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  ٢٠٠٩الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١-٦جنيف، 

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

أعمال جلنة اخلـرباء املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـرة وبالنظـام املتـوائم علـى                    
  هاالكيميائية وومس 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   
  .، وعن أعمال جلنتيها الفرعيتنياملتوائم عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

 وتنفيـذ  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويتعلق هذا التقرير بأعمال جلنة اخلـرباء خـالل فتـرة الـسنتني                
  .٢٠٠٧/٦قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

للتوصـيات املتعلقـة    وعمال هبذا القرار، نشرت األمانة الطبعـة اخلامـسة عـشرة املنقحـة                
للتوصـيات املتعلقـة    ، وتعديالت الطبعة الرابعـة املنقحـة        النموذجيالنظام  : بنقل البضائع اخلطرة  
النظـام املتـوائم    ، والطبعـة الثانيـة املنقحـة مـن          دليـل االختبـارات واملعـايري     : بنقل البضائع اخلطرة  

  .عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

 *  E/2009/100.  
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ات الرئيـسية   وجرى، وفقا لذلك، تعديل مجيـع الـصكوك القانونيـة الرئيـسية أو املـدون                
اليت حتكم النقـل الـدويل للبـضائع اخلطـرة حبـرا أو جـوا أو بـرا أو بالـسكك احلديديـة والطـرق                         

، كمــا أدخلــت حكومــات كــثرية ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين١املائيــة الداخليــة، اعتبــارا مــن 
أحكام النظـام النمـوذجي ضـمن تـشريعاهتا املتعلقـة حبركـة املـرور الداخليـة مـن أجـل تطبيقهـا                       

  .٢٠٠٩اعتبارا من عام 
واختذت حكومات ومنظمات دولية عديدة خطوات لتنقيح التشريع الـوطين والـدويل              

حبلــول  وومسهــا القــائم تنفيــذا للنظــام املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي لتــصنيف املــواد الكيميائيــة  
  .، أو يف أقرب وقت ممكن بعد ذلك٢٠٠٨التاريخ املستهدف املوصى به وهو 

، دليل االختبارات واملعـايري    وعلى   النظام النموذجي اللجنة التعديالت على    واعتمدت    
ــوائم        ــق بوضــع ق ــدة أو منقحــة تتعل ــا مــن أحكــام جدي ــيت تتكــون مبعظمه ــضائع اخلطــرة ال  الب

وتصنيفها وتغليفها؛ والنقل يف احلاويات املربدة؛ والنقل يف حاويات الشحن املطهرة بـالتبخري؛             
بئـة يف كميـات حمـدودة؛ ونظـم هيدريـد الفلـز لتخـزين اهليـدروجني؛                  املع البضائع اخلطرة ونقل  

؛ النظـام املتـوائم   وشروط اختبار املتفجرات واملواد املتفجـرة وبطاريـات الليثيـوم؛ والتـواؤم مـع               
  .يف ما يتعلق مبقتضيات التوثيقواستخدام تبادل البيانات االلكترونية 

ملتـوائم الـيت تتعلـق يف معظمهـا مبعـايري           واعتمدت اللجنة أيضا التعديالت على النظـام ا         
الـسمية املزمنـة،   (تصنيف بعض املخاطر املادية؛ واملخاطر علـى البيئـة؛ واملخـاطر علـى الـصحة          

وقد أكملـت التـصديق     . ؛ واملخاطر على طبقة األوزون    )ومثيريات احلساسية التنفسية واجللدية   
وأصـدرت  . ملعدنية يف األوساط املائيـة    حتلل املعادن والعناصر ا   /على الربوتوكول املتعلق بتحول   

جمموعة جديدة من بيانات املخاطر املوحدة، فضال عن التوجيهات، بشأن إجراءات ختـصيص             
  .العبوات الصغرية توسيم بيانات املخاطر وبشأن

؛ كمــا مت ختطــيط  ٢٠١٠-٢٠٠٩واعتمــدت اللجنــة برنــامج عمــل لفتــرة الــسنتني        
ة بنقـل البـضائع اخلطـرة وجلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام              دورات جلنة اخلرباء الفرعية املعني    

ودورات اللجنـــة للفتـــرة  وومسهـــا املتـــوائم علـــى الـــصعيد العـــاملي لتـــصنيف املـــواد الكيميائيـــة
  .١٩٩٩/٦٥، وذلك وفقا لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٢٠١٠-٢٠٠٩

ي مــــشروع قــــرار وتوصــــي اللجنــــة بــــأن يعتمــــد اجمللــــس االقتــــصادي واالجتمــــاع   
  .أعماهلا بشأن
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  احملتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشروع قرار العتماده من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي                              -أوال   
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٧/٦القتصـــادي واالجتماعــي                 تنفيذ قـــرار اجمللــس ا             -ثانيا   

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنشورات     -ألف     
١١. . . . . . . . . . . . النظام النموذجي         :  اخلطرة    تنفيذ التوصيات املتعلقة بنقل البضائع                   -بــاء     
١٤. . . . . . . . تنفيذ النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها                                -جيم     

أعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقل السلع اخلطرة وبالنظام املتوائم علـى الـصعيد العـاملي لتـصنيف املـواد                     -ثالثا   
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨- ٢٠٠٧يف فترة السنتني          وومسها     الكيميائية    

١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االجتماعات املعقودة             -ألف     
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . أعمال جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة                             -بــاء     
أعمال جلنة اخلرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام املتـوائم علـى الـصعيد العـاملي لتـصنيف املـواد                       -جيم     

٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وومسها     الكيميائية    
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . .   ٢٠١٠- ٢٠٠٩مل وجدول االجتماعات لفترة السنتني                     برنامج الع      -رابعا   
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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

تمـــاعي باعتمـــاد مـــشروع   اجمللـــس االقتـــصادي واالج  وومسهـــا لتـــصنيف املـــواد الكيميائيـــة  
  :التايل القرار

  
أعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطـرة وبالنظـام املنـسق عامليـاً لتـصنيف            

  املواد الكيميائية وومسها
  ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
 ١٩٩٩أكتـــــوبر / تـــــشرين األول٢٦ املـــــؤرخ ١٩٩٩/٦٥ إىل قراريـــــه إذ يـــــشري  

  ، ٢٠٠٧يوليه /وز مت٢٣ املؤرخ ٢٠٠٧/٦ و
 يف تقرير األمني العـام عـن أعمـال جلنـة اخلـرباء املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـرة              وقد نظر   

  خـــــالل فتـــــرة الـــــسنتني وومسهـــــا وبالنظـــــام املنـــــسق عامليـــــاً لتـــــصنيف املـــــواد الكيميائيـــــة
١(٢٠٠٨-٢٠٠٧(،  

  
  أعمال اللجنة فيما يتعلق بنقل البضائع اخلطرة - ألف     

ــ وإذ يــــسلِّم   ــة بنقــــل   بأمهيــ ــة املتعلقــ ــة املــــدونات واألنظمــ ــة ملواءمــ ــال اللجنــ ة أعمــ
  اخلطرة،  البضائع

ضرورة احملافظة علـى معـايري األمـان يف مجيـع األوقـات، وتيـسري                وإذ يضع يف اعتباره     
التجارة، وأمهيـة ذلـك ملختلـف املنظمـات املـسؤولة عـن النظـام النمـوذجي، مـع االسـتجابة يف                      

دة بشأن محاية األرواح واملمتلكات والبيئة عن طريق النقل املـأمون           الوقت ذاته للشواغل املتزاي   
  واملضمون للبضائع اخلطرة، 

التزايد املستمر يف حجم البضائع اخلطرة املتداَولة يف التجارة على النطـاق             وإذ يالحظ   
  العاملي والتوسع السريع للتكنولوجيا واالبتكار،

ك الدوليـة الرئيـسية املنظمـة لنقـل البـضائع      بأنـه علـى الـرغم مـن أن الـصكو           وإذ ُيذكِّر   
اخلطرة مبختلـف وسـائط النقـل وعـدداً كـبرياً مـن األنظمـة الوطنيـة قـد أصـبحت اآلن متوائمـة                       
على حنو أفضل مع النظام النمـوذجي املرفـق بتوصـيات اللجنـة املتعلقـة بنقـل البـضائع اخلطـرة،                     

مان وتيسري التجارة؛ وإذ يـذكر أيـضاً        يلزم مزيد من العمل ملواءمة هذه الصكوك بغية زيادة األ         
__________ 

  )١(  E/2009/55.  
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بأن تفاوت التقدم يف حتديث التشريعات الوطنية للنقل الداخلي الـوطين يف بعـض بلـدان العـامل                  
  ال يزال يطرح حتديات خطرية أمام النقل الدويل املتعدد الوسائط،

ام عن تقديره ألعمال جلنة اخلرباء املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـرة وبالنظـ               يعرب  - ١  
ــة   ــاً لتــصنيف املــواد الكيميائي ــضائع     وومسهــا املنــسق عاملي فيمــا خيــص املــسائل املتعلقــة بنقــل الب

  اخلطرة، مبا يف ذلك أمان النقل؛
  :إىل األمني العام يطلب  - ٢  
علــى  )٢(املتعلقــة بنقــل البــضائع اخلطــرة أن ُيعمــم التوصــيات اجلديــدة واملعدَّلــة  )أ(  

ت املتخصـصة، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وغريهـا             حكومات الدول األعـضاء، والوكـاال     
  من املنظمات الدولية املعنية؛

للتوصــيات املتعلقــة بنقــل البــضائع  أن ينــشر الطبعــة املنقحــة الــسادسة عــشرة     )ب(  
ــسة  )٣(النظــام النمــوذجي : اخلطــرة ــة املنقحــة اخلام ــضائع   ، والطبع ــة بنقــل الب للتوصــيات املتعلق
جبميــع اللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة، وبــأكثر الطــرق  )٤(ت واملعــايريدليــل االختبــارا: اخلطــرة

  ؛٢٠٠٩فعالية من حيث التكاليف، يف موعد ال يتجاوز هناية عام 
أن يتــيح هــذه املنــشورات علــى املوقــع اإللكتــروين ألمانــة اللجنــة االقتــصادية     )ج(  
ــا ــيح هــذه   )٥(ألوروب ــة، وأن يت ــة إىل اللجن ــضاً علــى  ، الــيت تقــدم خــدمات األمان ــشورات أي  املن
  مدجمة؛ أقراص

مجيع احلكومات، واللجان اإلقليمية، والوكاالت املتخصصة، والوكالة        يدعو  - ٣  
الدولية للطاقة الذرية وغريها من املنظمات الدولية املعنية إىل أن حتيـل إىل أمانـة اللجنـة آراءهـا                   

وصيات األمـم املتحـدة بـشأن    بشأن عمل اللجنة، مشفوعة بأي تعليقات قد تود إبداءها على ت    
  نقل البضائع اخلطرة؛

مجيـع احلكومـات املهتمـة، واللجـان اإلقليميـة، والوكـاالت املتخصـصة               يدعو  - ٤  
ــة يف االعتبــار عنــد وضــع أو حتــديث      ــة إىل أن تأخــذ توصــيات اللجن ــة املعني واملنظمــات الدولي

  املدونات واألنظمة املالئمة؛

__________ 
  )٢(  ST/SG/AC.10/36/Add.1و  Add.2.  
  )٣(  ST/SG/AC.10/1/Rev.16.  
  )٤(  ST/SG/AC.10/11/Rev.5.  
  )٥(  www.unece.org/trans/danger/danger.htm.  
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التـشاور مـع املنظمـة البحريـة الدوليـة ومنظمـة        إىل اللجنة أن تـدرس، ب      يطلب  - ٥  
الطريان املدين الدولية واللجان اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية املعنية، إمكانيـات حتـسني             
تطبيق النظام النموذجي لنقل البضائع اخلطرة يف مجيع البلدان لضمان حتقيق مـستوى عـالٍ مـن                 

رض ســبيل التجــارة الدوليــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق   األمــان وإزالــة احلــواجز التقنيــة الــيت تعتــ  
ــدويل      ــل الـــــ ــة للنقـــــ ــة املنظمـــــ ــات الدوليـــــ ــات أو االتفاقيـــــ ــة االتفاقـــــ ــلة مواءمـــــ   مواصـــــ

  للبضائع اخلطرة؛ 
مجيـــع احلكومـــات وكـــذلك اللجـــان أو املنظمـــات اإلقليميـــة املعنيـــة،  يـــدعو  - ٦  

ــدين الدوليــ    و ــة، ومنظمــة الطــريان امل ــة الدولي ــة   إىل،ةاملنظمــة البحري ــدمي تعليقــات إىل اللجن  تق
يتعلــق بأوجــه اخــتالف أحكــام الــصكوك القانونيــة الوطنيــة أو اإلقليميــة أو الدوليــة عــن     فيمــا

أحكــام النظــام النمــوذجي، وذلــك لــتمكني اللجنــة مــن وضــع مبــادئ توجيهيــة تعاونيــة لتعزيــز  
ــد       االختالفــات االتــساق بــني هــذه املتطلبــات واحلــد مــن العوائــق الــيت ال ضــرورة هلــا؛ وحتدي

املوضوعية القائمة بني أنظمة النقل الدولية واإلقليمية والوطنيـة بغيـة تقلـيص تلـك االختالفـات                 
إىل أكرب حد ممكن عمليـاً وكفالـة أال تـشكل هـذه االختالفـات عنـدما تكـون الزمـة معوقـات                
 أمــام النقــل اآلمــن والكفــّي للبــضائع اخلطــرة؛ وإجــراء اســتعراض حتريــري للنظــام النمــوذجي     
وخمتلــف صــكوك الوســائط بغيــة تعزيــز وضــوحها ومواتاهتــا للمــستخدم والقــدرة علــى ترمجــة    

  املتطلبات بسرعة؛ 
  

  أعمال اللجنة فيما يتعلق بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها  - باء     
ــاره    ــضع يف اعتبـ ــجع، يف     وإذ يـ ــد شـ ــستدامة قـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ أن مـ

 البلـدان علـى تطبيـق النظـام         ،)٦()خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ     (من خطة التنفيذ    ) ج( ٢٣ فقرةال
يف أقرب وقت ممكن إلتاحـة العمـل هبـذا النظـام             وومسها   املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية    

  ،٢٠٠٨بالكامل حبلول عام 
 املــؤرخ ٥٧/٢٥٣أن اجلمعيــة العامــة أقــرت، يف قرارهــا  وإذ يــضع يف اعتبــاره أيــضاً  

، خطة جوهانسربغ للتنفيذ وطلبـت إىل اجمللـس االقتـصادي           ٢٠٠٢ديسمرب  /كانون األول  ٢٠
واالجتماعي تنفيـذ األحكـام املتـصلة بواليتـه مـن اخلطـة، وخباصـة تعزيـز تنفيـذ جـدول أعمـال                      

   بتدعيم التنسيق على نطاق املنظومة،٢١القرن 
  

__________ 
/  أيلـول ٤ ‐أغـسطس  / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املـستدامة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا،                )٦(  

  . املرفق،٢، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.03.II.A.1ملتحدة، رقم املبيع منشورات األمم ا (٢٠٠٢سبتمرب 
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  : وإذ يالحظ مع االرتياح  
قتـــصادية ألوروبـــا، وكـــذلك مجيـــع بـــرامج األمـــم املتحـــدة       أن اللجنـــة اال  )أ(  

والوكاالت املتخصـصة املعنيـة بالـسالمة الكيميائيـة يف ميـدان النقـل أو البيئـة، وخباصـة برنـامج            
األمم املتحدة للبيئة واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطريان املدين الدولية، قد اختذت بالفعـل              

ها القانونيـة بغيـة تطبيـق النظـام املنـسق عامليـاً لتـصنيف الـسلع         اخلطوات املناسبة لتعديل صكوك  
، التـاريخ املـستهدف، أو تنظـر يف تعديلـها يف أقـرب      ٢٠٠٨قبـل هنايـة عـام     وومسهـا    الكيميائية

  وقت ممكن؛
 لألغذيـة والزراعـة ومنظمـة        املتحـدة  األمـم أن منظمة العمـل الدوليـة ومنظمـة           )ب(  

ات املناسـبة لتكييـف توصـياهتا ومـدوناهتا ومبادئهـا التوجيهيـة           الصحة العاملية تتخذ أيضاً اخلطـو     
املتعلقــة بالــسالمة الكيميائيــة مــع النظــام املنــسق عامليــاً، وخباصــة يف جمــاالت الــصحة والــسالمة  

  املهنيتني وإدارة مبيدات اآلفات والوقاية من التسمم ومعاجلته؛
ساري املفعول فعـالً     وومسها   ةالنظام املنسق عاملياً لتصنيف السلع الكيميائي     أن    )ج(  

  ؛)٧()٢٠٠٤منذ (وموريشيوس ) ٢٠٠١منذ (يف نيوزيلندا 
يف لنظـام املنـسق عامليـاً       أن الئحة جديدة للربملان واجمللس األوروبـيني لتطبيـق ا           )د(  

الدول األوروبية األعضاء يف االحتاد األورويب واملنطقة االقتصادية األوروبية دخلت حيز النفـاذ            
  ؛)٨(٢٠٠٩يناير /ون الثاين كان٢٠يف 

أن الدول األعـضاء األخـرى املـشاركة يف أنـشطة جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة             )ـه(  
ــة     ــواد الكيميائي ــصنيف امل ــاً لت ــسق عاملي ــا بالنظــام املن ــداد تنقيحــات    وومسه ــاً يف إع ــشط حالي تن

  سق عاملياً؛للتشريعات الوطنية السارية على املواد الكيميائية بغية تطبيق النظام املن
ــات      )و(   ــاالت املتخصـــصة واملنظمـ ــدة والوكـ ــم املتحـ ــرامج األمـ ــن بـ ــددا مـ أن عـ

اإلقليمية، وال سيما معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، ومنظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة                
 اهلـادئ،  الصحة العاملية، واللجنة االقتـصادية ألوروبـا، وجملـس التعـاون االقتـصادي آلسـيا واحملـيط                

__________ 
ميكن االطالع على املعلومات املتعلقة بتطبيق النظام املنسق عاملياً حسب البلد وعن طريق الصكوك القانونيـة             )٧(  

ــة اال    ــروين للجنـ ــع اإللكتـ ــة يف املوقـ ــادئ التوجيهيـ ــدونات واملبـ ــيات واملـ ــة والتوصـ ــا الدوليـ ــصادية ألوروبـ قتـ
www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html.  

  )٨(  “Regulation (EC) No 1272/2008 of the European parliament and of the council of 16 December 2008 

on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing 

Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006” (Official 

Journal of the European Union L 353 of 31 December 2008).  
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ة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي، واحلكومـــات، واملفوضـــية األوروبيـــة،       ومنظمـــ
واملنظمات غـري احلكوميـة املمثلـة للـصناعات الكيميائيـة، قـد نظمـت حلقـات عمـل وحلقـات                     
دراســية وأنـــشطة أخـــرى متعـــددة لبنـــاء القـــدرات أو ســـامهت فيهـــا علـــى األصـــعدة الدوليـــة  

ية من أجل توعية اإلدارة وقطاع الصحة والـصناعة واإلعـداد           واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطن   
  لتطبيق النظام املنسق عاملياً؛

 أن التطبيق الفعال سـيتطلب املزيـد مـن التعـاون بـني اللجنـة الفرعيـة املعنيـة                    وإذ يدرك   
واهليئــات الدوليــة املعنيــة، واســتمرار   وومسهــا بالنظــام املنــسق عامليــاً لتــصنيف املــواد الكيميائيــة 

هــود الــيت تبــذهلا حكومــات الــدول األعــضاء، والتعــاون مــع الــصناعة وأصــحاب املــصلحة     اجل
اآلخرين، وتقدمي دعم كبري ألنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة                

  والبلدان النامية، 
العمــل باألمهيــة اخلاصــة ملعهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث ومنظمــة  وإذ ُيــذكِّر  

الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والشراكة اإلمنائية العاملية مـن أجـل بنـاء                
فيمــا يتعلــق ببنــاء  وومسهــا القــدرات يف تطبيــق النظــام املنــسق عامليــاً لتــصنيف املــواد الكيميائيــة 

  القدرات على مجيع املستويات،
ــثين  - ١   ــة ا    ُي ــشر الطبع ــام لن ــى األمــني الع ــة  عل ــاً   ملنقحــة الثاني ــسق عاملي ــام املن للنظ

 )٩(باللغات الرمسيـة الـست لألمـم املتحـدة، علـى هيئـة كتـاب               وومسها   لتصنيف املواد الكيميائية  
وإتاحته مع ما يتصل به من مواد إعالمية علـى املوقـع اإللكتـروين للجنـة                 )١٠(ويف أقراص مدجمة  

  ؛)٥(االقتصادية ألوروبا اليت توفر خدمات األمانة للجنة
للجنــة وللجنــة االقتــصادية ألوروبــا ولــربامج األمــم  ُيعــرب عــن بــالغ تقــديره  - ٢  

املتحــدة والوكــاالت املتخصــصة واملنظمــات األخــرى املعنيــة لتعاوهنــا املثمــر والتزامهــا بتطبيــق   
  النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها؛

  :إىل األمني العام يطلب  - ٣  
للنظــام املنــسق عامليــاً   علــى الطبعــة املنقحــة الثانيــة     )١١( التعــديالتأن يعمــم  )أ(  

علــى حكومــات الــدول األعــضاء والوكــاالت املتخصــصة   وومسهــا لتــصنيف املــواد الكيميائيــة
  وغريها من املنظمات الدولية املعنية؛

__________ 
  .اتوالتصويب E.07.II.E.5 األمم املتحدة، رقم املبيع اتمنشور  )٩(  
  .E/F/S.07.VIII.4ملبيع ، رقم انفس املرجع السابق  )١٠(  
  )١١(  ST/SG/AC.10/36/Add.3.  
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للنظـــام املنـــسق عامليـــاً لتـــصنيف املـــواد   )١٢(أن ينـــشر الطبعـــة املنقحـــة الثالثـــة   )ب(  
جبميــع اللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة، وبــأكثر الطــرق فعاليــة مــن حيــث     وومسهــا ائيــةالكيمي

، وأن يتيحها على أقراص مدجمة وعلى املوقـع         ٢٠٠٩التكاليف، يف موعد ال يتجاوز هناية عام        
  اإللكتروين للجنة االقتصادية ألوروبا؛ 

علــى املوقــع  أن يواصــل تقــدمي املعلومــات عــن تنفيــذ النظــام املنــسق عامليــا          )ج(  
  اإللكتروين للجنة االقتصادية ألوروبا؛

احلكومات اليت مل تتخذ بعد اخلطوات الالزمة، مـن خـالل اإلجـراءات              يدعو  - ٤  
ــق    /و ــبة، لتطبي ــة املناس ــشريعات الوطني ــة     أو الت ــواد الكيميائي ــصنيف امل ــاً لت ــسق عاملي ــام املن للنظ

  ، إىل أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن؛وومسها
 للجان اإلقليمية وبـرامج األمـم املتحـدة والوكـاالت املتخصـصة             ر دعوته يكر  - ٥  

واملنظمات األخرى املعنية إىل أن تعزز تطبيـق النظـام املنـسق عامليـاً وأن تقـوم، عنـد االقتـضاء،                     
بتعديل صكوكها القانونية الدولية املتصلة بسالمة النقل أو السالمة يف أمـاكن العمـل أو محايـة               

  ية البيئة بغية وضع هذا النظام موضع التنفيذ عن طريق هذه الصكوك؛املستهلك أو محا
احلكومــات واللجــان اإلقليميــة وبــرامج األمــم املتحــدة والوكــاالت        يــدعو  - ٦  

لنظـام املنـسق عامليـاً      املتخصصة واملنظمـات املعنيـة األخـرى إىل موافـاة اللجنـة الفرعيـة املعنيـة با                
ا لــديها مـن مالحظـات بــشأن اخلطـوات املتخـذة لتطبيــق     مبـ  وومسهـا  لتـصنيف املـواد الكيميائيــة  

النظـــام املنـــسق عامليـــاً يف مجيـــع القطاعـــات ذات الـــصلة، عـــن طريـــق الـــصكوك والتوصـــيات  
ــة، مبــا يف ذلــك معلومــات عــن      ــة أو الوطني ــة أو اإلقليمي ــة الدولي ــادئ التوجيهي واملــدونات واملب

  الفترات االنتقالية لتطبيقه، حسب االقتضاء؛
ــشج  - ٧   ــرامج األمــم املتحــدة والوكــاالت      عي ــة وب احلكومــات واللجــان اإلقليمي

املتخصصة واملنظمات الدولية املختصة األخرى واملنظمات غـري احلكوميـة، وخباصـة املنظمـات              
الــيت متثــل الــصناعة، علــى تعزيــز دعمهــا لتطبيــق النظــام املنــسق عامليــاً بتقــدمي مــسامهات ماليــة    

نـــشطة بنـــاء القـــدرات يف البلـــدان الناميـــة والبلـــدان الـــيت متـــر تقـــدمي املـــساعدة التقنيـــة أل أو/و
  انتقالية؛ مبرحلة

  

__________ 
  )١٢(  ST/SG/AC.10/30/Rev.3.  
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  برنامج عمل اللجنة - جيم     
ــرة الــسنتني    وإذ حيــيط علمــاً   ــة لفت ــامج عمــل اللجن  علــى النحــو ٢٠١٠-٢٠٠٩بربن

  ، )١( من تقرير األمني العام٤٧  و٤٦الوارد يف الفقرتني 
 املستوى املتدين نسبياً ملشاركة خرباء من البلدان النامية والبلـدان الـيت متـر               وإذ يالحظ   

اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة يف أعمـال اللجنـة وضـرورة تعزيـز مـشاركتهم علـى نطـاق أوسـع يف                
  أعماهلا،
   املوافقة على برنامج عمل اللجنة؛يقرر  - ١  
ة خــرباء مــن البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر        علــى أمهيــة مــشارك  يــشدد  - ٢  

اقتــصاداهتا مبرحلــة انتقاليــة يف أعمــال اللجنــة ويــدعو، يف هــذا اخلــصوص، إىل تقــدمي تربعــات    
لتيــسري مــشاركتهم، مبــا يف ذلــك عــن طريــق دعــم تكــاليف الــسفر وبــدالت اإلقامــة اليوميــة،    

  سامهة إىل أن تفعل ذلك؛ويدعو الدول األعضاء واملنظمات الدولية اليت تستطيع امل
 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي يف  يطلـــب  - ٣  

 تقريراً عن تنفيـذ هـذا القـرار والتوصـيات املتعلقـة بنقـل البـضائع اخلطـرة وبالنظـام                     ٢٠١١ عام
  .املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

  
   ٢٠٠٧/٦ــس االقتصـــادي واالجتماعــي تنفيذ قـــرار اجملل  -ثانيا   
  املنشورات  -ألف   

، أعـد األمـني   ٢٠٠٧/٦وفقاً لطلب اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي الـوارد يف قـراره        - ٢
النظــام : التوصــيات املتعلقــة بنقــل البــضائع اخلطــرة  العــام الطبعــة اخلامــسة عــشرة املنقحــة مــن   

 اإلنكليزيـة و)  نـسخة ٣٦٠( الـرمسيني باإلسـبانية   ونشرت الطبعة للتداول والبيع . )١٣(النموذجي
)  نـسخة  ١٧٥(والعربيـة   )  نـسخة  ١٢٠(والـصينية   )  نسخة ٢٢٠(والروسية  )  نسخة ٣ ٩٢٠(

  ). نسخة٣٦٥(والفرنسية 
التوصــيات املتعلقــة  الــذي أدخــل علــى الطبعــة الرابعــة املنقحــة مــن    ٢ونــشر التعــديل   - ٣

ــل ــل االختبــارات وامل : البــضائع اخلطــرة  بنق ــداول والبيــع الــرمسيني باإلســبانية     )١٤(عــايريدلي للت
)  نـسخ ١١٥(والـصينية  )  نـسخة ٢١٥(والروسية )  نسخ ٢ ٣٨٥ (اإلنكليزيةو) نسخة ٣٤٥(

  ). نسخة٥٩٠(والفرنسية )  نسخة١٧٥(والعربية 
__________ 

  . والتصويباتE.07.VIII.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٣(  
  .E.07.VIII.2، رقم املبيع نفس املرجع  )١٤(  
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ــن      - ٤ ــة املنقحــة م ــة الثاني ــشرت الطبع ــوائم ون ــاملي   النظــام املت ــصعيد الع ــى ال ــصنيف  عل لت
 اإلنكليزيــةو)  نــسخة٣٩٥( للتــداول والبيــع الــرمسيني باإلســبانية )١٥( وومسهــاالكيميائيــة املــواد

)  نـسخة  ٢٥٠(والعربيـة   )  نـسخة  ١٦٥(والـصينية   )  نسخة ٢٤٥(والروسية  )  نسخة ٢ ٧٢٥(
  ). نسخة٧٣٥(والفرنسية 

، وأيـضا   دليل االختبارات واملعايري   و النظام النموذجي ونشرت كذلك نسخ جممعة من        - ٥
ــة     ، ومــن٢  و١مــن التعــديلني  النظــام املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي لتــصنيف املــواد الكيميائي

 اإلنكليزيــةباللغــات األســبانية و( للبيــع علــى أقــراص مدجمــة بــذاكرة للقــراءة فقــط  )١٦(وومسهــا
  ).والفرنسية

 والنظــام املتــوائم ٢  و١ والتعــديالن دليــل االختبــارات واملعــايري  ووالنظــام النمــوذجي  - ٦
  .)٥(يع اللغات على موقع اللجنة االقتصادية ألوروبا على الشبكةمنشورة جبم

  
  النظام النموذجي: تنفيذ التوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة  -باء   

 مجيــع احلكومــات املهتمــة  ٢٠٠٧/٦دعــا اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف قــراره     - ٧
ة املعنية إىل مراعاة توصيات اللجنـة       واللجان اإلقليمية والوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولي     

  .عند وضع املدونات واألنظمة ذات الصلة أو حتديثها
للتوصــيات املتعلقــة بنقــل البــضائع  وأُدرجــت أحكــام الطبعــة اخلامــسة عــشرة املنقحــة    - ٨

  :يف الصكوك الدولية التالية )١٣(النظام النموذجي: اخلطرة
ــة   )أ(   ــة الدوليــ ــة البحريــ ــة الب: املنظمــ ــرة   املدونــ ــضائع اخلطــ ــة للبــ ــة الدوليــ حريــ

 يف االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة        ١٥٩ للتطبيق اإللزامي بالنسبة إىل األطراف الـ        ٠٨-٣٤ التعديل(
، مـع إمكانيـة التطبيـق علـى أسـاس           ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثـاين   ١األرواح يف البحر اعتباراً من      

  ؛)٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١طوعي اعتباراً من 
 مــن التعليمــات الفنيــة ٢٠١٠-٢٠٠٩طبعــة : الطــريان املــدين الــدويلمنظمــة   )ب(  

 يف اتفاقيــة ١٩٠تطبيــق إلزامــي بالنــسبة لألطــراف الـــ (للنقــل اجلــوي املــأمون للبــضائع اخلطــرة 
  ؛)٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١الطريان املدين الدويل اعتباراً من 

) الـسادسة واألربعـون   ( ٢٠٠٩طبعـة عـام     ): ياتـا (احتاد النقـل اجلـوي الـدويل          )ج(  
  ؛)٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١املطبَّق اعتباراً من (لنظام البضائع اخلطرة 

__________ 
  .اتوالتصويب  E.07. II. E.5، رقم املبيع نفس املرجع  )١٥(  
  .E/F/S.07.VIII.4 املبيع ، رقمنفس املرجع  )١٦(  
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االتفـاق األورويب املتعلـق بالنقـل الـدويل للبـضائع           : اللجنة االقتصادية ألوروبـا     )د(  
  ؛) طرفاً متعاقدا٤٥) (٢٠٠٩يوليه / متوز١اعتباراً من (اخلطرة بالطرق الربية 

االتفـاق األورويب املتعلـق بالنقـل الـدويل للبـضائع           : االقتصادية ألوروبـا  اللجنة    )هـ(  
ــة،     ــة الداخلي ــن   (اخلطــرة عــرب الطــرق املائي ــاراً م ــق اعتب ــوز١يطب ــه / مت ــا ١١، ٢٠٠٩يولي  طرف

  ؛)متعاقدا
األنظمـة الدوليـة    : املنظمة احلكومية الدولية للنقـل الـدويل بالـسكك احلديديـة            )و(  

ــة بنقـــل البـــضائع ا  ــة  املتعلقـ ــرة بالـــسكك احلديديـ ــيمال(خلطـ ــذييل جـ ــة  تـ ــة املتعلقـ  مـــن االتفاقيـ
  ،٢٠٠٩ينـــاير / كـــانون الثـــاين١ اعتبـــاراً مـــن ةاملطبقـــ) (الـــدويل بالـــسكك احلديديـــة بالنقـــل
  ). طرفاًً متعاقدا٤٢
ستنطبق أحكام االتفاق األورويب املتعلق بالنقـل الـدويل للبـضائع اخلطـرة علـى الطـرق                   - ٩

ولية املتعلقة بنقل البـضائع اخلطـرة بالـسكك احلديديـة كـذلك علـى احلركـة          الربية واألنظمة الد  
  .)١٧(٢٠٠٩يوليه /متوز ١الداخلية يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اعتباراً من 

 وروغــواىاألرجنــتني وأ (لبلــدان املخــروط اجلنــويب  الــسوق املــشتركة  تطبــق بلــدان    - ١٠
االتفـاق املتعلـق بالنقـل الـداخلي للبـضائع      )  البوليفاريـة  فرتويـال  ومجهوريـة    الربازيلو وباراغواي

، )االتفاق املتعلق بنقل البضائع اخلطـرة يف الـسوق املـشتركة لبلـدان املخـروط اجلنـويب                ( اخلطرة
، واألنظمـة   )١٨(ةلتوصـيات املتعلقـة بنقـل البـضائع اخلطـر          ل املنقحـة  الـسابعة  الطبعة إىل باالستناد

ئع اخلطــرة بالــسكك احلديديــة، واالتفــاق األورويب املتعلــق بالنقــل  الدوليــة املتعلقــة بنقــل البــضا
  .)١٩(الدويل للبضائع اخلطرة بالطرق الربية

 ،بــريو املتعــددة القوميــات، وبوليفيــاودولــة  إكــوادور،(نــديز ألمجاعــة دول اووضــعت   - ١١
ــاو ــستند   ) كولومبي ــشروع نظــام ي ــة إىلم ــة عــشرة  الطبع ــناملنقحــة الثالث  ي النظــام النمــوذج  م

 واألنظمـة   ٢٠٠٥واالتفاق األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة بالطرق الربيـة لعـام             
ــام       ــة لعـ ــسكك احلديديـ ــرة بالـ ــضائع اخلطـ ــل البـ ــة بنقـ ــة املتعلقـ ــزال  ، ٢٠٠٥الدوليـ ــيت ال تـ الـ

  .)٢٠(النظر قيد

__________ 
  )١٧(  Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on the inland 

transport of dangerous goods (Official Journal of the European Union L260 of 30 September 2008).  
  .E.91.VIII.2، نفس املرجع  )١٨(  
  .E.01.VIII.4، نفس املرجع  )١٩(  
  . والتصويباتE.03.II. E.25منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢٠(  
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 ،١٩٩٧ اللجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ يف عـــام ونـــشرت  - ١٢
ــادئا” ــة ملب ــه للنقــل إ نظــم وطنيــة ولوضــع التوجيهي ــداخليقليمي الــيت “)٢١(ة للبــضائع اخلطــرال

 جنـوب   أمـم ع وزراء النقـل لرابطـة       ووقّـ . ةتنفيذ التوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطر     توصي ب 
ــول ٢٠ يف آســياشــرق  ــم   ،٢٠٠٢ســبتمرب /أيل  اإلطــاريلرابطــة اتفــاق ال ،٩الربوتوكــول رق
النقـل  وشـروط    إجـراءات وينص الربوتوكول علـى تبـسيط       . العابر للبضائع نقل  التيسري  ب املتعلق

: ةالتوصـيات املتعلقـة بنقـل البـضائع اخلطـر          باسـتخدام    الرابطـة  يف بلـدان     اخلطـرة العابر للبضائع   
  . واالتفاق األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة بالطرق الربيةالنظام النموذجي

تـــشاد (، اعتمـــدت اجلماعـــة االقتـــصادية والنقديـــة لوســـط أفريقيـــا  ١٩٩٩ويف ســـنة   - ١٣
النظــام املتعلــق ) ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى وغــابون وغينيــا االســتوائية والكــامريون والكونغــو

بنقل البضائع اخلطرة الذي يقوم جزئياً على األحكام السابقة لالتفـاق األورويب املتعلـق بالنقـل                
  .للنظام النموذجيلطرق الربية ولكنها غري مطابقة متاما الدويل للبضائع اخلطرة با

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

جيـري عـادة   علـى سـبيل املثـال،    ف. ةنظماألحتديث  أوانني  لسن القو املعتمدة   الوطنية   اإلجراءات
)  االحتاديـة  الـنظم  من مدونة    ٤٩ املادة (األمريكية الواليات املتحدة    يف السارية ةنظماألحتديث  
 مـع   ،)١٣(النظـام النمـوذجي    مـن    املنقحة عشرة   اخلامسة أحكام الطبعة تعكس  ُحدثت ل ، و سنويا

، )٢٢(املنقحـة  عـشرة    الرابعـة  تـستند إىل الطبعـة     الكندية ةمنظوال تزال األ  . استثناءات قليلة جدا  
وإن كــان ُيــسمح للمرســل إلــيهم باســتخدام التــصنيفات وأمســاء الــشحنات الــواردة يف الطبعــة   

 احلديديــة بــالطرق الربيـة والــسكك  ة لنقـل البــضائع اخلطـر  األســترالية املدونـة وتــستند . األخـرية 
واعتمــدت . النظــام النمــوذجي مــن املنقحــة عــة عــشرةالراب الطبعــة إىل  أيــضا)الطبعــة الــسابعة(

ــة ــة عــشرة  الطبع ــا )١٩(النظــام النمــوذجي مــن املنقحــة  الثاني ــار وطــين يف ماليزي وجيــري  ، كمعي
  . من خالل تشريعات وطنية يف الربازيل وتايلندتنفيذها
وعلـى الــرغم مـن أن النقــل الـدويل للبــضائع اخلطـرة ميــسر بفـضل مواءمــة االتفاقيــات        - ١٥
االتفاقات الدولية الرئيسية املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة مع النظـام النمـوذجي، وحتـديثها يف                أو
واحد، فإن عدم مواءمة بعض األنظمـة الوطنيـة الـسارية علـى النقـل الـربي الـداخلي يف آن                      آن

واحــد أو بــشكل كامــل، مــا زال يــسبب مــشاكل يف جمــال التجــارة الدوليــة، خاصــة يف حالــة   
وهلذا السبب، احتفظت اللجنة يف مـشروع برنـامج عملـها ببنـد يـدعو               . عدد الوسائط النقل املت 
__________ 

 .E.98.II.F.49، نفس املرجع  )٢١(  
 . والتصويباتE.05.VIII.I، نفس املرجع  )٢٢(  
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إىل اختاذ تـدابري أخـرى لتيـسري املواءمـة علـى الـصعيد العـاملي بـني أنظمـة نقـل البـضائع اخلطـرة                          
  .النظام النموذجي: والتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة

  
  العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسهاتنفيذ النظام املتوائم على الصعيد   -جيم   

ــة املــستدامة البلــدان يف الفقــرة      - ١٦ مــن خطــة ) ج (٢٣شــّجع مــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي
 يف جوهانسربغ، علـى تنفيـذ النظـام املتـوائم           ٢٠٠٢التنفيذ اليت وضعها يف دورته املعقودة عام        

 يف أقـرب موعـد ممكـن كـي يوضـع            )٦(على الصعيد العـاملي لتـصنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا           
  .٢٠٠٨النظام موضع التطبيق الكامل حبلول عام 

النقـل واملـستهلكون والـصحة والـسالمة        (ومبا أن النظام املتوائم يتناول عـدة قطاعـات            - ١٧
فــإن تنفيــذه بفعاليــة يتطلــب مــن الــدول األعــضاء بــذل جهــود كــبرية ) يف مكــان العمــل والبيئــة

ديـدة تتعلـق بالـسالمة الكيميائيـة يف كـل قطـاع، أو لـسن تـشريعات            لتعديل نصوص قانونيـة ع    
  .جديدة
 لـيعكس األحكـام ذات الـصلة مـن           النظـام النمـوذجي    ويف قطاع النقـل، ُعـدل بالفعـل         - ١٨

، كمــا ُعــدلت تبعــا لــذلك مجيــع الــصكوك الدوليــة   النظــام املتــوائمالطبعــة املنقحــة الثانيــة مــن  
، وُعــدلت كــذلك مجيــع األنظمــة  ٢٠٠٩بــق فعليــا يف عــام   لتط٨الرئيــسية الــواردة يف الفقــرة  

  .ث بانتظام على أساس النظام النموذجيمة على هذه الصكوك، أو اليت حتدالوطنية القائ
يتطلـب تعـديل    النظـام   ألن تنفيذ   األخرى مبزيد من التعقيد     قطاعات  ال وتتسم احلالة يف    - ١٩
  . لتطبيقها التوجيهيةالنصوص القانونية واملبادئ خمتلف  عدد كبري من تنقيح أو
دخلـت الـصكوك القانونيـة املنفـذة للنظـام املتـوائم حيـز النفـاذ بالفعـل يف البلـدان                      وقد  - ٢٠
، ومجيـع الـدول     )٢٠٠٦(، مجهورية كوريا    )٢٠٠٤(، موريشيوس   )٢٠٠١(نيوزيلندا  : التالية

  ).٢٠٠٩ يناير/ الثاينكانون( األوروبية األعضاء يف االحتاد األورويب واملنطقة االقتصادية
ســواء كأعــضاء كــاملي (وهنــاك بلــدان أخــرى، وال ســيما مجيــع البلــدان الــيت تــشارك   - ٢١

جلنة اخلرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام املتـوائم علـى الـصعيد        يف اجتماعات   ) العضوية أو كمراقبني  
، باإلضــافة إىل ) أدنــاه٣٠-٢٨ انظــر الفقــرات ( وومسهــا العــاملي لتــصنيف املــواد الكيميائيــة   

سنغافورة وشيلي وماليزيا، ال تزال تعكف علـى تنقـيح وتعـديل نـصوصها القانونيـة ومعايريهـا                  
  .ومبادئها التوجيهية لبلوغ تطبيق النظام املتوائم يف أقرب وقت ممكن

موقعهــا علــى  علــى األمانــةوضــعت ومــن أجــل مراقبــة حالــة تطبيــق النظــام املتــوائم،     - ٢٢
احلكوميـة   لـإلدارات هـذا املوقـع   يـوفر  و.  مـن البلـدان    هايع املعلومـات الـيت مجعتـ       مج )٥(رنتاإلنت

 .خمتلــف القطاعــات املعنيــةعــن  معلومــات جديــدة ميقــدت أوهــذه املعلومــات إمكانيــة حتــديث 
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 مـن   ٦ الفقرة لتقدمي هذه املعلومات، على النحو املبني يف         ة مجيع البلدان مدعو   لذلك، فإن 
  .أعاله ١ الفقرةشروع القرار الوارد يف اجلزء باء من م

وقــام بعــض األعــضاء مــع األمانــة بتــوفري املــشورة واخلــربة الفنيــة املباشــرة للعديــد مــن     - ٢٣
  .الدول األعضاء األخرى

ســـنتياغو،  (النظـــام املتـــوائم ونظمـــت وزارة الـــصحة يف شـــيلي حلقـــة عمـــل عـــن        - ٢٤
  ). لنقل، والصناعة، واجلمارك، واإلدارةا(، موجهة إىل قطاعات خمتلفة )٢٠٠٧أبريل /نيسان
وبــدعم مـــايل مــن عـــدة دول أعـــضاء ومــن املفوضـــية األوروبيــة والقطـــاع اخلـــاص،       - ٢٥

اضطلعت خمتلـف املنظمـات والـربامج بعـدة أنـشطة إضـافية لبنـاء القـدرات والتـدريب، شـارك                     
  :فيها خرباء يف اللجنة الفرعية، وخاصة

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

 وومسهـا   على الصعيد العاملي لتصنيف املـواد الكيميائيـة       أجل بناء القدرات لتنفيذ النظام املتوائم       
  :على النحو التايل

ــة عــن   تنظــ  ‘١’   ــوائم واجتماعــات للتخطــيط يف   يم حلقــات عمــل وطني النظــام املت
 والـــسنغال والـــصني  الـــشعبيةالدميقراطيـــةالو  ومجهوريـــة تايلنـــدو إندونيـــسيا
  ؛ نيجرييا وماليزيا وكمبوديا وفييت نام والفلبنيوغامبيا و

ــات عمــل  تنظــيم   ‘٢’   ــةحلق ــالغ عــن    إقليمي ــام اإلب ــن نظ ــار ع ــة األخط  الكيميائي
، إندونيــسيا( جنــوب شــرقي آســيا أمــملبلــدان رابطــة : املتــوائمالنظــام  وتنفيــذ
، إندونيـسيا ( ملنظمـات الـصاحل العـام واملنظمـات العماليـة         ،  )٢٠٠٧ مـايو /أيار
، نيجرييـا  (اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا     ولبلدان  ) ٢٠٠٧مايو  /أيار
  ؛)٢٠٠٨مايو /أيار

ؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة مــن للــشراكة العامليــة ملــاالجتمــاع الثــاين   ‘٣’  
  ؛)٢٠٠٧ يوليه/متوزجنيف، (أجل بناء القدرات لتنفيذ النظام املتوائم 

ــوائم عــروض   ‘٤’   ــام املت ــة     النظ ــصحة املهني ــسالمة وال ــث لل ــريب الثال ــؤمتر الع  يف امل
؛ مؤمتر أمريكـا الالتينيـة األول املعـين         )٢٠٠٨ نوفمرب/ الثاين تشرينالبحرين،  (

وادث الكيميائيــة واالجتمــاع الثــاين ملراكــز االســتجابة حلــاالت الطــوارئ بــاحل
ــاملواد اخلطــرة   ــة ب ــتني، (املتعلق ــشريناألرجن ــاينت ــوفمرب/ الث ــة ؛)٢٠٠٨ ن  حلق

 والربنـامج املـشترك ملعهـد غواجنـو          املتحـدة  األمـم العمل املشتركة بـني جامعـة       
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ائيـة اخلطـرة والتنميـة    للعلوم والتكنولوجيـا عـن اإلدارة الـسليمة للمـواد الكيمي         
ــا،  (املــستدامة  ــة كوري ــوبر/ األولتــشرينمجهوري ؛ حلقــة العمــل  )٢٠٠٨ أكت

اإلقليمية املكلفة بالتحضري لالجتماع الثاين للفريق العامـل املخـصص املفتـوح            
بــاب العــضوية املعــين باســتعراض وتقيــيم تــدابري التــصدي ملــسألة الزئبــق علــى  

  ؛)٢٠٠٨ يونيه/حزيرانقطر، (الصعيد العاملي 
وثيقة توجيهيـة منقحـة عـن إعـداد خطـة تنفيـذ وطنيـة؛          : تطوير املواد املرجعية    ‘٥’  

؛ توجيهـات منقحـة عـن اختبـارات الفهـم؛           النظام املتوائم دورات تدريبية عن    
 من الناحية القانونيـة؛ الـدليل       النظام املتوائم دراسات حاالت قطرية عن تنفيذ      

ــدويل ل ــوائم ال ــع مــ لنظــام املت ــصناعية؛  ؛ كتيــب رف ــدوائر ال ــوعي يف ال ستوى ال
لــشراكة العامليــة ملــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة مــن  ل التقــارير الــسنوية

   ؛أجل بناء القدرات لتنفيذ النظام املتوائم
للفريـق االستـشاري املعـين بربنـامج بنـاء           عـشرة    اجللستان الثانية عشرة والثالثة     ‘٦’  

  ؛ بعد جلسات اللجنة الفرعيةمباشرة ا عقدتلتان، الالقدرات
 االجتمـاع الـسادس بـني       :اهلـادئ  احملـيط    ومنطقـة  آسـيا     يف التعاون االقتصادي   )ب(  

منتــدى التعــاون االقتــصادي يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ واحلــوار بــشأن املــواد الكيميائيــة    
يت تنظــر يف واجتماعــات متابعــة ملختلــف األفرقــة العاملــة الــ) ٢٠٠٧ يونيــه/حزيــرانســتراليا، أ(

  ؛النظام املتوائمقضايا تنفيذ 
منظمـــة الـــصحة املـــواد الكيميائيـــة املـــشترك بـــني  ربنـــامج الـــدويل لـــسالمة  ال  )ج(  
  : املتحدة للبيئةاألممبرنامج /منظمة العمل الدولية/العاملية

اســـتعراض وحتـــديث البطاقـــات الدوليـــة للـــسالمة الكيميائيـــة حبيـــث تـــشمل    ‘١’  
ــصنيفات ووســم   ــام املت ــوائمالنظ ــصنيفات  . ت ــام وحــىت اآلن، أدرجــت ت  النظ

   بطاقة جديدة أو منقحة؛١٧٨ يف املتوائم
 مــايو/أيــار( للقطــاع الــصحي يف نيجرييــا   النظــام املتــوائم حلقــة عمــل عــن     ‘٢’  

  ؛)٢٠٠٨
  :املكتب اإلقليمي لغرب آسيا -  اإلمنائي املتحدةاألممبرنامج   )د(  
اململكــة العربيــة الــسعودية،  ( املتــوائمالنظــامحلقــة عمــل تدريبيــة إقليميــة عــن   ‘١’  

  ؛)٢٠٠٨أبريل /نيسان
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  : يف االجتماعات التاليةلنظام املتوائمالترويج ل  ‘٢’  
االجتماع املشترك الثـاين لفرقـة جملـس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة                  -أ     

اململكـة العربيـة    (املعنية بطبقـة األوزون واملـواد الكيميائيـة واجلمـارك           
   ؛)٢٠٠٨مايو /يارالسعودية، أ

اجتمــاع الفريــق الــتقين العــريب املعــين بالنفايــات اخلطــرة واالتفاقــات      -ب     
 / الثـاين  تـشرين مصر،  (البيئة املتعددة األطراف بشأن املواد الكيميائية       

  ؛)٢٠٠٨ نوفمرب
ــة      -ج      ــسليمة للمــواد الكيميائي ــة عــن اإلدارة ال ــدوة العربي ــة (الن اجلمهوري

  ؛)٢٠٠٨ نوفمرب/ الثاينينتشرالعربية السورية، 
إعــداد : الربنــامج املــشترك بــني املنظمــات لــإلدارة الــسليمة للمــواد الكيميائيــة   )هـ(  

  .النظام املتوائموثيقة توجيهية ملساعدة البلدان على اجتياز املرحلة االنتقالية لتنفيذ 
 املنـشأة مـع اهليئـات      ا تعاوهنـ  أيـضا الفرعية املعنية بالنظـام املتـوائم       اخلرباء   جلنة   وواصلت  - ٢٦

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

 املتعلــقونتريــال بروتوكــول مو ؛التخلص منــهابــ واخلطــرة عــرب احلــدود النفايــاتمبراقبــة حركــة 
 ؛ الثابتــةالعــضويةامللوثــات ب املتعلقــة واتفاقيــه ســتوكهومل  األوزون؛ لطبقــة املــستنفدةاملواد بــ
  ومبيـدات  كيميائيـة  مـواد    علـى  عـن علـم      املـسبقة املوافقـة   بشأن تطبيـق إجـراء      تردام  رواتفاقيه  و

حلــدود للحــوادث ا اآلثــار عــابرةب ة املتعلقــةتفاقيــاال و؛ خطــره يف التجــارة الدوليــةآفــات معينــة
 ). أدناه٤٤الفقرة انظر أيضا (الصناعية 

  
أعمــال جلنــة اخلــرباء املعنيــة بنقــل الــسلع اخلطــرة وبالنظــام املتــوائم علــى    - ثالثا  

يف فتـــرة الـــسنتني  وومسهـــا الـــصعيد العـــاملي لتـــصنيف املـــواد الكيميائيـــة
٢٠٠٨-٢٠٠٧  

  االجتماعات املعقودة  - ألف  
  :االجتماعات التالية ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ُعقدت يف فترة السنتني  - ٢٧

احلاديــــة الــــدورة : جلنــــة اخلــــرباء الفرعيــــة املعنيــــة بنقــــل البــــضائع اخلطــــرة    )أ(  
ــون ــن   والثالثـ ــرة مـ ــودة يف الفتـ ــوز٦ إىل ٢املعقـ ــه / متـ ؛ )ST/SG/AC.10/C.3/62 (٢٠٠٧يوليـ

 ٢٠٠٧ديـــسمرب /كـــانون األول ٧ إىل ٣ املعقـــودة يف الفتـــرة مـــن والثالثـــونة يـــوالـــدورة الثان
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)ST/SG/AC.10/C.3/64 و Add.1( ــدورة ــون ؛ والــ ــة والثالثــ ــن   الثالثــ ــرة مــ ــودة يف الفتــ  املعقــ
؛ والـــدورة )Add.1 و ST/SG/AC.10/C.3/66 (٢٠٠٨يوليـــه / متـــوز٩ إىل يونيـــه/حزيـــران ٣٠

ــة و ــن   الرابعـــ ــرة مـــ ــودة يف الفتـــ ــون املعقـــ ــانون األول٩ إىل ١الثالثـــ ــسمرب / كـــ  ٢٠٠٨ديـــ
)ST/SG/AC.10/C.3/68(؛  

جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املتوائم على الصعيد العـاملي لتـصنيف املـواد                )ب(  
ــا  ــة وومسهــ ــدورة: الكيميائيــ ــشرة الــ ــة عــ ــودة يف  الثالثــ ــوز١٠ و ٩ املعقــ ــه / متــ  ٢٠٠٧يوليــ

)ST/SG/AC.10/C.4/26(   كـانون   ١٤ إىل ١٢  الفتـرة مـن     املعقـودة يف   الرابعـة عـشرة   ؛ والدورة 
 عـشرة املعقـودة يف الفتـرة    اخلامـسة ؛ والـدورة    )ST/SG/AC.10/C.4/28 (٢٠٠٧ديسمرب  /األول
 عشرة املعقـودة    السادسة؛ والدورة   )ST/SG/AC.10/C.4/30 (٢٠٠٨يوليه  /متوز ١١ إىل   ٩من  

  ؛)ST/SG/AC.10/C.4/32 (٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ١٠يف الفترة من 
النظام املتوائم علـى الـصعيد العـاملي        جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وب        )ج(  

ــا   ــة وومسه ــواد الكيميائي ــصنيف امل ــدورة : لت ــةال ــودة يف الرابع ــسمرب / كــانون األول١٥ املعق دي
٢٠٠٨) ST/SG/AC.10/34و  Corr.1و  Add.1-3.(  
شاركت البلدان التـسعة والعـشرون التاليـة أمساؤهـا يف أعمـال اللجنـة بـصفتها أعـضاء                     - ٢٨

جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقـل البـضائع اخلطـرة أو يف جلنـة اخلـرباء الفرعيـة                  كاملة العضوية يف    
: أو يف كلتيهمـا    وومسهـا    املعنية بالنظام املتوائم علـى الـصعيد العـاملي لتـصنيف املـواد الكيميائيـة              

ــي  ــاد الروسـ ــتني، )٢٣(االحتـ ــبانياو ،األرجنـ ــترالياو ،إسـ ــاو ،أسـ ــداوأ ،أملانيـ ــاو ،)٢٤(يرلنـ  ،إيطاليـ
 ،جنـوب أفريقيـا   و ،)٢٣(اجلمهورية التـشيكية  و ،)٢٣(بولنداو ،بلجيكاو ،)٢٣(الربتغالو ،ربازيلالو
 ،)٢٤(قطـر و ،فنلنـدا و ،فرنـسا و ،الـصني ، و )٢٤(وصـربيا  ،الـسويد و ،)٢٤(السنغالو ،)٢٤(الدامنركو
 ،النمـــساو ،النـــرويجو ،اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية     و ،كنـــداو
   .اليابانو ،الواليات املتحدة األمريكيةو ،هولنداو ،)٢٤(ندانيوزيلو

ة  كاملـ  أعـضاء  ي واهلنـد، وهـ     واملكـسيك  ومل يشارك يف أعمال اللجنة كل من املغرب         - ٢٩
العضوية يف جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة، وأوكرانيا وزامبيا واليونان، وهـي              

اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بالنظــام املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي   أعــضاء كاملــة العــضوية يف جلنــة  
 يف  ية وهـي عـضو كامـل العـضو        ،مجهورية إيران اإلسالمية  ولتصنيف املواد الكيميائية وومسها،     

   .كلتا اللجنتني الفرعيتني
__________ 

 .عضو يف جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة فقط  )٢٣(  
 اخلـــرباء الفرعيـــة املعنيـــة بالنظـــام املتـــوائم علـــى الـــصعيد العـــاملي لتـــصنيف املـــواد الكيميائيـــة عـــضو يف جلنـــة  )٢٤(  

 .فقط وومسها
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ــي     - ٣٠ ــاد الروسـ ــات االحتـ ــون حكومـ ــل مراقبـ ــواي ،)٢٤(ومثـ ــدا)٢٤(وأوروغـ ، )٢٣(، وايرلنـ
 ومجهوريـــة الو ،ومجهوريـــة كوريـــا، )٢٤(، وجامايكـــا)٢٣(وتـــونس ،)٢٤(وتايلنـــد ،)٢٣(وبلغاريـــا

، )٢٤(وفييـت نـام    ، وسويسرا ،)٢٤(وسلوفينيا،  )٢٣(وسلوفاكيا ، ورومانيا ،)٢٤(الدميقراطية الشعبية 
ــر ــا، )٢٣(وقط ــا،)٢٤(وكمبودي ــا، وكيني ــدا، )٢٤( ونيجريي ــضا    .)٢٣(ونيوزيلن ــد شــاركت أي يف وق

كوميـة  احل اتنظمـ املتخصـصة و  امل توكـاال مـن ال   ٩ جلماعات األوروبيـة و   جلنة ا أعمال اللجنة   
   . منظمة غري حكومية٥٠دولية و ال

واستمر االتصال مع اهليئات أو املنظمات الدولية املسؤولة عن وسائط النقـل الفرديـة،              - ٣١
ط اهلـادئ   وال سيما اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـي                 

ومنظمـة الطـريان املـدين الـدويل واملنظمـة البحريـة الدوليـة              ) للنقل الداخلي يف هاتني املنطقـتني     (
  .واملنظمة احلكومية الدولية للنقل الدويل بالسكك احلديدية

وأولت اللجنة عناية خاصة للتنسيق بني أنشطتها واألنشطة اليت تضطلع هبـا املنظمـات                - ٣٢
 متــس ميــدان نقــل البــضائع اخلطــرة أو تــصنيف املــواد الكيميائيــة مثــل    والــيت،الدوليــة األخــرى

ــة  ــة للطاقــة الذري ــة الدولي  ومنظمــة العمــل ،ألغذيــة والزراعــةلألمــم املتحــدة ا ومنظمــة ،الوكال
 ، واالحتــاد الربيــدي العــاملي، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، ومنظمــة الــصحة العامليــة،الدوليــة

 ، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي،دريب والبحــثومعهــد األمــم املتحــدة للتــ
تكـرارا هلـا   تكون أعمال هذه املنظمات مكملة ألنشطة اللجنة وتوصـياهتا ال      وذلك لضمان أن  

  .أو على تضارب معها
  .خدمات األمانةوقامت أمانة اللجنة االقتصادية ألوروبا بتوفري   - ٣٣
  

  عية املعنية بنقل البضائع اخلطرةأعمال جلنة اخلرباء الفر  - باء  
 املــسائل املتنوعــة ذات ٢٠٠٨-٢٠٠٧ناقــشت اللجنــة الفرعيــة خــالل فتــرة الــسنتني     - ٣٤

 .E/2007/53من الوثيقة ) أ (٤٣اهتا وفقا لربنامج العمل املبني يف الفقرة صصااختالصلة ب

 اخلامـسة املنقحـة    على الطبعـة     )٢٥(واستنادا إىل ذلك العمل، اعتمدت اللجنة تعديالت        - ٣٥
 وعلى الطبعـة الرابعـة املنقحـة        النظام النموذجي : للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة    عشرة  

 مـن   عظمهـا ، وهي تتكون مب   للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري       
   :أحكام جديدة أو منقحة عن

__________ 
  )٢٥(  ST/SG/AC.10/36/Add.1. 
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طــرة املوجــودة واجلديــدة وتــصنيفها قائمــة بــبعض املــواد واألصــناف اخلوضــع   )أ(  
  ؛ والصهاريج التغليفشروطتغليف وتنقيح بعض الأساليب ما يتصل هبا من و

  نقل املواد اخلطرة يف احلاويات املّربدة؛  )ب(  
  النقل يف احلاويات املطهرة بالتربيد؛  )ج(  
اآلمـن  مواءمة النظام النموذجي مع الئحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للنقل             )د(  

  للمواد املشعة؛
  ؛حمدودةكميات املغلفة يف شكل نقل املواد اخلطرة   )هـ(  
ــشروط  )و(   ــدة ال ــل  حل اجلدي ــات نق ــات اوي ــسائبالكمي ــبرية احلجــم ونظــم    ةال الك

   ؛هيدريد الفلز لتخزين اهليدروجني
  ؛شروط اختبار املتفجرات واملواد املتفجرة وبطاريات الليثيوم  )ز(  
علــى الــصعيد العــاملي لتــصنيف النظــام املتــوائم النمــوذجي مــع مواءمــة النظــام   )ح(  

  ؛املواد الكيميائية وومسها
  .استخدام تبادل البيانات اإللكترونية فيما يتعلق مبقتضيات التوثيق  )ط(  

املبادئ التوجيهية الرامية إىل توضيح املربرات الكامنـة        بتحديث   اللجنة الفرعية    وقامت  - ٣٦
 وإرشــاد املــنظمني عنــد حتديــد شــروط نقــل مــواد النظــام النمــوذجي يف الــواردة وراء األحكــام

ــددة ــرة حمــــ ــلواعتــــــربت أن . خطــــ ــذا العمــــ ــسنتني هــــ ــرة الــــ ــستمر يف فتــــ    جيــــــب أن يــــ
٢٠١٠-٢٠٠٩.  

ــوائح نقــل        - ٣٧ ــدابري جديــدة لتيــسري مواءمــة ل ــة يف إمكــان اختــاذ ت ــة الفرعي ونظــرت اللجن
).  أعــاله١٥انظــر أيــضا الفقــرة (لعــاملي البــضائع اخلطــرة مــع النظــام النمــوذجي علــى الــصعيد ا

ولتقيـيم  . واتفق على ضرورة بذل جهـود إضـافية لتحـسني املواءمـة علـى نطـاق العـامل بأكملـه           
املشكلة بصورة أدق، فإن احلكومات واملنظمـات الدوليـة مـدعوة لتقـدمي تعليقاهتـا بتوجيـه                 

أو الدوليـة الـيت ال تتطـابق        االنتباه إىل الشروط املتضمنة يف صكوكها الوطنية أو اإلقليمية          
  .مع النظام النموذجي

وقامت اللجنة الفرعيـة، باعتبارهـا جهـة التنـسيق للمخـاطر املاديـة فيمـا يتعلـق بتطـوير                      - ٣٨
وحتديث النظام املتوائم، بإعداد مقترحـات جديـدة، أيـدهتا جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام            

وينبغـي أن يتواصـل خـالل فتـرة الـسنتني           ). أدنـاه ) أ (٤١ انظر الفقرة الفرعية  (املتوائم واللجنة   
 العمـــل الـــذي بـــدأ فيمـــا يتعلـــق بالغـــازات غـــري املـــستقرة كيميائيـــا، واملـــواد  ٢٠١٠-٢٠٠٩
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ــيت ــول         ال ــة املفع ــاء، واملتفجــرات املعطل ــستها امل ــد مالم ــامة عن ــازات س ــق غ ــضا  (تطل ــر أي انظ
  ). أدناه٤٢ الفقرة
مــن اجلــزء ألــف مــن مــشروع القــرار الــوارد يف    ٦ إىل ١يــرد يف الفقــرات مــن  و  - ٣٩

 من هذا التقرير اإلجراء الذي أوصـت اللجنـة اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                ١ الفقرة
  .باختاذه يف ما يتعلق بأعمال جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة

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

  املواد الكيميائية وومسها
 مسائل متنوعـة ذات صـلة   ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ناقشت اللجنة الفرعية خالل فترة السنتني     - ٤٠
  .E/2007/53من الوثيقة ) ب (٤٣اهتا وفقا لربنامج عملها املبني يف الفقرة صصااختب

 الثانيـة املدخلـة علـى الـصيغة        )٢٦(واستنادا إىل ذلك العمل، اعتمدت اللجنة التعديالت        - ٤١
 حتـديث بغرض   وومسها   النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية       املنقحة من   

  :ما يتعلق مبا يلي  ال سيما يفتعزيزه،هذا النظام أو 
معايري التـصنيف لـبعض املخـاطر املاديـة، مثـل مولـدات الـرذاذ، واملتفجـرات،                   )أ(  

املـواد اهلالميـة، والغـازات املؤكـسدة، والـسوائل          ت األمونيـوم، والعوالـق أو       مستحلبات نيتـرا  و
  القابلة لالشتعال، واملواد املولدة للحرارة ذاتيا؛

  استحداث فئتني فرعيتني ملثريات احلساسية التنفسية واجللدية؛  )ب(  
  معايري تصنيف اخلالئط؛  )ج(  
ة األوزون ووضـع أحكـام     معايري جديدة لتـصنيف اخلالئـط اخلطـرة علـى طبقـ             )د(  

  مها؛يوستل
  استعراض معايري السمية املزمنة للبيئات املائية؛  )هـ(  
حتلــل املعــادن والعناصــر  /إكمــال التــصديق علــى الربوتوكــول املتعلــق بتحــول    )و(  

  املعدنية يف األوساط املائية؛
إرشــادات جديــدة بــشأن أســبقية ختــصيص بيانــات املخــاطر، ووضــع جمموعــة   )ز(  

  ؛)وما يتصل هبا من مدونات( بيانات املخاطر املوحدة جديدة من
  .العبوات الصغرية توسيم إرشادات جديدة بشأن  )ح(  
__________ 

  )٢٦(  ST/SG/AC.10/34/Add.3. 
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 أن العمل يف اجملاالت التالية جيـب أن يـستمر يف فتـرة الـسنتني           الفرعية واعتربت اللجنة   - ٤٢
ط م الغــازات غــري املــستقرة كيميائيــا وخالئــ يوســت وإعــداد معــايري لتــصنيف : ٢٠١٠-٢٠٠٩

؛ ٧؛ اسـتعراض سلـسلة االختبـارات    )مبـا يف ذلـك حتديـد عـدم اسـتقرارها الكيميـائي            (الغازات  
تــصنيف املتفجــرات املعطلــة املفعــول؛ تقيــيم الــسمية الناجتــة عــن املــاء؛ مــسائل التنفيــذ؛ حتــسني  

  .م العبوات البالغة الصغريوستوضع إرشادات جديدة ل  للنظام املتوائم؛٣  و٢  و١املرفقات 
 التقدم احملرز يف جمال تنفيـذ النظـام املتـوائم علـى     هاوأبقت اللجنة الفرعية قيد استعراض     - ٤٣

الصعيد العاملي استنادا إىل التقارير املقدمة إليها من أعضائها ومـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة        
  .)٢٧(واملنظمات غري احلكومية املشاركة

  معاهـدات يف إطـار      مبوجـب  الـيت أنـشئت    وواصلت اللجنة الفرعية التعاون مع اهليئات       - ٤٤
ــوائم علــى       ــز تنفيــذ النظــام املت ــة تعزي ــة بغي ــة املتعلقــة بــسالمة املــواد الكيميائي االتفاقيــات الدولي

  ). أعاله٢٦ انظر أيضا الفقرة(وذلك من خالل هذه االتفاقيات ، العاملي الصعيد
ــن   و  - ٤٥ ــرات م ــرد يف الفق ــرا    ٧ إىل ١ي ــشروع الق ــن م ــاء م ــن اجلــزء ب ــوارد يف  م ر ال

 من هذا التقرير اإلجراء الذي أوصـت اللجنـة اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                ١ الفقرة
جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بالنظــام املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي    أعمــالبــشأن باختــاذه 

  .وومسها لتصنيف املواد الكيميائية
  

  ٢٠١٠-٢٠٠٩تني برنامج العمل وجدول االجتماعات لفترة السن  -رابعا   
 علــى ٢٠١٠-٢٠٠٩وافقــت اللجنــة علــى أن يكــون برنــامج العمــل لفتــرة الــسنتني      - ٤٦

  :النحو التايل
  :جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة  )أ(  
ــا     ‘١’   ــصلة هب ــسائل املت ــول    (املتفجــرات وامل ــة املفع ــك املتفجــرات املعطل ــا يف ذل مب

  ؛)٧وسلسلة االختبارات 
  ؛)مبا يف ذلك تصنيف اخلالئط واحملاليل(ضع القوائم والتصنيف والتغليف و  ‘٢’  
مبــــا يف ذلــــك بطاريــــات الليثيــــوم واملكثفــــات (نظــــم التخــــزين الكهربائيــــة   ‘٣’  

  ؛)القدرة عالية
__________ 

ميكن احلصول على معلومات عن تطبيق النظام املتوائم حسب البلدان وعن طريق الصكوك القانونية الدوليـة                  )٢٧(  
ــا    و ــة االقتــصادية ألوروب ــة واملبــادئ التوجيهيــة علــى املوقــع اإللكتــروين للجن : التوصــيات واملــدونات القانوني

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghc/implementation_e.html. 
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مبـــا يف ذلـــك نقـــل (مقترحـــات متنوعـــة بتعـــديالت علـــى النظـــام النمـــوذجي   ‘٤’  
  ؛)التكييف/وحدات التربيد

  ؛اإللكترونيةت تبادل البيانا  ‘٥’  
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛التعاون مع   ‘٦’  
   مع النظام النموذجي؛لوائح نقل البضائع اخلطرةمواءمة   ‘٧’  
  ؛)حتديثه (لنظام النموذجيل وضع مبادئ توجيهية  ‘٨’  
ــة بالنظــام املتــوائم      ‘٩’   ــة املعني مبــا يف ذلــك (املــسائل املتــصلة بلجنــة اخلــرباء الفرعي

 معايري املواد اليت تطلـق غـازات سـامة عنـد مالمـستها املـاء؛              لتحات؛ و معايري ا 
  ؛)والغازات غري املستقرة

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

  الغازات غري املستقرة كيميائيا وخالئط الغازات؛  ‘١’  
  واملسائل املتصلة هبا؛املتفجرات   ‘٢’  
  حتات املعادن؛  ‘٣’  
  السمية الناجتة عن املاء؛  ‘٤’  
  ؛٣-٣  و٢-٣تنقيحات حتريرية للفصلني   ‘٥’  
  املسائل املتصلة بتطبيق معايري النظام املتوائم على تصنيف املواد واخلالئط؛  ‘٦’  
  مسائل التنفيذ؛  ‘٧’  
  م؛ من النظام املتوائ٣  و٢  و١حتسني املرفقات   ‘٨’  
مبــا يف ذلــك العمــل علــى مــصطلحات وتعــاريف   (م العبــوات الــصغرية يوســت  ‘٩’  

  ؛)العبوات
  مواصلة أنشطة تيسري تنسيق تنفيذ النظام املتوائم؛  ‘١٠’  
التعــاون مــع الفريــق العامــل املفتـوح بــاب العــضوية التفاقيــة بــازل يف  مواصـلة    ‘١١’  

  املسائل ذات االهتمام املشترك؛
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التعــاون مــع بــرامج األمــم املتحــدة والوكــاالت املتخصــصة       توثيــق وتعزيــز    ‘١٢’  
واملنظمــات احلكوميــة اإلقليميــة واحلكوميــة الدوليــة، وكــذلك مــع املنظمــات  

احلكوميــة املــسؤولة عــن تنظــيم االتفاقــات واالتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة     غــري
مـــن خـــالل  بـــإدارة املـــواد الكيميائيـــة، للتوصـــل إىل إعمـــال النظـــام املتـــوائم 

  الصكوك؛ تلك
  القدرات؛ ناءبأنشطة التدريب واملتعلقة باستعراض التقارير   ‘١٣’  
ــشتركة       ‘١٤’   ــصة املـ ــا املتخصـ ــدة ووكاالهتـ ــم املتحـ ــربامج األمـ ــساعدة لـ ــدمي املـ تقـ

ــدريب        يف ــم املتحــدة للت ــد األم ــل معه ــدرات، مث ــاء الق ــدريب وبن ــشطة الت أن
ومنظمـة الـصحة   والبحث ومنظمة العمـل الدوليـة ومنظمـة األغذيـة والزراعـة         

الربنـــامج الـــدويل لـــسالمة املـــواد الكيميائيـــة، مـــن خـــالل وضـــع        /العامليـــة
التوجيهيـة، وإسـداء املـشورة بـشأن براجمهـا التدريبيـة، وحتديـد اخلـربات           املواد

  .واملوارد املتاحة
وقـــد وافقـــت اللجنـــة، واضـــعة يف االعتبـــار أن العـــدد األقـــصى أليـــام االجتماعـــات     - ٤٧

 هـو   ١٩٩٩/٦٥يئاهتا الفرعية وفقا لقرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي           املخصصة للجنة وه  
 علـى   ٢٠١٠-٢٠٠٩، علـى أن يكـون جـدول االجتماعـات للفتـرة             ) اجتماعـا  ٧٦( يوما   ٣٨

  :النحو التايل
٢٠٠٩  
جلنة اخلرباء الفرعيـة املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـرة،            : ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦ - ٢٢  

  ) اجتماعات١٠(ن الدورة اخلامسة والثالثو
ــران٢٩   ــه / حزي ــه / متــوز١ -يوني ــة  ): صــباحا (٢٠٠٩يولي ــة املعني ــة اخلــرباء الفرعي جلن

بالنظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، الـدورة الـسابعة             
  )اجتماعات ٥(عشرة 

نـة اخلـرباء    جل): صـباحا  (٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ٩ - نوفمرب/ تشرين الثاين  ٣٠  
  ) اجتماعا١٥(الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة، الدورة السادسة والثالثون 

جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة  : ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١١ -) بعــد الظهــر (٩  
بالنظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا، الـدورة الثامنـة                

  )اعات اجتم٥(عشرة 
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 اجتماعـا؛ جلنـة اخلـرباء       ٢٥: جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة      : اجملموع  
:  الكيميائيـة وومسهـا    الفرعية املعنية بالنظام املتوائم على الصعيد العـاملي لتـصنيف املـواد           

  ) اجتماعات١٠(
  

٢٠١٠  
عنيـة بنقـل البـضائع      جلنة اخلرباء الفرعية امل   ): صباحا (٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠ - ٢١  

  ) اجتماعا١٥(اخلطرة، الدورة السابعة والثالثون 
جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة        : ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢ -) بعد الظهر (يونيه  / حزيران ٣٠  

بالنظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسهـا، الـدورة التاسـعة     
  )اجتماعات ٥(عشرة 

جلنـة اخلـرباء    : ٢٠١٠) صـباحا (ديـسمرب   / كانون األول  ٧ -نوفمرب  /لثاين تشرين ا  ٢٩  
  ) اجتماعا١٣(الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة، الدورة الثامنة والثالثون 

ــر  (٧   ــد الظه ــسمرب / كــانون األول٩ -) بع ــة املعنيــة    : ٢٠١٠دي ــة اخلــرباء الفرعي جلن
واد الكيميائيــة وومسهــا، الــدورة   بالنظــام املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي لتــصنيف املــ      

  ) اجتماعات٥(العشرون 
  )اجتماعان(، الدورة اخلامسة اللجنة: ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠  
 اجتماعـا؛ جلنـة اخلـرباء       ٢٨: جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة      : اجملموع  

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

ــن     - ٤٨ ــرات م ــرد يف الفق ــوارد يف     ٣ إىل ١ي ــرار ال ــشروع الق ــن م ــن اجلــزء جــيم م  م
 من هذا التقرير اإلجراء الذي أوصـت اللجنـة اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                ١ الفقرة

  . برنامج عملهابشأنباختاذه 
  


