’ 
 وتــصنيف مبيــدات اآلفــات ،الكيميائيــة لتقيــيم املــواد الوثــائق الدوليــة املــوجزة

والبطاقـات   )١٥(ةالذي أوصت به منظمـة الـصحة العامليـ        نوع خطرها،   حبسب  
 ؛)باالشتراك مع منظمة العمل الدولية(الدولية للسالمة الكيميائية 

املهنيـة العليـا،   اهليئـات  والقطاع الصحي العاملني يف التوعية يف أوساط  أنشطة   ‘٤’ 
الــسموم  علــميي وأخــصائ راكــز مكافحــة الــسموممل اإلقليميــة الرابطــات مثــل

 .التدريبيةاملواد وإعداد السريري، 
ــوائم   وواصــلت - ٢٤ ــة بالنظــام املت ــة املعني ــة الفرعي ــضا اللجن ــات  ا تعاوهنــأي ــشأة مــع اهليئ  املن

سالمة الـ مبوجب معاهدات اليت تنظم بعض االتفاقيـات الدوليـة الـيت تعـاجل جوانـب حمـددة مـن                 
اتفاقيـه بـازل املتعلقـة      (ل هـذه االتفاقيـات       بغية تيـسري تنفيـذ النظـام املتـوائم مـن خـال             الكيميائية

ــ واخلطــرة عــرب احلــدود  النفايــاتمبراقبــة حركــة  بروتوكــول و ؛)اتفاقيــة بــازل (التخلص منــهاب
امللوثــات ب املتعلقــة واتفاقيــه ســتوكهومل  األوزون؛ لطبقــة املــستنفدةاملواد بــ املتعلــقمونتريــال 
 مــواد علــى عــن علــم املــسبقةاملوافقــة ء بــشأن تطبيــق إجــراتــردام رواتفاقيــه و ؛ الثابتــةالعــضوية
اآلثــار عــابرة ب ة املتعلقــةتفاقيــاال و؛ خطــره يف التجــارة الدوليــة آفــات معينــة ومبيــداتكيميائيــة

 ). أعاله٤١الفقرة انظر أيضا (حلدود للحوادث الصناعية ا
  

__________ 
لتوجيهية للتصنيف، تصنيف مبيدات اآلفات اخلطرة الذي أوصت به منظمة الصحة العاملية واملبادئ اانظر  )١٥( 

 ).٢٠٠٥جنيف، منظمة الصحة العاملية،  (٢٠٠٤

أعمــال جلنــة اخلــرباء املعنيــة بنقــل الــسلع اخلطــرة وبالنظــام املتــوائم علــى   - ثالثا 
صعيد العـــاملي لتـــصنيف املـــواد الكيميائيـــة وومسهـــا يف فتـــرة الـــسنتني  الـــ

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
 االجتماعات املعقودة - ألف 

 :االجتماعات التالية ٢٠٠٦-٢٠٠٥ُعقدت يف فترة السنتني  - ٢٥
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الـدورة الـسابعة والعـشرون    : جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقـل البـضائع اخلطـرة       )أ( 
؛ والـدورة الثامنـة     )ST/SG/AC.10/C.3/54 (٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٨ إىل   ٤املعقودة يف الفترة من     

ــن     ــرة م ــودة يف الفت ــشرون املعق ــاين ٢٨والع ــشرين الث ــوفمرب إىل / ت ــانون األول ٦ن ــسمرب /ك دي
٢٠٠٥) ST/SG/AC.10/C.3/56 و Add.1(    ــرة ــودة يف الفت ــدورة التاســعة والعــشرون املعق ؛ وال

؛ والـدورة الثالثـون   )2 و Add.1 و ST/SG/AC.10/C.3/58 (٢٠٠٦يوليـه  / متـوز ١١ إىل  ٣من  
 ؛)ST/SG/AC.10/C.3/60 (٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ٤املعقودة يف الفترة من 

جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املتوائم على الصعيد العـاملي لتـصنيف املـواد               )ب( 
 ٢٠٠٥يوليــــــه / متــــــوز١٢ و ١١الــــــدورة التاســــــعة املعقــــــودة يف : الكيميائيــــــة وومسهــــــا

)ST/SG/AC.10/C.4/18(      ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ٨ و   ٧؛ والدورة العاشرة املعقودة يف 
)ST/SG/AC.10/C.4/20(   إىل ١٢املعقـــــودة يف الفتـــــرة مـــــن   ؛ والـــــدورة احلاديـــــة عـــــشرة 

؛ والدورة الثانية عشرة املعقودة يف الفترة مـن         )ST/SG/AC.10/C.4/22 (٢٠٠٦يوليه  /متوز ١٤
 ؛)ST/SG/AC.10/C.4/24 (٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ١٢

جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام املتوائم علـى الـصعيد العـاملي               )ج( 
ديــسمرب / كــانون األول١٥الــدورة الثالثــة املعقــودة يف   : لتــصنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا   

٢٠٠٦) ST/SG/AC.10/34 و Add.1-3 و Corrigenda.( 
شــاركت يف أعمــال اللجنــة بــصفتها أعــضاء كاملــة العــضوية يف جلنــة اخلــرباء الفرعيــة    - ٢٦

املعنيــة بنقــل البــضائع اخلطــرة أو يف جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بالنظــام املتــوائم علــى الــصعيد   
ــا أو يف كلتيهمــا    ــة وومسه ــواد الكيميائي ــصنيف امل ــسعة والعــشرون   العــاملي لت ــدان الت ــة البل التالي

الربازيـل  وإيطاليا  و )٢(يرلنداوأأملانيا  وأستراليا  وإسبانيا  واألرجنتني   و )١(االحتاد الروسي : أمساؤها
 )٢(الـــدامنركوجنـــوب أفريقيـــا و )١(اجلمهوريـــة التـــشيكيةو )١(بولنـــداوبلجيكـــا و )١(الربتغـــالو
اململكـة املتحـدة   و )١(املكـسيك وكنـدا  و )٢(قطروفنلندا  وفرنسا  والصني  والسويد  و )٢(السنغالو

الواليــات وهولنــدا و )٢(نيوزيلنــداوالنمــسا والنــرويج ولربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية    
 .اليابانواملتحدة األمريكية 

ومل يشارك يف أعمال اللجنة كل من املغرب واهلند، ومها عضوان كـامال العـضوية يف                 - ٢٧
، وأوكرانيـا وزامبيـا وصـربيا واليونـان، وهـي           جلنة اخلرباء الفرعية املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـرة          

أعــضاء كاملــة العــضوية يف جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بالنظــام املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي    

__________ 
 .جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرةعضو فقط يف   )١( 
 .عضو فقط يف جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها  )٢( 
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 يةوهي عـضو كامـل العـضو      )  اإلسالمية -مجهورية  (ميائية وومسها، وإيران    لتصنيف املواد الكي  
 .يف كلتا اللجنتني الفرعيتني

ــو  - ٢٨ ــل مراقب ــات االحتــاد الروســي  ومث ــسيا)٢(ن حكوم ــا)٢( وإندوني ــد)١( وبلغاري  )٢( وتايلن
 وسويــسرا )٢( ورومانيــا وســلوفينيا)٢( ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية )٢(ومجهوريــة كوريــا

 )٢( ونيجرييــا)٢( وكينيــا واملكــسيك)٢( وكمبوديــا)٢( وقــربص)١( وفيجــي)٢( والفلــبني)٢(وغامبيــا
 وكالــة ١٢ جلنــة اجلماعــات األوروبيــة و يف أعمــال اللجنــة ضا وقــد شــاركت أيــ . ونيوزيلنــدا

 . منظمة غري حكومية٤٧متخصصة ومنظمة حكومية دولية و 
واستمر االتصال مع اهليئات أو املنظمات الدولية املسؤولة عن وسائط النقـل الفرديـة،             - ٢٩

سـيا واحملـيط اهلـادئ      وال سيما اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آل              
 واملنظمـة البحريـة الدوليـة       ومنظمـة الطـريان املـدين الـدويل       ) للنقل الداخلي يف هاتني املنطقـتني     (

 .واملنظمة احلكومية الدولية للنقل الدويل بالسكك احلديدية
وأولت اللجنة عناية خاصة للتنسيق بني أنشطتها واألنشطة اليت تضطلع هبـا املنظمـات               - ٣٠

 والــيت متــس ميــدان نقــل البــضائع اخلطــرة أو تــصنيف املــواد الكيميائيــة مثــل   ،خــرىالدوليــة األ
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحـدة ومنظمـة العمـل الدوليـة                
ومنظمة الصحة العامليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة واالحتـاد الربيـدي العـاملي ومعهـد األمـم                  

 وذلــك لــضمان ، للتــدريب والبحــث ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي املتحــدة
ــة وتوصــياهتا ال      أن ــة ألنــشطة اللجن تكــرارا هلــا أو علــى  تكــون أعمــال هــذه املنظمــات مكمل

 .معهاتضارب 
 .وقامت أمانة اللجنة االقتصادية ألوروبا بتوفري أعمال السكرتارية - ٣١
 

 ء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرةأعمال جلنة اخلربا - باء 
 املــسائل املتنوعــة ذات ٢٠٠٦-٢٠٠٥ناقــشت اللجنــة الفرعيــة خــالل فتــرة الــسنتني    - ٣٢

 .E/2005/53من الوثيقة ) أ (٤١اهتا وفقا لربنامج العمل املبني يف الفقرة صصااختالصلة ب
طبعــة الرابعــة عــشرة  علــى ال)٣(واســتنادا إىل ذلــك العمــل، اعتمــدت اللجنــة تعــديالت  - ٣٣

 وعلى الطبعة الرابعة املنقحـة      النظام النموذجي : للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة    املنقحة  
 مـن   عظمهـا ، وهي تتكون مب   للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري       

 :أحكام جديدة أو منقحة عن
__________ 

 )٣(  ST/SG/AC.10/34/Add.1 و Add.1/Corr.1 و Add.2. 
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طرة املوجودة واجلديدة وتصنيفها وأسـاليب      قائمة ببعض املواد واألصناف اخل     )أ( 
 تغليفها وتنقيح بعض متطلبات التغليف؛

 ؛ وتوحيدهاتنسيق األحكام املتعلقة بنقل الغازات )ب( 
ــة    )ج(  ــواد املعديـ ــل املـ ــدة   (نقـ ــام اجلديـ ــك األحكـ ــا يف ذلـ ــصنع  مبـ ــصلة بـ ذات الـ
 ؛)واختبارها األغلفة

ة الدولية للطاقة الذرية للنقل اآلمـن       مواءمة النظام النموذجي مع الئحة الوكال      )د( 
 للمواد املشعة؛

 ؛مستوفية للشروطنقل املواد اخلطرة بكميات  )هـ( 
املتوســطة  ةالــسائبالكميــات اويــات نقــل حلمقتــضيات اختبــار األداء اجلديــدة  )و( 
 ؛)اختبار االهتزازات (احلجم

 مقتضيات االختبار لبطاريات الليثيوم وخاليا الوقود؛ )ز( 
علـــى الـــصعيد العـــاملي    مواءمـــة النظـــام النمـــوذجي مـــع النظـــام املتـــوائم      )ح( 
 .والوسم للتصنيف

وأعدت اللجنـة الفرعيـة املبـادئ التوجيهيـة الراميـة إىل توضـيح املـربرات الكامنـة وراء                    - ٣٤
نقـل مـواد خطـرة     النظام النمـوذجي وإرشـاد املـنظمني عنـد حتديـد شـروط          الواردة يف  األحكام
دراسة التدابري املمكنة لتـسهيل التنـسيق الـشامل ألنظمـة نقـل             و هذا العمل   أن واعتربت. حمددة

ــستمر      ــوذجي، جيـــب أن يـ ــدة النمـ ــم املتحـ ــام األمـ ــع نظـ ــرة مـ ــواد اخلطـ ــسنتني ااملـ ــرة الـ   يف فتـ
٢٠٠٨-٢٠٠٧. 

ــن    - ٣٥ ــرات م ــرد يف الفق ــن اجلــزء ألــف مــ  ٦ إىل ١ي ــوارد يف    م ــرار ال ــشروع الق ن م
راء الذي أوصـت اللجنـة اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي             من هذا التقرير اإلج    ١ الفقرة

 .باختاذه يف ما يتعلق بأعمال جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة
 

أعمال جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املتوائم علـى الـصعيد العـاملي لتـصنيف                - جيم 
 املواد الكيميائية وومسها

 مسائل متنوعـة ذات صـلة   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ لفرعية خالل فترة السنتني ناقشت اللجنة ا   - ٣٦
 .E/2005/53من الوثيقة ) ب (٤١اهتا وفقا لربنامج عملها املبني يف الفقرة صصااختب



 

07-32835 21 
 

E/2007/53  

 املدخلـة علـى الـصيغة األوىل    )٤(واستنادا إىل ذلك العمل، اعتمـدت اللجنـة التعـديالت         - ٣٧
ــة وومسهــا بغــرض   املنقحــة مــن النظــام املتــوائم علــى الــصعيد العــ    املي لتــصنيف املــواد الكيميائي

 :ما يتعلق مبا يلي  ال سيما يفتعزيزه،توضيح هذا النظام أو 
 إرشادات لتفسري النهج التجميعي؛ )أ( 
ار يف مــــا يتعلــــق بــــبعض وأدوات اإلبــــالغ عــــن األخطــــالتــــصنيف معــــايري  )ب( 

 املتفجرات؛ أمناط
  الغازات السامة؛خالئطتصنيف  )ج( 
 االستنباط/احلث/يري تقييم استيثار احلساسيةمعا )د( 
إرشادات عن كيفية النظر إىل العوامل اهلامـة يف حتديـد إمكـان تـسبيب املـواد                  )هـ( 

 الكيميائية للسرطان؛
 ؛ واستخدامها تعليمات اخلطر والتعليمات التحذيريةتدوين )و( 
 .إرشادات إلعداد صحائف بيانات السالمة )ز( 

 العمل يف اجملاالت التالية جيـب أن يـستمر يف فتـرة الـسنتني          أن  الفرعية ةواعتربت اللجن  - ٣٨
إعداد معايري لتصنيف املواد اليت تطلق غازات سامة أو أكّالة عند مالمـستها             : ٢٠٠٨-٢٠٠٧
مــثريات احلــساسية ومقارنــة إذابــة املعـادن؛  /املــصادقة علــى الربوتوكـول املتعلــق بتحويــل واملـاء؛  

ة داملــواد املــستنفواملخــاطر البيئيــة األرضــية؛ واطر الــسمية املائيــة املزمنــة؛ خمــوالــضعيفة؛ بالقويــة 
 .لألوزون؛ وإرشادات لوسم األغلفة الصغرية جدا

تقــدير مفعــول عوامــل علــى ه ينبغــي وقــف العمــل  أيــضا أنــ الفرعيــةواعتــربت اللجنــة - ٣٩
 الـيت تـضر بالـصحة    الـسمية املـواد  التـسرطن واملتعلـق بإدخـال التعـديالت علـى معـايري تـصنيف        

 .اإلجنابية للنظر يف حتديد مستويات عليا ذات صلة بالقوة النسبية للمواد الكيميائية
 التقدم احملرز يف جمال تنفيـذ النظـام املتـوائم علـى     هاوأبقت اللجنة الفرعية قيد استعراض    - ٤٠

دمة إليهـا مـن أعـضائها    الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها استنادا إىل التقارير املق  
 .)٥(ومن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املشاركة

__________ 
 )٤(  ST/SG/AC.10/34/Add.3 و Add.3/Corr.1. 
ميكن احلصول على معلومات عن تطبيق النظام املتوائم حسب البلدان وعن طريق الصكوك القانونية الدولية   )٥( 

:  االقتصادية ألوروباوالتوصيات واملدونات القانونية واملبادئ التوجيهية على املوقع اإللكتروين للجنة
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghc/implementation_e.html. 
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  معاهـدات يف إطـار      مبوجـب  الـيت أنـشئت   وواصلت اللجنة الفرعية التعاون مع اهليئات        - ٤١
ــز ت    ــة تعزي ــة بغي ــة املتعلقــة بــسالمة املــواد الكيميائي ــوائم علــى  االتفاقيــات الدولي نفيــذ النظــام املت

انظـر أيـضا    (ذه االتفاقيات   العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها وذلك من خالل ه         الصعيد
 ). أعاله٢٤ الفقرة
 مـن  ١ من اجلزء باء من مشروع القرار الوارد يف الفقـرة            ٧ إىل   ١يرد يف الفقرات من      - ٤٢

ــصادي واالجتمــاعي باختــا      ــة اجمللــس االقت ــذي أوصــت اللجن ــر اإلجــراء ال ــشأن ذه هــذا التقري ب
لعــاملي لتــصنيف املــواد   جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بالنظــام املتــوائم علــى الــصعيد ا        أعمــال

 .وومسها الكيميائية
 

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧برنامج العمل وجدول االجتماعات لفترة السنتني  -رابعا  
 علــى ٢٠٠٨-٢٠٠٧وافقــت اللجنــة علــى أن يكــون برنــامج العمــل لفتــرة الــسنتني     - ٤٣

 :ايلالنحو الت
 :جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة )أ( 
 ؛الصهاريج/التصنيف ومسائل التعبئةإعداد القوائم الروتيين و ‘١’ 
 ؛احلجم املتوسطة ةالسائبالكميات نقل  حاويات أداء التغليف، مبا يف ذلك ‘٢’ 
الصلة بنقل املـواد    تدابري لتعزيز املواءمة املتعددة الوسائط لألحكام ذات        وضع   ‘٣’ 

 اخلطرة بكميات حمدودة؛
 اجلاف؛  واجلليد بالتبخريةطهرالنقل اآلمن حلاويات الشحن املأحكام  ‘٤’ 
  يف احلاويات املّربدة املفتوحة؛ةأحكام نقل املواد اخلطر ‘٥’ 
 استخدام تبادل البيانات اإللكترونية يف ما يتعلق مبقتضيات التوثيق؛ ‘٦’ 
يل مواءمة الئحة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة للنقـل اآلمـن               مقترحات لتسه  ‘٧’ 

 للمواد املشعة مع النظام النموذجي؛
تــدابري إضــافية لتــسهيل املواءمــة الــشاملة للــوائح نقــل املــواد اخلطــرة مــع اختــاذ  ‘٨’ 

 النظام النموذجي؛
يف املـواد   التعاون مع اللجنة الفرعية للنظام املتوائم على الـصعيد العـاملي لتـصن             ‘٩’ 

أي عمل ذي صلة مبعايري تصنيف األخطـار املاديـة          جمال  الكيميائية وومسها يف    



 

07-32835 23 
 

E/2007/53  

من قبيل املواد غري املستقرة كيميائيا واملواد ذات اخلصائص التفجرييـة وتنفيـذ         
  النقل؛ميدانالنظام املتوائم يف 

لتـصنيف املـواد    جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املتوائم على الصعيد العـاملي            )ب( 
 :الكيميائية وومسها

الـذي يتوجـب فيـه إعطـاء إرشـادات          وقـت   اللتحديد   املنفذة   مواصلة األنشطة  ‘١’ 
 ؛) هنج منسق لتصنيف مشتقات النفطاعتمادمثال (لتطبيق النظام املتوائم 

 :وومسها لعاملي لتصنيف املواد الكيميائيةلنظام املتوائم على الصعيد احتديث ا ‘٢’ 
 :لعمل املتعلق باملخاطر املاديةا - أ  
ــداد  - ١   ــرحإع ــا،     مقت ــا وومسه ــستقرة كيميائي ــازات غــري امل ــصنيف الغ  لت

يتضمن طريقة اختبار من أجـل تقيـيم عـدم االسـتقرار الكيميـائي للغـازات أو                 
ــازات   ــاون مــع  (خلالئــط الغ ــضائع    بالتع ــة بنقــل الب ــة املعني ــة اخلــرباء الفرعي جلن

 ؛)اخلطرة
خلـصائص  لول ممكنـة ملعاجلـة تـصنيف ووسـم املـواد ذات ا     النظر يف ح   - ٢  

جلنة اخلرباء الفرعية املعنيـة     بالتعاون مع   (طلة املفعول   التفجريية واملتفجرات املب  
 ؛)بنقل البضائع اخلطرة

 :العمل املتعلق باملخاطر الصحية - ب  
 مواصلة العمل يف جمال معايري تصنيف املواد اليت تطلق غـازات سـامة             - ١  

 أكّالة عند مالمستها املاء؛ أو
ــة   - ٢   ــة املتعلقـ ــة املعلومـــات املتاحـ ــة االســـتمرار يف دراسـ مـــثريات مبقارنـ

الضعيفة واقتراح إدخال تنقيحات، حـسب االقتـضاء، علـى           ب  القوية احلساسية
ــصنيف العوامــل املــسببة ل   ــد اجلأو /اجلهــاز التنفــسي و يف حــساسية لمعــايري ت ل

 ؛)االقتصادي التنمية يف امليدانظمة التعاون وبالتعاون مع من(
 :العمل املتعلق باملخاطر البيئية - ج  
ــة        - ١   ــة املزمن ــسمية املائي ــصنيف خمــاطر ال ــى حتــسني ت ــال العمــل عل إكم

ــة   ــات املائي ــسبة للكائن ــدان    (بالن ــة يف املي بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون والتنمي
 ؛)االقتصادي
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 املخـاطر البيئيـة األرضـية        العمـل علـى وضـع معـايري لتـصنيف          مواصلة - ٢  
 ؛)االقتصاديظمة التعاون والتنمية يف امليدان بالتعاون مع من(وومسها 

  واخلالئــطاملــوادووســم وضــع معــايري لتــصنيف إكمــال العمــل علــى  - ٣  
ــستنف ــال     دامل ــؤمتر األطــراف يف بروتوكــول مونتري ــع م ــاون م ــألوزون بالتع ة ل

بالتعاون مع منظمـة التعـاون والتنميـة         (ة لطبقة األوزون  داملتعلق باملواد املستنف  
 ؛)يف امليدان االقتصادي

إكمــــال العمــــل الرامــــي إىل املــــصادقة علــــى الربوتوكــــول املتعلــــق   - ٤  
ظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان بالتعـــاون مـــع من(إذابـــة املعـــادن /بتحويـــل

 ؛)االقتصادي
 :العمل املتعلق مبسائل اإلبالغ عن املخاطر - د  
 ٢ و ١زيد من التحـسينات علـى املرفقـات         اصل العمل إلدخال امل   مو - ١  

، لنظام املتوائم علـى الـصعيد العـاملي لتـصنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا               ل ٣ و
يف ذلــك النظــر يف وضــع بيانــات موحــدة عــن املخــاطر وبيانــات حتذيريــة    مبــا

موحدة ومقترحات للتخلص مـن حـاالت التكـرار الراهنـة يف بعـض البيانـات                
 لتحذيرية؛ا

 جدا؛  اإلرشادات لوسم األغلفة الصغرية مواصلة العمل على- ٢  
تنفيذ النظـام املتـوائم علـى الـصعيد العـاملي لتـصنيف املـواد الكيميائيـة                - هـ  

 :وومسها
 املتوائم؛إىل تسهيل التنفيذ املنسق للنظام  الراميةمواصلة األنشطة  - ١  
مــل املفتــوح بــاب العــضوية التفاقيــة التعــاون مــع الفريــق العامواصــلة  - ٢  

 بازل يف املسائل ذات االهتمام املشترك؛
 الوكـــاالتتوثيـــق وتعزيـــز التعـــاون مـــع بـــرامج األمـــم املتحـــدة و       - ٣  

املتخصــصة واملنظمــات احلكوميــة اإلقليميــة واحلكوميــة الدوليــة وكــذلك مــع  
 الدوليـة   املنظمات غري احلكوميـة املـسؤولة عـن تنظـيم االتفاقـات واالتفاقيـات             

املتعلقة بإدارة املواد الكيميائية للتوصل إىل إعمال النظام املتوائم على الـصعيد            
 العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها من خالل تلك الصكوك؛

 القدرات؛ ناءبأنشطة التدريب واملتعلقة باستعراض التقارير  - ٤  
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هتـا املتخصـصة املـشتركة      تقدمي املساعدة لربامج األمم املتحدة ووكاال      - ٥  
ــدريب        ــم املتحــدة للت ــد األم ــل معه ــدرات، مث ــاء الق ــدريب وبن ــشطة الت يف أن

والزراعـة ومنظمـة الـصحة    والبحث ومنظمة العمـل الدوليـة ومنظمـة األغذيـة        
ــة ــواد       /العاملي ــة مــن خــالل وضــع امل ــواد الكيميائي ــسالمة امل ــدويل ل ــامج ال الربن

ها التدريبيـة وحتديـد اخلـربات واملـوارد         التوجيهية، وإسداء املشورة بشأنه براجم    
 املتاحة؛

قـة عمـل مـع منظمـة الـصحة          مواصلة استكشاف إمكانيـة إرسـاء عال       - ٦  
الربنامج الـدويل لـسالمة املـواد الكيميائيـة لتيـسري إدمـاج تنفيـذ النظـام                 /العاملية

املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي لتــصنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا يف األنــشطة  
 .لصكوك ذات الصلة بني الشركاء العامليني يف جمال الصحةوا

 العـــدد األقـــصى أليـــام االجتماعـــات  قـــت اللجنـــة، واضـــعة يف االعتبـــار أن وقـــد واف - ٤٤
 هـو   ١٩٩٩/٦٥املخصصة للجنة وهيئاهتا الفرعية وفقا لقرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي             

 علـى   ٢٠٠٨-٢٠٠٧ت للفتـرة    ، علـى أن يكـون جـدول االجتماعـا         ) اجتماعـا  ٧٦( يوما   ٣٨
 :النحو التايل

 ٢٠٠٧ 
جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـرة، الـدورة                : ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٦-٢ 

  اجتماعات١٠: احلادية والثالثون
جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام املتـوائم علـى الـصعيد                : ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١١-٩ 

 اجتماعات ٥:  وومسها، الدورة الثالثة عشرةلكيميائيةالعاملي لتصنيف املواد ا
جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بنقــل   : )صــباحا (٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٢-٣ 

  اجتماعا١٥: البضائع اخلطرة، الدورة الثانية والثالثون
جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة        : ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤ - )بعد الظهـر   (١٢ 

ام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائيـة وومسهـا، الـدورة الرابعـة               بالنظ
  اجتماعات٥: عشرة

 اجتماعا؛ جلنـة اخلـرباء      ٢٥: جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة      : اجملموع( 
: يـة وومسهـا   الفرعية املعنية بالنظام املتوائم على الصعيد العـاملي لتـصنيف املـواد الكيميائ            

 ) اجتماعات١٠
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 ٢٠٠٨ 
جلنة اخلرباء الفرعية املعنيـة بنقـل       : ٢٠٠٨يوليه  /متوز) صباحا (٩ -يونيه  / حزيران ٣٠ 

  اجتماعا١٥: البضائع اخلطرة، الدورة الثالثة والثالثون
جلنة اخلرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام املتـوائم          : ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١١ -) بعد الظهر  (٩ 

ــصعي  ــى ال ــة  عل ــواد الكيميائي ــصنيف امل ــاملي لت ــدورة اخلامــسة عــشرة  د الع ــا، ال :  وومسه
 اجتماعات ٥
ــسمرب /كــانون األول) صــباحا (٩-١  ــة املعنيــة بنقــل     : ٢٠٠٨دي جلنــة اخلــرباء الفرعي

  اجتماعا١٣: البضائع اخلطرة، الدورة الرابعة والثالثون
ء الفرعيــة املعنيــة جلنــة اخلــربا: ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١١ -) بعــد الظهــر (٩ 

بالنظــام املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي لتــصنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا، الــدورة          
  اجتماعات٥: السادسة عشرة

 اجتماعان: ، الدورة الرابعةاللجنة: ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢ 
نـة اخلـرباء     اجتماعا؛ جل  ٢٨: جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة      : اجملموع( 

: الفرعية املعنية بالنظام املتوائم على الصعيد العـاملي لتـصنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا               
 )اجتماعان: ؛ اللجنة اجتماعات١٠

ــن    - ٤٥ ــرات م ــرد يف الفق ــن اجلــزء جــيم مــ  ٣ إىل ١ي ــوارد يف    م ــرار ال ــشروع الق ن م
قتـصادي واالجتمـاعي     من هذا التقرير اإلجراء الذي أوصـت اللجنـة اجمللـس اال            ١ الفقرة

 . برنامج عملهابشأنباختاذه 
 


