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  ٢٠١١الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١١يوليه / متوز٢٩-٤جنيف، 

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

 وبالنظـام املنـسق عامليـا     أعمال جلنة اخلـرباء املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـرة               
  الكيميائية وومسها لتصنيف املواد

 
  األمني العامتقرير   

    

  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   
  .نتيها الفرعيتنياملنسق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، وعن أعمال جل

 وتنفيـذ  ٢٠١٠-٢٠٠٩ويتعلق هذا التقرير بأعمال جلنة اخلـرباء خـالل فتـرة الـسنتني                
  .٢٠٠٩/١٩قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

للتوصـيات املتعلقـة    وعمال هبذا القرار، نشرت األمانة الطبعة الـسادسة عـشرة املنقحـة               
ــضائع اخلطــرة  ــالنظــام النمــوذجي : بنقــل الب ــة اخلامــسة املنقحــة  ، وتع للتوصــيات ديالت الطبع

النظـام  ، والطبعـة الثالثـة املنقحـة مـن          دليـل االختبـارات واملعـايري     : املتعلقة بنقل البضائع اخلطـرة    
  .املنسق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

 *   E/2011/100.  
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وجرى، وفقا لذلك، تعديل مجيـع الـصكوك القانونيـة الرئيـسية أو املـدونات الرئيـسية                   
 حتكم النقل الدويل للبضائع اخلطرة حبرا أو جـوا أو بـرا أو بالـسكك احلديديـة أو بـالطرق                     اليت

، كمــا أدخلــت حكومــات كــثرية ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاين١املائيــة الداخليــة، اعتبــارا مــن 
أحكام النظـام النمـوذجي ضـمن تـشريعاهتا املتعلقـة حبركـة املـرور الداخليـة مـن أجـل تطبيقهـا                       

  .٢٠١١ام اعتبارا من ع
وقامــت حكومــات ومنظمــات دوليــة عديــدة بتنقــيح التــشريع الــوطين والــدويل القــائم   

ــصنيف         أو ــا لت ــسق عاملي ــذ النظــام املن ــك االجتــاه مــن أجــل تنفي ــواد اختــذت خطــوات يف ذل امل
  .الكيميائية وومسها يف أقرب وقت ممكن

، تبارات واملعـايري  دليل االخ  وعلى   النظام النموذجي واعتمدت اللجنة التعديالت على       
ــق      ــدة أو منقحــة تتعل ــا مــن أحكــام جدي ــيت تتكــون مبعظمه ــة    ال ــشعة عالي ــواد امل ــأمن نقــل امل ب

ــا           ــق لتغليفه ــن طرائ ــا م ــصل هب ــا يت ــصنيفها وم ــرة وت ــضائع اخلط ــوائم الب ــورة؛ وبوضــع ق اخلط
واختبارها؛ ونقل البضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدودة؛ والنقل يف شكل طرود أو وحـدات              

ل بضائع حتتوي مواد تسبب االختناق يف حال استعماهلا ألغراض التربيد أو تكييف اهلـواء؛               نق
واســتخدام أوعيــة اســطوانات الــضغط املعيبــة؛ واســتخدام احلاويــات املرنــة للكميــات الــسائبة    
ــادل       ــها واســتخدام تب ــشها واختبارهــا ومناولت الكــبرية وتــصميم هــذه احلاويــات وبنائهــا وتفتي

  .التوثيقترونية ألغراض البيانات اإللك
تــشمل أحكامــا  الــيت املنــسق عامليــاواعتمــدت اللجنــة أيــضا التعــديالت علــى النظــام     

عديدة جديدة أو منقحة تتعلـق، يف مجلـة أمـور، بفئـات خطـرة جديـدة لغـازات غـري مـستقرة                       
ض كيميائيا والرذاذ غري القابل لالشتعال؛ ومواصلة ترشيد بيانات التحذير وزيـادة توضـيح بعـ              

  .املعايري لتفادي حدود اختالفات يف تفسريها
؛ كمــا مت ختطــيط  ٢٠١٢-٢٠١١واعتمــدت اللجنــة برنــامج عمــل لفتــرة الــسنتني        

دورات جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقـل البـضائع اخلطـرة وجلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام                  
ــا  ــسق عاملي ــا ودورات    املن ــة وومسه ــواد الكيميائي ــصنيف امل ــرة   لت ــة للفت ، ٢٠١٢-٢٠١١اللجن

  .١٩٩٩/٦٥وذلك وفقا لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
وتوصــــي اللجنــــة بــــأن يعتمــــد اجمللــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي مــــشروع قــــرار    
  .أعماهلا بشأن
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  احملتويات

الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشروع قرار العتماده من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي                              -أوال   
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩/١٩تنفيذ قـــرار اجمللــس االقتصـــادي واالجتماعــي                              -ثانيا   

١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنشورات     -ألف     
١٢. . . . . . . . . . . . النظام النموذجي         : تنفيذ التوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة                       -بــاء     
١٥. . . . . . . . . . . . . . . .  لتصنيف املواد الكيميائية وومسها              املنسق عامليا       تنفيذ النظام        -جيم     

 لتـصنيف املـواد الكيميائيـة       املنـسق عامليـا    اخلطـرة وبالنظـام      البـضائع خلرباء املعنيـة بنقـل      أعمال جلنة ا    -ثالثا   
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٠-٢٠٠٩وومسها يف فترة السنتني            

٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االجتماعات املعقودة             -ألف     
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . أعمال جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة                             -بــاء     
٢٤  لتصنيف املواد الكيميائية وومسها املنسق عامليارعية املعنية بالنظام أعمال جلنة اخلرباء الف  -جيم     

٢٥. . . . . . . . . . . . . . . .   ٢٠١٢- ٢٠١١برنامج العمل وجدول االجتماعات لفترة السنتني                           -رابعا   
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  مشروع قرار العتماده من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -أوال   

 لتـصنيف املـواد     املنـسق عامليـا    وبالنظـام    توصي جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطـرة         - ١
  :التايل اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروع القرار وومسها الكيميائية

  
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  يـــــشريإذ  

  ،٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩ املؤرخ ٢٠٠٩/١٩ 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(٢٠١٠-٢٠٠٩(،  

  
  أعمال اللجنة فيما يتعلق بنقل البضائع اخلطرة  - ألف   

   اخلطرة،بأمهية أعمال اللجنة ملواءمة املدونات واألنظمة املتعلقة بنقل البضائع وإذ يسلِّم  
 يف مجيـع األوقـات، وتيـسري        ضرورة احملافظة علـى معـايري األمـان        وإذ يضع يف اعتباره     

ــة ذلــك ملختلــف امل   نظــام النمــوذجي، مــع االســتجابة   نظمــات املــسؤولة عــن ال التجــارة، وأمهي
الوقـت ذاتــه للـشواغل املتزايــدة بــشأن محايـة األرواح واملمتلكــات والبيئــة عـن طريــق النقــل      يف
  ملأمون واملضمون للبضائع اخلطرة،ا

التزايد املستمر يف حجم البضائع اخلطرة املتداَولة يف التجارة على النطـاق             وإذ يالحظ   
  التوسع السريع للتكنولوجيا واالبتكار،العاملي و
بأنـه علـى الـرغم مـن أن الـصكوك الدوليـة الرئيـسية املنظمـة لنقـل البـضائع                 ذكِّروإذ ي   

اخلطرة مبختلـف وسـائط النقـل وعـدداً كـبرياً مـن األنظمـة الوطنيـة قـد أصـبحت اآلن متوائمـة                       
قـة بنقـل البـضائع اخلطـرة،        على حنو أفضل مع النظام النمـوذجي املرفـق بتوصـيات اللجنـة املتعل             

يلزم مزيد من العمل ملواءمة هذه الصكوك بغية زيادة األمان وتيسري التجارة؛ وإذ يـذكر أيـضاً                 

__________ 
  )١(   E/2011/91.  
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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،

 مـن النظـام     ٥-٥على الرغم مـن التوصـيات الـواردة يف الفـصل            أنه  يالحظ مع القلق      
النمــوذجي املرفــق بالتوصــيات املتعلقــة بنقــل البــضائع اخلطــرة واملــراد هبــا تنبيــه العمــال الــذين     
يقومون بفتح أو تفريغ وحدات النقل احملتوية علـى بـضائع عامـة الـيت جـرى تطهريهـا بـالتبخري            

ــل شــحنها ألغــ   ــد ال ي  قب ــذين ق ــة وال ــصحة النباتي ــه     راض ال ــا تنطــوي علي ــم مب ــى عل ــون عل كون
خماطر االختناق والتسمم واملوت عندما ال تكون وحدات النقل تلك قد خـضعت للتهويـة              من

قبل فتحها، ال يزال ُيبلَّغ عـن وقـوع حـوادث خـالل القيـام بتلـك العمليـات يف منـاطق املـوانئ             
  دان، مستودعات احلاويات داخل البلويف

عن تقديره ألعمال جلنة اخلرباء املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـرة وبالنظـام                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 ة واملعدَّلــةأن ُيعمــم التوصــيات اجلديــد  )أ(  

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

ــة    )ب(   ــشر الطبع ــسابعةأن ين ــضائع   املنقحــة  عــشرة ال ــل الب ــة بنق للتوصــيات املتعلق
للتوصــيات املتعلقــة بنقــل املنقحــة لطبعــة اخلامــسة ل ١التعــديل ، و)٣(النظــام النمــوذجي: اخلطــرة

جبميـع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة، وبـأكثر             )٤(دليـل االختبـارات واملعـايري     : البضائع اخلطرة 
  ؛٢٠١١الطرق فعالية من حيث التكاليف، يف موعد ال يتجاوز هناية عام 

، )٥(وين للجنة االقتصادية ألوروبـا    أن يتيح هذه املنشورات على املوقع اإللكتر        )ج(  
  مدجمة؛ اليت تقدم خدمات األمانة إىل اللجنة، وأن يتيح هذه املنشورات أيضاً على أقراص

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

__________ 
  )٢(   ST/SG/AC.10/38/Add.1و  Add.2.  
  )٣(   ST/SG/AC.10/1/Rev.17.  
  )٤(   ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1.  
  )٥(   www.unece.org/trans/danger/danger.html.  
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بشأن عمل اللجنة، مشفوعة بأي تعليقات قد تود إبداءها على توصيات األمـم املتحـدة بـشأن        
  نقل البضائع اخلطرة؛

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

  املدونات واألنظمة املالئمة؛
بوجــه خــاص حكومــات الــدول األعــضاء ومنظمــة العمــل الدوليــة إىل  يــدعو   - ٥  

توجيه انتبـاه الـسلطات والكيانـات املعنيـة األخـرى املعنيـة بـسالمة أمـاكن العمـل إىل األحكـام              
 من التوصـيات املتعلقـة   ٥-٥ الفصل املتعلقة باالنذار والعالمات والوثائق والتدريب الواردة يف   

النظام النموذجي، فيما يتعلق بوحـدات نقـل البـضائع املطهـرة بـالتبخري،              : بنقل البضائع اخلطرة  
  وإىل اختاذ اخلطوات املناسبة لكفالة تنفيذ تلك األحكام وتوعية العمال هبا؛

ومنظمـة  إىل اللجنة أن تـدرس، بالتـشاور مـع املنظمـة البحريـة الدوليـة             يطلب  - ٦  
الطريان املدين الدولية واللجان اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية املعنية، إمكانيـات حتـسني             

بلـدان لـضمان حتقيـق مـستوى عـالٍ        تطبيق النظـام النمـوذجي لنقـل البـضائع اخلطـرة يف مجيـع ال              
 عـن طريـق     األمان وإزالة احلواجز التقنية الـيت تعتـرض سـبيل التجـارة الدوليـة، مبـا يف ذلـك                   من

  للبضائع اخلطرة؛مواصلة مواءمة االتفاقات أو االتفاقيات الدولية املنظمة للنقل الدويل 
مجيـــع احلكومـــات وكـــذلك اللجـــان أو املنظمـــات اإلقليميـــة املعنيـــة،  يـــدعو  - ٧  

  إىل تقـدمي تعليقـات إىل اللجنـة فيمـا        املنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الطـريان املـدين الـدويل،         و
بأوجه اخـتالف أحكـام الـصكوك القانونيـة الوطنيـة أو اإلقليميـة أو الدوليـة عـن أحكـام                يتعلق  

النظام النموذجي، وذلك لتمكني اللجنة من وضع مبادئ توجيهية تعاونية لتعزيز االتساق بـني              
هذه املتطلبات واحلد من العوائق الـيت ال ضـرورة هلـا؛ وحتديـد االختالفـات املوضـوعية القائمـة           

 يف معامـــل  النقـــل الدوليـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة بغيـــة تقلـــيص تلـــك االختالفـــاتبــني أنظمـــة 
 إىل أكرب حد ممكن عملياً وكفالة أال تـشكل هـذه االختالفـات عنـدما تكـون الزمـة                    الوسائط؛

للبــضائع اخلطــرة؛ وإجــراء اســتعراض حتريــري للنظــام      معوقــات أمــام النقــل اآلمــن والكفــؤ     
قـدرة علـى    بغية تعزيز وضوحها ومواتاهتـا للمـستخدم وال       النموذجي وخمتلف صكوك الوسائط     

  ترمجة املتطلبات بسرعة؛
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  أعمال اللجنة فيما يتعلق بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها  - باء   
ي للتنميــــة املــــستدامة قــــد شــــجع،  أن مــــؤمتر القمــــة العــــامل وإذ يــــضع يف اعتبــــاره  

 البلــدان علــى تطبيــق  ،)٦()خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ (فيــذ مــن خطــة التن) ج( ٢٣ الفقــرة يف
يف أقرب وقت ممكـن إلتاحـة العمـل هبـذا            وومسها   النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية     

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

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

   بتدعيم التنسيق على نطاق املنظومة،٢١القرن 
  :وإذ يالحظ مع االرتياح  
ــر      )أ(   ــا، ومجيــع ب ــة االقتــصادية ألوروب امج األمــم املتحــدة والوكــاالت   أن اللجن

املتخصصة املعنية بالسالمة الكيميائية يف ميدان النقل أو البيئـة، وخباصـة برنـامج األمـم املتحـدة             
، قـد اختـذت بالفعـل اخلطـوات         يـة ومنظمـة الطـريان املـدين الـدويل         للبيئة واملنظمة البحريـة الدول    

املـواد  بيـق النظـام املنـسق عامليـاً لتـصنيف           بغيـة تط  أو حتديثها   املناسبة لتعديل صكوكها القانونية     
  تنظر يف تعديلها يف أقرب وقت ممكن؛أهنا ، أو  وومسهاالكيميائية
 لألغذيـة والزراعـة ومنظمـة        املتحـدة  األمـم أن منظمة العمـل الدوليـة ومنظمـة           )ب(  

جيهيـة  الصحة العاملية تتخذ أيضاً اخلطـوات املناسـبة لتكييـف توصـياهتا ومـدوناهتا ومبادئهـا التو              
ــة  ــصحة        احلالي ــاً، وخباصــة يف جمــاالت ال ــسق عاملي ــع النظــام املن ــة م ــسالمة الكيميائي ــة بال املتعلق

  والسالمة املهنيتني وإدارة مبيدات اآلفات والوقاية من التسمم ومعاجلته؛
  ؛)٧(٢٠٠٤ ساري املفعول فعالً يف موريشيوس منذ عامالنظام املنسق عاملياً أن   )ج(  
، اليت بـدأ فيهـا نفـاذ الطبعـة األوىل مـن النظـام املنـسق عامليـا منـذ                     أن نيوزيلندا   )د(  

  ؛)٧(، تقوم بتحديث تشريعاهتا احمللية وفقا ألحكام الطبعة املنقحة الثالثة٢٠٠١عام 

__________ 
/  أيلـول ٤ ‐أغـسطس  / آب ٢٦مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا،            تقرير     )٦(  

  . املرفق،٢، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب 
حـسب  لتصنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا    طبيق النظام املنسق عاملياً  ميكن االطالع على املعلومات املتعلقة بت        )٧(  

البلد وعن طريق الصكوك القانونية الدولية والتوصيات واملـدونات واملبـادئ التوجيهيـة يف املوقـع اإللكتـروين         
  .www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.htmlللجنة االقتصادية ألوروبا 
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 نفـاق التعـديل     )٨(٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٥أنه بـدأ يف االحتـاد األورويب، يف           )هـ(  
، وتنفيــذ النظــام )٩(“لتــصنيف والوسـم والتغليــف الئحــة ا”األول للتقـدم الــتقين مــع مـا يــسمى   

املوحد عامليا يف دوله األعـضاء ويف املنطقـة االقتـصادية األوروبيـة، وأنـه ُيتوقـع خـالل النـصف                     
، صــدور تعــديل ثــان يهــدف إىل مواءمــة الئحــة التــصنيف والوســم   )٧(٢٠١١األول مــن عــام 

  نسق عامليا؛والتغليف مع أحكام الطبعة الثالثة املنقحة من النظام امل
سق عامليــا يف صــربيا بــدأ نفــاذه  أن التــشريع احمللــي النــاظم لتطبيــق النظــام املنــ    )و(  

  ؛٢٠١٠سبتمرب /أيلول يف
أنه يف الواليات املتحدة األمريكية، أصدرت إدارة السالمة والـصحة املهنيـتني              )ز(  

ايل لإلبــالغ  قاعــدة مقترحــة لتعــديل معيارهــا احلــ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول٣٠بــوزارة العمــل يف 
  ؛)٧(املخاطر كي يتوافق مع الطبعة الثالثة املنقحة للنظام املنسق عامليا عن

ــق النظــام املنــسق عامليــا قــد بــدأ يف مجهوريــة كوريــا، وســنغافورة،         )ح(     أن تطبي
  ؛)٧(نام وفييت

االحتاد الروسي، وأستراليا، والربازيـل، وجنـوب       (أن الدول األعضاء األخرى       )ط(  
املشاركة يف أنـشطة    ) يسرا، والصني، وكندا، وماليزيا، واليابان، على سبيل املثال       أفريقيا، وسو 

تنـشط حاليـاً     وومسهـا    جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املـواد الكيميائيـة           
علـى  ، أو أهنـا وضـعت، أو قـد أصـدرت معـايري تـسري               يف إعداد تنقيحات للتشريعات الوطنية    

  ؛)٧( الكيميائية بغية تطبيق النظام املنسق عاملياًاملواد
ــات      )ي(   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،  االقتـصادي آلسـيا واحملـيط     الصحة العاملية، واللجنة االقتـصادية ألوروبـا، وجملـس التعـاون            

، واملنظمـات  االحتـاد األورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي، واحلكومـات، و     
__________ 

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

on classification, labeling 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).  ــدأ نفــاذ الالئحــة يف  كــانون ٢٠ وب
  .٢٠٠٩يناير /الثاين

  )٩(  Commission Regulation (EC) No 790/2009 of 10 August 2009, amending, for the purposes of its 

adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European 

Parliament and of the Council on classification, labeling and packaging of substances and mixtures 

(Official Journal of the European Union, L 235 of 10 August 2009).  
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ــد نظمــت حلقــات عمــل وحلقــات دراســية        ــة، ق ــصناعات الكيميائي ــة لل ــة املمثل غــري احلكومي
يـة واإلقليميـة ودون     وأنشطة أخرى متعددة لبناء القدرات أو سامهت فيها على األصـعدة الدول           

اإلقليمية والوطنية مـن أجـل توعيـة اإلدارة وقطـاع الـصحة والـصناعة واإلعـداد لتطبيـق النظـام                   
  ؛ أو تقدمي الدعم لهاملنسق عاملياً

الفرعيــة اخلــرباء  أن التطبيــق الفعــال ســيتطلب املزيــد مــن التعــاون بــني جلنــة وإذ يــدرك  
واهليئــات الدوليــة املعنيــة،    وومسهــا  واد الكيميائيــة املعنيــة بالنظــام املنــسق عامليــاً لتــصنيف املــ     

واســتمرار اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــات الــدول األعــضاء، والتعــاون مــع الــصناعة وأصــحاب  
املــصلحة اآلخــرين، وتقــدمي دعــم كــبري ألنــشطة بنــاء القــدرات يف البلــدان الــيت متــر اقتــصاداهتا   

  رحلة انتقالية والبلدان النامية؛مب
األمهيــة اخلاصــة ملعهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث ومنظمــة العمــل  ب ذكِّروإذ يــ  

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

  مجيع املستويات؛القدرات على 
للنظام املنسق عاملياً لتـصنيف  املنقحة الثالثة على األمني العام لنشر الطبعة    ثيني  - ١  

ويف  )١٠(باللغــات الرمسيــة الــست لألمــم املتحــدة، علــى هيئــة كتــاب   وومسهــا املــواد الكيميائيــة
ــروين لل      أقــراص مدجمــة ــة علــى املوقــع اإللكت ــه مــن مــواد إعالمي ــه مــع مــا يتــصل ب ــة وإتاحت جن

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

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

  :إىل األمني العام يطلب  - ٣  
للنظــام املنــسق عامليــاً   املنقحــة الثالثــة علــى الطبعــة   )١١(أن يعمــم التعــديالت   )أ(  

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

  

__________ 
  .اتوالتصويب A.09.II.E.10، رقم املبيع  األمم املتحدةاتمنشور   )١٠(  
  )١١(   ST/SG/AC.10/38/Add.3.  
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للنظـــام املنـــسق عامليـــاً لتـــصنيف املـــواد  )١٢(املنقحـــةالرابعـــة أن ينـــشر الطبعـــة   )ب(  
جبميــع اللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة، وبــأكثر الطــرق فعاليــة مــن حيــث     وومسهــا الكيميائيــة

، وأن يتيحها على أقراص مدجمة وعلى املوقـع         ٢٠١١التكاليف، يف موعد ال يتجاوز هناية عام        
  تروين للجنة االقتصادية ألوروبا؛اإللك

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

احلكومات اليت مل تتخذ بعد اخلطوات الالزمة، مـن خـالل اإلجـراءات              يدعو  - ٤  
ــشريعات الوطنيــة املناســبة، لتطبيــق    /و ائيــة لنظــام املنــسق عامليــاً لتــصنيف املــواد الكيمي    اأو الت

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

لتـصنيف املـواد الكيميائيـة      واملنظمات األخرى املعنيـة إىل أن تعـزز تطبيـق النظـام املنـسق عامليـاً                 
لقانونيـة الدوليـة املتـصلة بـسالمة النقـل          وأن تقوم، عند االقتضاء، بتعـديل صـكوكها ا        وومسها،  

املنـسق عامليـا   السالمة يف أماكن العمل أو محاية املستهلك أو محاية البيئة بغيـة وضـع النظـام                 أو
  موضع التنفيذ عن طريق هذه الصكوك؛

احلكومــات واللجــان اإلقليميــة وبــرامج األمــم املتحــدة والوكــاالت        يــدعو  - ٦  
لنظــام املنــسق الفرعيــة املعنيــة بااخلــرباء األخــرى إىل موافــاة جلنــة املتخصــصة واملنظمــات املعنيــة 
اخلطوات املتخذة لتطبيق النظام املنـسق عامليـاً يف مجيـع           ب وومسها   عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية   

والتوصـــيات واملـــدونات واملبـــادئ القانونيـــة القطاعـــات ذات الـــصلة، عـــن طريـــق الـــصكوك  
ــات عــن الفتــرات االنتقاليــة        التوجيهيــة الدوليــة أو اإلقل  يميــة أو الوطنيــة، مبــا يف ذلــك معلوم
  لتطبيقه، حسب االقتضاء؛

ــشجع  - ٧   ــم املتحــدة والوكــاالت      ي ــرامج األم ــة وب احلكومــات واللجــان اإلقليمي
املتخصصة واملنظمات الدولية املختصة األخرى واملنظمات غـري احلكوميـة، وخباصـة املنظمـات              

لتـصنيف املـواد الكيميائيـة      زيـز دعمهـا لتطبيـق النظـام املنـسق عامليـاً             اليت متثل الـصناعة، علـى تع      
تقـدمي املـساعدة التقنيـة ألنـشطة بنـاء القـدرات يف البلـدان                أو/بتقدمي مسامهات مالية و   وومسها  

  انتقالية؛ مبرحلةاقتصاداهتا النامية والبلدان اليت متر 
  

__________ 
  )١٢(   ST/SG/AC.10/30/Rev.4.  
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  برنامج عمل اللجنة  - جيم   
ــامج ع وإذ حيــيط علمــاً   ــسنتني  بربن ــرة ال ــة لفت علــى النحــو  ٢٠١٢-٢٠١١مــل اللجن

  ،)١(من تقرير األمني العام ٤٩ و ٤٨الوارد يف الفقرتني 
 املستوى املتدين نسبياً ملشاركة خرباء من البلدان النامية والبلـدان الـيت متـر               وإذ يالحظ   

أوســع اقتــصاداهتا مبرحلــة انتقاليــة يف أعمــال اللجنــة وضــرورة تعزيــز مــشاركتهم علــى نطــاق     
  أعماهلا، يف

   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

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

  ويدعو الدول األعضاء واملنظمات الدولية اليت تستطيع املسامهة إىل أن تفعل ذلك؛
  إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف عـام                يطلب  - ٣  
النظـام املنـسق   تقريراً عن تنفيذ هذا القرار والتوصيات املتعلقة بنقل البـضائع اخلطـرة وب             ٢٠١٣

  .عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها
  

  ٢٠٠٩/١٩تنفيذ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   - ثانيا  
  املنشورات  -ألف   

، أعـد األمـني     ٢٠٠٩/١٩وفقا لطلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي الوارد يف قراره           - ٢
النظــام : تعلقــة بنقــل البــضائع اخلطــرة التوصــيات املالعــام الطبعــة الــسادسة عــشرة املنقحــة مــن   

، )نـسخة  ٢٨٠(اإلسـبانية   ، باللغـات    ونـشرت الطبعـة للتـداول والبيـع الـرمسيني          .)١٣(النموذجي
، والعربيــة )نــسخ ١٠٥(، والــصينية ) نــسخة١٩٥(، والروســية )نــسخة ٣ ٢٤٥(واإلنكليزيــة 

  ). نسخة٥٩٠(والفرنسية )  نسخة١٨٠(
 :التوصــيات املتعلقــة بنقــل البــضائع اخلطــرة    ة مــن وُنــشرت الطبعــة اخلامــسة املنقحــ     - ٣

ــل ــايري  دلي ــارات واملع ــرمسيني ب  )١٤(االختب ــع ال ــداول والبي ــات،  للت ــسخ٣٠٥(اإلســبانية اللغ ، ) ن
ــة  ــسخة ٢ ٥٨٥(واإلنكليزيــ ــية )نــ ــسخة٢٢٥(، والروســ ــصينية ) نــ ــسخة١٠٠(، والــ ، ) نــ

  ). نسخ٧١٠(والفرنسية )  نسخة١٧٠( والعربية
__________ 

  . والتصويبNo. A.09.VIII.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع    )١٣(  
  .A.09.VIII.3املرجع نفسه، رقم املبيع    )١٤(  
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ــة املنقحــة مــن  ونــشرت الطبعــة الث  - ٤ ــا النظــام الث ــة  املنــسق عاملي لتــصنيف املــواد الكيميائي
ــا ــرمسيني ب  )١٥(وومسهـ ــع الـ ــداول والبيـ ــات، ، للتـ ــبانية اللغـ ــسخة٢٧٠(اإلسـ ــة ) نـ ، واإلنكليزيـ

ــية )نــــــسخ ٢ ٣٠٥( ــة ) نــــــسخة١٠٠(، والــــــصينية ) نــــــسخة١٩٥(، والروســــ ، والعربيــــ
  ). نسخة٥٧٠(والفرنسية ) نسخة ١٩٠(
النظام النمـوذجي ودليـل االختبـارات واملعـايري والنظـام           عة من    جممّ وُنشرت أيضا نسخ    - ٥

ــاملنــسق  ــة اعاملي ــذاكرة  تيحــت يف شــكل  أُ وومسهــا و لتــصنيف املــواد الكيميائي أقــراص مدجمــة ب
  .اإلسبانية والفرنسية اإلنكليزية،منها باللغات  اللقراءة فقط تشمل نسخ

منـشورة جبميـع   املنـسق عامليـا    والنظـام    ريالنظام النموذجي، ودليل االختبارات واملعـاي     و  - ٦
  .)٥(اللغات على موقع اللجنة االقتصادية ألوروبا على الشبكة

  
  النظام النموذجي: تنفيذ التوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة  -باء   

 مجيـع احلكومـات املهتمـة،       ٢٠٠٩/١٩دعا اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي يف قـراره           - ٧
ــة إىل مراعــاة توصــيات    واللجــان اإلقليميــ  ــة املعني ة، والوكــاالت املتخصــصة واملنظمــات الدولي

  .اللجنة، عند وضع املدونات واألنظمة املالئمة أو حتديثها
 يف الـصكوك    )١٣(لنظـام النمـوذجي   لعـشرة املنقحـة     الـسادسة   وأُدرجت أحكام الطبعـة       - ٨

  :الدولية التالية
ريــة الدوليــة للبــضائع اخلطــرة، التعــديل املدونــة البح: املنظمــة البحريــة الدوليــة  )أ(  

 يف االتفاقية الدوليـة حلمايـة       ١٥٩للتطبيق اإللزامي بالنسبة إىل األطراف املتعاقدة الـ         (١٠-٣٥
، مـع إمكانيـة التطبيـق علـى أسـاس           ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاين   ١األرواح يف البحر اعتبارا من      

  ؛)٢٠١١يناير / كانون الثاين١طوعي اعتبارا من 
 مــن التعليمــات الفنيــة ٢٠١٢-٢٠١١طبعــة : منظمــة الطــريان املــدين الــدويل  )ب(   

 يف  ١٩٠ ـلزامي بالنسبة لألطراف املتعاقـدة الـ      اإلتطبيق  لل(للنقل اجلوي املأمون للبضائع اخلطرة      
  ؛)٢٠١١يناير / كانون الثاين١اتفاقية الطريان املدين الدويل اعتبارا من 

لنظـام نقـل    ) الثانيـة واخلمـسون    (٢٠١١ طبعة عام    :احتاد النقل اجلوي الدويل     )ج(  
  ؛)٢٠١١يناير / كانون الثاين١املطبق اعتبارا من (البضائع اخلطرة 

االتفــاق األورويب املتعلــق بالنقـــل الـدويل للبـضائع        : اللجنة االقتصادية ألوروبا    )د(  
  ؛)متعاقدا طرفا ٤٧، ٢٠١١ يناير/ كانون الثاين١املطبق اعتبارا من (اخلطرة بالطرق الربية، 

__________ 
  . والتصويباتA.09.II.E.10املرجع نفسه، رقم املبيع    )١٥(  
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ــا   ) ه(   ــة االقتـــصادية ألوروبـ ـــل الـــدويل  : اللجنـ ـــق بالنقـــ ـــاق األورويب املتعلــ االتفــ
، ٢٠١١ينـاير  / كـانون الثـاين  ١املطبق اعتبارا مـن  (للبضائع اخلطرة عرب الطرق املائية الداخلية،    

  ؛) طرفا متعاقدا١٦
األنظمـة املتعلقـة   : ك احلديديـة املنظمة احلكومية الدوليـة للنقـل الـدويل بالـسك           )و(  

التــذييل جــيم مــن االتفاقيــة املتعلقــة بالنقــل الــدويل (بنقــل البــضائع اخلطــرة بالــسكك احلديديــة 
  ). طرفا متعاقدا٤٤، ٢٠١١يناير / كانون الثاين١املطبقة اعتبارا من ) (بالسكك احلديدية

ــض      - ٩ ــدويل للب ــل ال ــق بالنق ــاق األورويب املتعل ــائع اخلطــرة ســتنطبق أحكــام االتف الطرق ب
لبـضائع اخلطـرة بالـسكك احلديديـة االتفـــاق األورويب           الدويل ل نقل  الالربية، واألنظمة املتعلقة ب   

املـرور  املتعلــق بالنقـــل الدويل للبضائع اخلطرة عرب الطرق املائية الداخليـة كـذلك علـى حركـة                 
  .)١٦(الداخلية يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب

ــ  - ١٠ األرجنــتني، وأوروغــواي، (ق بلــدان الــسوق املــشتركة لبلــدان املخــروط اجلنــويب   تطب
االتفـاق املتعلـق بنقـل    (االتفاق املتعلق بالنقل الـداخلي للبـضائع اخلطـرة          ) وباراغواي، والربازيل 

ــدان املخــروط اجلنــويب    ــسابعة  ) البــضائع اخلطــرة يف الــسوق املــشتركة لبل اســتنادا إىل الطبعــة ال
ــدويل لنقــل بال، واألنظمــة املتعلقــة  نظــام النمــوذجي لل )١٧(املنقحــة ــضائع اخلطــرة بالــسكك  ال لب

احلديدية، واالتفاق األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطـرة بـالطرق الربيـة، الـيت جيـرى                 
  .)١٨(حتديثها استنادا إىل الطبعة الثانية عشرة املنقحة

بوليفيــا املتعــددة القوميــات، وبــريو، إكــوادور، ودولــة (ووضــعت مجاعــة دول األنــديز   - ١١
، )١٩(النظـام النمـوذجي  مشروع نظـام يـستند إىل الطبعـة الثالثـة عـشرة املنقحـة مـن             ) وكولومبيا

 واألنظمـة   ٢٠٠٥واالتفاق األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة بالطرق الربيـة لعـام             
  .، اليت ال تزال قيد النظر٢٠٠٥ية لعام لبضائع اخلطرة بالسكك احلديدالدويل لنقل الاملتعلقة ب

 ملبـادئ ا،  ١٩٩٧ونشرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف عام            - ١٢
، الـيت توصـي بتنفيـذ       )٢٠(التوجيهية لوضع نظم وطنية وإقليميه للنقـل الـداخلي للبـضائع اخلطـرة            

__________ 
، الــذي اعتمــد ألول مــرة مرفقــات التوجيــه     ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٢ املــؤرخ EU/2010/61توجيــه اللجنــة     )١٦(  

2008/68/EC       اخلطـرة مـن أجـل    بـضائع   الصادر عن الربملان األورويب وعـن اجمللـس املعـين بـشؤون النقـل الـربي لل
  .)Official Journal of the European Union, L 233 of 3 September 2010(التقدم العلمي والتقين 

  .A.91.VIII.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع    )١٧(  
  .A.01.VIII.4املرجع نفسه، رقم املبيع    )١٨(  
  . والتصويبA.03.II.E.25املرجع نفسه، رقم املبيع    )١٩(  
  .A.98.II.F.49املرجع نفسه، رقم املبيع    )٢٠(  
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بطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا          النقـل لرا  ووقّـع وزراء    . التوصيات املتعلقة بنقـل البـضائع اخلطـرة       
، التفـاق الرابطـة اإلطـاري املتعلـق بتيـسري           ٩، الربوتوكـول رقـم      ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلول ٢٠ يف

وينص الربوتوكول على تبسيط إجراءات وشروط النقـل العـابر للبـضائع            . النقل العابر للبضائع  
ورويب املتعلـق بالنقـل الـدويل        واالتفـاق األ   النظام النموذجي اخلطرة يف بلدان الرابطة باستخدام      

  .للبضائع اخلطرة بالطرق الربية
ــام ويف   -  ١٣ ــا     ١٩٩٩عـ ــط أفريقيـ ــة لوسـ ــصادية والنقديـ ــة االقتـ ــدت اجلماعـ ــشاد(، اعتمـ  تـ

املتعلقـة  األنظمـة   ) ومجهورية أفريقيا الوسطى، وغابون، وغينيا االستوائية، والكامريون والكونغـو        
الـيت تقـوم جزئيـا علـى األحكـام الـسابقة لالتفـاق األورويب               بالطرق الربيـة،    بنقل البضائع اخلطرة    

  .م النموذجيااملتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة بالطرق الربية ولكنها غري مطابقة متاما للنظ
ــدان، وباســتثناء        - ١٤ ــرادى البل ــداخلي احمللــي للبــضائع اخلطــرة يف ف وفيمــا يتعلــق بالنقــل ال
ــا ــاين إىل    م ــد يتب ــاله، فق ــضائع اخلطــرة      ورد أع ــل الب ــة بنق ــذ التوصــيات املتعلق حــد كــبري تنفي
فعلــى ســبيل . يعتمــد علــى اإلجــراءات الوطنيــة املعتمــدة لــسن القــوانني أو حتــديث األنظمــة  إذ

 مــن ٤٩املــادة (املثــال، جيــري عــادة حتــديث األنظمــة الــسارية يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
 لنظـام لعكس أحكام الطبعة السادسة عـشرة املنقحـة         سنويا، وُحدثت لت  ) مدونة النظم االحتادية  

وال تزال األنظمـة الكنديـة تـستند إىل الطبعـة الرابعـة             . ، مع استثناءات قليلة جدا    )١٣(النموذجي
 وإن كــان ُيــسمح للمرســل إلــيهم باســتخدام التــصنيفات وأمســاء الــشحنات  )٢١(عــشرة املنقحــة

ترالية لنقــل البــضائع اخلطــرة بــالطرق الربيــة  املدونــة األســوتــستند . الــواردة يف الطبعــة األخــرية
. لنظـام النمـوذجي  لأيضا إىل الطبعة الرابعة عـشرة املنقحـة   ) الطبعة السابعة (والسكك احلديدية 

 كمعيــار وطـين يف ماليزيــا،  النظـام النمـوذجي   مــن )١٨(وأُعتمـدت الطبعـة الثانيــة عـشرة املنقحـة    
  .زيل وتايلندوجيري تنفيذها من خالل تشريعات وطنية يف الربا

وعلــى الــرغم مــن أن النقــل الــدويل للبــضائع اخلطــرة ميــسر بفــضل مواءمــة االتفاقيــات    - ١٥
مــع النظــام النمــوذجي، وحتــديثها  واالتفاقــات الدوليــة الرئيــسية املتعلقــة بنقــل البــضائع اخلطــرة   

آن  يفارية على النقـل الـربي الـداخلي    آن واحد، فإن عدم مواءمة بعض األنظمة الوطنية الس   يف
حالـة النقـل      جمال التجارة الدولية، خاصة يف     واحد أو بشكل كامل، ما زال يسبب مشاكل يف        

يتعلـق مبواءمـة   وهلذا السبب، احتفظت اللجنة يف مشروع برنامج عملـها ببنـد     . املتعدد الوسائط 
  .النظام النموذجيعلى الصعيد العاملي مع نقل البضائع اخلطرة األنظمة املتعلقة ب

  

__________ 
  . والتصويبA.05.VIII.Iاملرجع نفسه، رقم املبيع    )٢١(  
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  لتصنيف املواد الكيميائية وومسهااملنسق عامليا تنفيذ النظام   -جيم   

، ٢٠٠٢ يف عـام     املعقـود يف جوهانـسربغ    ،  شّجع مؤمتر القمة العاملي للتنمية املـستدامة        - ١٦
املنـسق عامليـا    علـى تنفيـذ النظـام       اعتمـدها    الـيت    )٦(من خطـة التنفيـذ    ) ج (٢٣الفقرة  البلدان يف   

وومسهــا يف أقــرب موعــد ممكــن كــي يوضــع النظــام موضــع التطبيــق لتــصنيف املــواد الكيميائيــة 
  .٢٠٠٨ حبلول عام الكامل
ــا أن النظــام    - ١٧ ــا  ومب ــسق عاملي ــاول عــدة قطاعــات  املن ــصحة  (يتن ــستهلكون وال النقــل وامل

فإن تنفيذه بفعالية يتطلـب مـن الـدول األعـضاء بـذل جهـود        ) والسالمة يف مكان العمل والبيئة    
تتعلق بالسالمة الكيميائية يف كـل قطـاع، أو لـسن           سارية  انونية عديدة   كبرية لتعديل نصوص ق   

  .تشريعات جديدة
 لــيعكس األحكــام ذات الــصلة   النظــام النمــوذجي ويف قطــاع النقــل، ُعــدل بالفعــل      - ١٨
كمــا ُعــدلت تبعــا لــذلك مجيــع الــصكوك . املنــسق عامليــاالنظــام الطبعــة املنقحــة الثالثــة مــن  مــن

ــوا  ــسية ال ــة الرئي ــاردالدولي ــرة  ذكره ــام   أعــاله  ٨ يف الفق ــا يف ع ــق فعلي ــدلت ٢٠١١لتطب ، وُع
 هذه الـصكوك، أو الـيت جيـرى حتـديثها بانتظـام علـى          املستندة إىل كذلك مجيع األنظمة الوطنية     

  .النموذجي أساس النظام
وتتسم احلالة يف القطاعات األخرى مبزيد من التعقيد ألن تنفيذ النظـام يتطلـب تعـديل                  - ١٩

  . عدد كبري من خمتلف النصوص القانونية واملبادئ التوجيهية لتطبيقهاأو تنقيح
املنـــسق عامليـــا وقـــد دخلـــت الـــصكوك القانونيـــة أو املعـــايري الوطنيـــة املنفـــذة للنظـــام    - ٢٠

: يف قطـاع واحـد أو عـدة قطاعـات حيـز النفـاذ بالفعـل يف البلـدان التاليـة                    ) مسحت بتطبيقه  أو(
ــوادور  ــواي )٢٠٠٩(إكـــ ــا )٢٠٠٩(، والربازيـــــل )٢٠٠٩(، وأوروغـــ ــة كوريـــ ، ومجهوريـــ

ــسرا )٢٠٠٨(، وســـــــــــــنغافورة )٢٠٠٦( ، )٢٠١٠(، وصـــــــــــــربيا )٢٠٠٩(، وسويـــــــــــ
ــام )٢٠١٠( والـــصني ــشيوس )٢٠٠٩(، وفييـــت نـ ــدا )٢٠٠٤(، وموريـ ) ٢٠٠١(، ونيوزيلنـ
ــان  ــدول األعــضاء  كــذلك يف ، و)٢٠٠٦(والياب ــع ال ـــ مجي ــدول يف االحتــاد األورويب و ٢٧ال ال

  ).٢٠٠٩يناير /كانون الثاين(املنطقة االقتصادية األوروبية ثة يف األعضاء الثال
ــل، بــ        - ٢١ ــام بالفع ــيت طبقــت النظ ــدان ال ــني البل ــن ب ــضاء   وم ــدول األع ــدا وال دأت نيوزيلن
 على العمل على حتديث صكوكها القانونيـة وفقـا ألحكـام          ٢٠١٠االحتاد األورويب يف عام      يف

ومن املتوقع أن ُتعتَمد الصكوك القانونيـة املنقحـة         . نسق عامليا املالطبعة الثالثة املنقحة من النظام      
  .٢٠١١قبل هناية عام 
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ســواء كأعــضاء كــاملي  (وهنــاك بلــدان أخــرى، وال ســيما مجيــع البلــدان الــيت تــشارك      -  ٢٢
لتـصنيف  املنـسق عامليـا     يف اجتماعات جلنة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام            ) العضوية أو كمراقبني  

أسـتراليا،   االحتـاد الروسـي، أو    :  مثـل  ،) أدنـاه  ٣١- ٢٩انظـر الفقـرات     (يميائيـة وومسهـا     املواد الك 
تايلنــد، أو شــيلي، أو الفلــبني، أو كنــدا، أو ماليزيــا أو الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ال تــزال   أو

النظـام   تعكف على تنقيح وتعديل نصوصها القانونية ومعايريها ومبادئها التوجيهية لبلوغ تطبيـق           
) ٢٠٠٩ عــام يف(وقــد نــشرت بالفعــل كــل مــن أســتراليا  . يف أقــرب وقــت ممكــنملنــسق عامليــا ا

ــة    ــات املتحــدة األمريكي ــام (والوالي ــا    ) ٢٠١٠يف ع ــشروعي نظاميهم ــى وجــه اخلــصوص، م عل
  .يف مكان العمل على اجلمهور من أجل التعليق عليهمااملنسق عامليا املعنيني لتطبيق النظام 

، وضـعت األمانـة علـى موقعهـا علـى           املنسق عامليا حالة تطبيق النظام    ومن أجل مراقبة      - ٢٣
ويــوفر هــذا املوقــع لــإلدارات احلكوميــة  . اإلنترنــت مجيــع املعلومــات الــيت مجعتــها مــن البلــدان  

. إمكانيــة حتــديث هــذه املعلومــات أو تقــدمي معلومــات جديــدة عــن خمتلــف القطاعــات املعنيــة   
 مـن   ٦ هذه املعلومات، على النحو املبني يف الفقرة         لذلك، فإن مجيع البلدان مدعوة لتقدمي     

  . أعاله١اجلزء باء من مشروع القرار الوارد يف الفقرة 
وتقــدم بعــض الــدول األعــضاء واألمانــة املــشورة واخلــربة الفنيــة املباشــرة للجهــات           - ٢٤

  .املصلحة صاحبة
، املنــسق عامليــاوُدعيــت األمانــة العامــة، بــصفة خاصــة، لتقــدمي معلومــات عــن النظــام     - ٢٥

وحالة تنفيذه والعمل الذي تضطلع به جلنة اخلرباء وجلنتاها الفرعيتان، يف املناسبات التالية الـيت               
القطـــاع اخلـــاص مؤســـسات نظمتـــها منظمـــات دوليـــة أخـــرى، أو رابطـــات الـــصناعات، أو  

  :اهليئات احلكومية أو
لــصناعات الوطنيــة لرابطــة ال الــذي نظمتــه املنــسق عامليــااملــؤمتر الــوطين للنظــام   )أ(  

  ؛)٢٢()٢٠٠٩سبتمرب /مكسيكو سييت، أيلول(الكيميائية يف املكسيك 
الـيت نظمهـا    ) مناسـبة ليـوم واحـد      (املنـسق عامليـا   احللقة الدراسية بشأن النظام       )ب(   

ماع املتابعة مع فرقة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ علـى       لصناعات الكيميائية يف سنغافورة واجت    اجملس  
ــذ النظــام       ــة مبــسائل تنفي ــة املعني ــشؤون التنظيمي ــة ال ــوطين وجلن ــصعيد ال ــا ال ــسق عاملي ــة املن  التابع

  ؛)٢٠١٠مايو /سنغافورة، أيار) (مناسبة لنصف يوم(للمجلس 
  

__________ 
  .مشاركة عن طريق التداول الصويت عن طريق الفيديو   )٢٢(  
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 النظـام   العديد من احللقـات الدراسـية واملـؤمترات بـشأن مـسائل تتـصل بتنفيـذ                  )ج(   
، الــيت نظمتــها مؤســسات خاصــة ورابطــات صــناعية تعمــل يف جمــال إدارة املــواد  املنــسق عامليــا

 نـوفمرب /سـبتمرب وتـشرين الثـاين   /مـارس، وأيلـول   /آذار(الكيميائية، املعقودة يف كـل مـن إسـبانيا          
 ، ويف)٢٠١٠ينـــاير /كـــانون الثـــاين(، ويف بلجيكـــا )٢٠١٠مـــايو /أيـــار(ســـتراليا أو) ٢٠٠٩
  ؛)٢٠٠٩مارس /آذار(هولندا 

اجتماع برنامج األمم املتحدة للبيئة لبحث نطـاق دراسـة احتياجـات أصـحاب                )د(  
 /جنيــف، كــانون األول( املــواد الكيميائيــة يف املنتجــات  عــناملــصلحة للحــصول علــى معلومــات

، واالجتمــاع املفتــوح بــاب العــضوية لفريــق التفــاوض بــشأن إمكانيــة وصــول   )٢٠٠٩ديــسمرب 
  ؛)٢٠١٠يوليه /جنيف، متوز( الزراعية إىل األسواق، التابع ملنظمة التجارة العاملية املنتجات غري

حلقة العمل الوطنية الثانية بشأن اإلبالغ عن املخاطر اليت نظمها معهد األمـم         )هـ(  
  ).٢٠٠٩أبريل /مونتيفيديو، نيسان(املتحدة للتدريب والبحث يف أوروغواي 

ــدعم اللوجــسيت أو ا    - ٢٦ ــضل ال ــن      وبف ــضاء، وم ــدة دول أع ــن ع ــدَّم م ــايل املق ــتقين أو امل ل
منظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة الـصحة العامليـة،            (منظمات دولية   

، ومنظمـات حكوميـة دوليـة       )وأمانة اتفاقية بازل، ومركز التنـسيق اإلقليمـي يف منطقـة أفريقيـا            
كـــاالت حكوميـــة، والقطـــاع اخلـــاص،    ، وو)ويبرابطـــة الـــدول املـــستقلة، واالحتـــاد األور   (
  :ع بعدة أنشطة إضافية لبناء القدرات والتدريب، وبوجه خاص ما يليالاالضط مت

يف إطار الربنامج العاملي املشترك بني معهد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث                 )أ(  
ية ملؤمتر القمة العـاملي  ومنظمة العمل الدولية لبناء القدرات للنظام املنسق عامليا، والشراكة العامل      
  :للتنمية املستدامة من أجل بناء القدرات ألغراض تنفيذ النظام املنسق عامليا

ــا يف أوروغـــواي      ‘١’     ــام املنـــسق عامليـ ــة مـــشاريع لـــدعم تنفيـــذ النظـ إقامـ
كمبوديا؛ ووضع خطط للتنفيذ على صعيد القطاعات يف فييت نام؛ وتقيـيم            و

ثغـرات، ووضـع اسـتراتيجيات لتنفيـذ النظـام          دراسة حتليلية للحالـة ومـواطن ال      
املنــسق عامليــا حبــسب القطــاع يف مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية؛ وتقيــيم   

إمكانيـة  دراسة حتليلية للحالة ومواطن الثغرات وإجناز التقريـر املتعلـق باختبـار           
   يف جامايكا؛، النظامفهم

ــسق عا     ‘٢’     ــشطة يف إطــار مــشروع النظــام املن ــام بأن ــا القي ــذ  (ملي ــل التنفي مث
القـانوين، ووضـع آليـات اإلنفـاذ، وتعزيـز القـدرات لتنفيـذ النـهج االســتراتيجي         
لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، ودعم بناء القـدرات ألغـراض النظـام املنـسق              

ــا ــة يف إطــار الــصندوق االســتئماين لربنــامج البدايــة الــسريعة اخلــاص    ) عاملي ممول
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دارة الدولية للمواد الكيميائية الذي اُعِتمد لفائدة زامبيا        بالنهج االستراتيجي لإل   
 ، وتوغـــو، وبربـــادوس، والبحـــرين،٢٠٠٩، وغامبيـــا يف عـــام ٢٠٠٨يف عـــام 
  ؛٢٠١٠ رق أوروبا يف عام ومدغشقر، وبلدان وسط وش، والكونغو،وشيلي

إجراء العديد من األنـشطة املتعلقـة مبـشروع تعزيـز القـدرات الوطنيـة                 ‘٣’    
 رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا        بلدان  مية لتنفيذ النظام املنسق عامليا يف       واإلقلي
وسُيــضطلع بأنـــشطة  . ، وماليزيـــا، والفلــبني  يف تايلنـــدوجـــه التحديــد  وعلــى 

  ندونيسيا والصني يف مرحلة الحقة؛إ يف
  :دورات التدريب ومناسبات التوعية  ‘٤’    
وطين أو دورات تدريبيــة علــى الــصعيد الــ/إقامــة حلقــات عمــل و  •      

  ، وجامايكا، وزامبيا، وغامبيا وفييت نامأوروغواي يف
االحتفال بيـوم النظـام املنـسق عامليـا أثنـاء النـدوة اإلقليميـة بـشأن                •      

ــة      ــة يف الــدول العربي ــسليمة للمــواد الكيميائي دمــشق، (اإلدارة ال
  )٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول

نطقـة جنـوب شـرق    حلقة عمل لتقييم النظام املنسق عامليا لفائدة م      •      
  )٢٠١٠سبتمرب /بيجني، أيلول(آسيا وشرق آسيا وآسيا الوسطى 

ــة عمــل   •       ــشأنحلق ــدريب     ب ــواد الت ــار م ــا الختب ــسق عاملي  النظــام املن
املوضوعة يف إطار معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث واالتفـاق      
املتعلــق بـــاتفاقية بــازل، بــشأن وضــع منــاذج تدريبيــة للنظــام املنــسق 

  )٢٠٠٩يوليه /إيبادان، نيجرييا، متوز(ا يف سياق أفريقيا عاملي
حلقة دراسية بشأن وضع استراتيجية وطنية لتنفيذ النظـام املنـسق             •      

  )٢٠١٠مارس /مينسك، آذار(عامليا 
حلقــة عمــل بــشأن تنفيــذ النظــام املنــسق عامليــا، ونظــام التــصنيف   •      

ــة    ــواد الكيميائي ــسجيل امل  وتقييمهــا والوســم والتغليــف، ونظــام ت
  )٢٠١٠مايو /تونس، أيار(والترخيص باستعماهلا 

يـــا أثنـــاء املـــؤمتر الـــسنوي    عـــروض بـــشأن النظـــام املنـــسق عامل     •      
هونــــغ كونــــغ، الــــصني، (الــــسالمة والــــصحة املهنيــــتني  لفـــرع 
  )٢٠١٠فرباير /شباط
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املؤمتر الدويل الثالث لبلـدان رابطـة الـدول املـستقلة بـشأن تنظـيم                 •      
ت الكيميائيـة، وتوصـيات األمـم املتحـدة، والنظـام           سالمة املنتجـا  

ــة     ــا، واألنظمـ ــة وومسهـ ــواد الكيميائيـ ــا لتـــصنيف املـ املنـــسق عامليـ
  )٢٠١٠سبتمرب /باكو، أيلول(روبية األو

  :وضع مواد مرجعية  ‘٥’    
، مت إصدار النسخة املنقحـة مـن جمموعـة          ٢٠١٠سبتمرب  /يف أيلول   •      

احملدثة من الوثيقة التوجيهيـة     ، والنسخة   إمكانية فهم النظام  اختبار  
  “وضع استراتيجية تنفيذ وطنية للنظام املنسق عامليا”املعنونة 

 املتعلقــــة بالنظــــام املنــــسق إجنــــاز الــــدورة التدريبيــــة األساســــية   •      
ــا ــة ”( عامليــ ــفدورة تدريبيــ ــا با للتعريــ ــسق عامليــ ــام املنــ ) “لنظــ

ي، ، وأوروغــواواالضــطالع بأنــشطة اختبــار جتريبيــة يف أســتراليا 
  وجامايكا، وزامبيا

تصنيف املـواد   ”(مواصلة العمل على وضع دورة تدريبية متقدمة          •      
الكيميائية وفقا للنظام املنسق عامليا، والوسم وفقـا للنظـام املنـسق     

تعــاجل اجلوانــب ) “عامليــا، وكــشوف البيانــات املتعلقــة بالــسالمة 
تركيـز علـى   التقنية للنظام املنسق عامليا مبزيد من التفاصـيل، مـع ال          

  املخاطر املادية على الصحة والبيئة
 عــشر للفريــق ة عــشر والــسابعة عــشر واخلامــسةاالجتماعــات الرابعــ  ‘٦’    

االستــشاري لربنــامج بنــاء القــدرات، الــيت عقــدت عقــب اجتماعــات اللجنــة   
  الفرعية مباشرة؛

ــار   )ب(   ــيا واحملـــيط اهلـــادئ  ويف إطـ ــة آسـ عقـــدت : التعـــاون االقتـــصادي يف منطقـ
عات احلوار بشأن املواد الكيميائية واجتماعات متابعة ملختلف األفرقة العاملـة الـيت تنظـر               اجتما

أغــسطس /يوليــه وآب/فربايــر، ومتــوز/شــباط: ســنغافورة(يف قــضايا تنفيــذ النظــام املنــسق عامليــا 
  ؛)٢٠١٠سبتمرب /مارس وأيلول/آذار:  واليابان٢٠٠٩

الكيميائية املشترك بني منظمة الـصحة  الربنامج الدويل لسالمة املواد ويف إطار     )ج(  
  :برنامج األمم املتحدة للبيئة/منظمة العمل الدولية/العاملية

االســــتعراض والتحــــديث املــــستمران للبطاقــــات الدوليــــة للــــسالمة   ‘١’    
لنظـام املنـسق   ل هـا وفقـا   وومستصنيف املواد الكيميائيـة   الكيميائية حبيث تشمل    
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ــا ــة  البطاقــات املعــدة حــديثا أو احملدَّ ، تــشمل مجيــع٢٠٠٦ومنــذ عــام . عاملي ث
  تصنيفات وفقا للنظام املنسق عامليا؛

لتـــصنيف مبيـــدات اآلفـــات  ٢٠٠٩إصـــدار نـــسخة منقحـــة يف عـــام   ‘٢’    
، تتـضمن للمـرة     حبسب نوع خطرها، الذي أوصت به منظمة الصحة العامليـة         

  األوىل مبادئ النظام املنسق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها؛
: الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة الـسليمة للمـواد الكيميائيـة          ويف إطار     )د(  

  .إصدار وثيقة توجيهية ملساعدة البلدان يف املرحلة االنتقالية لتنفيذ النظام املنسق عامليامت 
 وواصلت جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام املنـسق عامليـا أيـضا تعاوهنـا مـع اهليئـات                     - ٢٧

ــنظم بعــض االتفاقيــات ال    ــيت ت ــشأة مبوجــب معاهــدات ال ــة الــيت تعــاجل جوانــب حمــددة   املن دولي
اتفاقيـه  (السالمة الكيميائية بغية تيسري تنفيذ النظام املنسق عامليا من خالل هذه االتفاقيـات               من

ــها؛ وبروتوكــول         ــالتخلص من ــات اخلطــرة عــرب احلــدود وب ــة حركــة النفاي ــة مبراقب ــازل املتعلق ب
ال املتعلــق بــاملواد املــستنفدة لطبقــة األوزون؛ واتفاقيــه ســتوكهومل املتعلقــة بامللوثــات        مونتريــ

العــضوية الثابتــة؛ واتفاقيــه روتــردام بــشأن تطبيــق إجــراء املوافقــة املــسبقة عــن علــم علــى مــواد   
كيميائيــة ومبيــدات آفــات معينــة خطــرة يف التجــارة الدوليــة؛ واالتفاقيــة املتعلقــة باآلثــار عــابرة  

  ). أدناه٤٦انظر أيضا الفقرة (ود للحوادث الصناعية احلد
  

 اخلطـرة وبالنظـام املنـسق عامليـا         البـضائع أعمال جلنة اخلـرباء املعنيـة بنقـل           -ثالثا   
  ٢٠١٠-٢٠٠٩ومسها يف فترة السنتني لتصنيف املواد الكيميائية و

  االجتماعات املعقودة  -ألف   
  :ماعات التالية االجت٢٠١٠-٢٠٠٩ُعقدت يف فترة السنتني   - ٢٨

الـدورة اخلامـسة والثالثـون      : جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقـل البـضائع اخلطـرة           )أ(  
؛ والـدورة   )ST/SG/AC.10/C.3/70 (٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٢٦ إىل   ٢٢املعقودة يف الفترة من     

 كــــانون ٩نــــوفمرب إىل / تــــشرين الثــــاين٣٠الــــسادسة والثالثــــون املعقــــودة يف الفتــــرة مــــن  
ــسمرب /األول ــدور)ST/SG/AC.10/C.3/72 (٢٠٠٩ديــ ــودة   ؛ والــ ــون املعقــ ــسابعة والثالثــ ة الــ
ــن   يف ــرة مــــ ــران٣٠ إىل ٢١الفتــــ ــه / حزيــــ  Corr.1  وST/SG/AC.10/C.3/74 (٢٠٠٩يونيــــ
ــة والثالثــون املعقــودة يف الفتــرة   )Add.1 و نــوفمرب إىل / تــشرين الثــاين٢٩مــن ؛ والــدورة الثامن
  ؛)ST/SG/AC.10/C.3/76 (٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٧
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ــة       )ب(   ــا لتــصنيف املــواد الكيميائي ــة النظــام املنــسق عاملي ــة املعني ــة اخلــرباء الفرعي جلن
ــا ــومي     : وومسهــ ــودة يــ ــشرة املعقــ ــسابعة عــ ــدورة الــ ــران٣٠  و٢٩الــ ــه / حزيــ  ٢٠٠٩يونيــ

)ST/SG/AC.10/C.4/34(    ــرة مــن ــة عــشرة املعقــودة يف الفت ــدورة الثامن  كــانون ١١ إىل ٩؛ وال
؛ والــدورة التاســعة عــشرة املعقــودة يف الفتــرة )ST/SG/AC.10/C.4/36 (٢٠٠٩ ديــسمرب/األول
؛ والـدورة العـشرون     )ST/SG/AC.10/C.4/38 (٢٠١٠يوليه  / متوز ٢يونيه إىل   / حزيران ٣٠من  

ــرة مــــن   ــودة يف الفتــ ــانون األول٩ إىل ٧املعقــ  ST/SG/AC.10/C.4/40 (٢٠١٠ديــــسمرب / كــ
  ؛)Corr.1 و

ة بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام املنسق عامليـا لتـصنيف املـواد            جلنة اخلرباء املعني    )ج(  
ــا  ــة وومسهــ ــودة يف  : الكيميائيــ ــسة املعقــ ــدورة اخلامــ ــانون األول١٠الــ ــسمرب / كــ  ٢٠١٠ديــ

)ST/SG/AC.10/38و  Add.1-3و  Add.1/Corr.1.(  
ضوية  التالية أمساؤها يف أعمال اللجنة بصفتها أعضاء كاملة الع٢٩وشاركت البلدان الـ   - ٢٩

يف جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بنقــل البــضائع اخلطــرة أو يف جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بالنظــام  
، واألرجنــتني، االحتــاد الروســي: املنـسق عامليــا لتــصنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا أو يف كلتيهمــا 

، وبلجيكـا، وبولنـدا،   الربتغـال  و، وإيطاليـا، والربازيـل،  )٢٤(وإسبانيا، وأسـتراليا، وأملانيـا، وأيرلنـدا    
ــدامنرك     ــا، وال ــوب أفريقي ــا، وجن ــة كوري ــسرا )٢٣(ومجهوري ــسويد، وسوي ، )٢٣(، وصــربيا)٢٤(، وال

ــدا، وقطــر   ــسا، وفنلن ــا العظمــى    )٢٣(والــصني، وفرن ــا، واململكــة املتحــدة لربيطاني ــدا، وكيني ، وكن
  .، واليابانحدةوأيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهولندا، والواليات املت

 واهلنــد، وهــي أعــضاء  ، واملكــسيك،ومل يــشارك يف أعمــال اللجنــة كــل مــن املغــرب    - ٣٠
ــا،كاملــة العــضوية يف جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بنقــل البــضائع اخلطــرة، وأوكرانيــا     ، وزامبي

ــسنغال ــا،وال ــدا، ونيجريي ــة اخلــرباء   ، ونيوزيلن ــة العــضوية يف جلن ــان، وهــي أعــضاء كامل   واليون
ــران         ال ــة إي ــا، ومجهوري ــة وومسه ــواد الكيميائي ــصنيف امل ــا لت ــسق عاملي ــام املن ــة بالنظ ــة املعني فرعي

  . واجلمهورية التشيكية، ومها عضوان كامال العضوية يف كلتا اللجنتني الفرعيتني،اإلسالمية
ــدا    - ٣١ ــات أيرلنــ ــون حكومــ ــل مراقبــ ــا)٢٤(ومثَّــ ــد)٢٣(، وبلغاريــ ــا، )٢٣(، وتايلنــ ، ورومانيــ

ــلوفاكيا ــيلي)٢٣(، وسويــسرا)٢٤(وس ــد شــارك أيــضا   . )٢٣(، وماليزيــا)٢٣(، وغامبيــا)٢٤(، وش وق
ــال اللجنــة االحتــاد األ   يف ــاالت متخصــصة ومنظمــات      أعم ــس أوروبــا وســبع وك ورويب وجمل

  . منظمة غري حكومية٤٦حكومية دولية و 

 
  

  .ومسها فقطجلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املنسق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية و   )٢٣(  
 .جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة فقط   )٢٤(  
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واستمر االتصال مع اهليئات أو املنظمات الدولية املسؤولة عن وسائط النقـل الفرديـة،              - ٣٢
ــة          ــة البحري ــدويل، واملنظم ــدين ال ــريان امل ــة الط ــا، ومنظم ــصادية ألوروب ــة االقت ــيما اللجن وال س

  .، واملنظمة احلكومية الدولية للنقل الدويل بالسكك احلديديةالدولية
وأولت اللجنة عناية خاصة للتنسيق بني أنشطتها واألنشطة اليت تضطلع هبـا املنظمـات                - ٣٣

الدولية األخرى، واليت متس ميـدان نقـل البـضائع اخلطـرة أو تـصنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا          
ية، ومنظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة الـصحة العامليـة، ومعهـد               مثل الوكالة الدولية للطاقة الذر    

األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، وذلــك    
ــشطة ال    ــة ألن ــضمان أن تكــون أعمــال هــذه املنظمــات مكمل ــة وتوصــياهتا ال تكــرارا هلــا   ل لجن

  .على تضارب معها أو
  .االقتصادية ألوروبا بتوفري خدمات األمانةوقامت أمانة اللجنة   - ٣٤
  

   البضائع اخلطرةأعمال جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل  -باء   
 مسائل متنوعـة ذات صـلة   ٢٠١٠-٢٠٠٩ناقشت اللجنة الفرعية خالل فترة السنتني      - ٣٥

  .E/2009/55من الوثيقة ) أ (٤٦باختصاصاهتا وفقا لربنامج العمل املبني يف الفقرة 
 علـى الطبعـة الـسادسة عـشرة         )٢(واستنادا إىل ذلك العمل، اعتمـدت اللجنـة تعـديالت           - ٣٦

النظــام النمــوذجي وعلــى الطبعــة اخلامــسة  : املنقحــة للتوصــيات املتعلقــة بنقــل البــضائع اخلطــرة 
، وهــي تتكــون دليــل االختبــارات واملعــايري: املنقحــة للتوصــيات املتعلقــة بنقــل البــضائع اخلطــرة 

  :أحكام جديدة أو منقحة بشأن ما يليمبعظمها من 
  ؛٧البضائع اخلطرة ذات اآلثار الوخيمة من الفئة   )أ(  
وضــع قائمــة بــبعض املــواد واألصــناف اخلطــرة املوجــودة واجلديــدة وتــصنيفها   )ب(  

يف ذلك النفايات الطبية واألجهزة أو املعدات الطبية؛ واملواد الكيميائية املضغوطة؛ وعلـف              مبا(
يل؛ والزئبق املتضمن يف املواد املصنعة، ونظم التخزين اإللكترونية مثل بطاريـات            قشريات الكر 

ــدرة   ــة الق ــوم واملكثِّفــات عالي ــيح بعــض    )الليثي ــصلة، وتنق ــار ذات ال ، وطــرق التغليــف واالختب
  شروط التغليف والصهاريج؛

  كميات حمدودة وبكميات استثنائية؛نقل البضائع اخلطرة املعبأة ب  )ج(  
 جديدة تنطبق على العبوات ووحدات نقل البـضائع الـيت حتتـوي مـواد             أحكام  )د(  

  تنطوي على خطر التسبب يف االختناق عند استخدامها ألغراض التربيد أو التكييف؛
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شروط جديدة الستخدام أوعية أسطوانات الضغط املعيبة، واستخدام احلاويات           )هـ(  
  ؛ومناولتهاات وبنائها وتفتيشها واختبارها املرنة للكميات السائبة الكبرية وتصميم هذه احلاوي

  .استخدام تبادل البيانات اإللكترونية ألغراض التوثيق  )و(  
وقامت اللجنة الفرعية بتحديث املبادئ التوجيهية الرامية إىل توضيح املربرات الكامنـة              - ٣٧

قـل مـواد   وراء األحكام الـواردة يف النظـام النمـوذجي، وإرشـاد املـنظمني عنـد حتديـد شـروط ن           
  .٢٠١٢-٢٠١١واعتربت أن هذا العمل ينبغي أن يستمر يف فترة السنتني . خطرة حمددة

ونظرت اللجنة الفرعية يف إمكـان اختـاذ مزيـد مـن التـدابري لتيـسري مواءمـة أنظمـة نقـل                 - ٣٨
).  أعــاله١٥انظــر أيــضا الفقــرة (البــضائع اخلطــرة مــع النظــام النمــوذجي علــى الــصعيد العــاملي 

. ى ضرورة بذل جهود إضـافية لتحـسني درجـة املواءمـة علـى نطـاق العـامل بأكملـه                   واتفقت عل 
ولتقييم املـشكلة بـصورة أدق، فـإن احلكومـات واملنظمـات الدوليـة املعنيـة مـدعوة لتقـدمي                    
تعليقاهتا بتوجيه االنتباه إىل الشروط املتضمنة يف صكوكها الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية             

  .نظام النموذجياليت ال تتطابق مع ال
والحظت اللجنة مع القلق أنـه ال يـزال يـتم اإلبـالغ عـن حـوادث باختنـاق أو تـسمم                        - ٣٩
ــات        أو ــستودعات احلاوي ــوانئ وم ــاطق امل ــاملني يف من ــل الع ــال النق ــاة عم املوجــودة داخــل  وف

، وذلك عند فتح هـؤالء العمـال أو تفـريغهم حاويـات الـشحن أو غريهـا مـن وحـدات                      البلدان
ئع الـيت مت تطهريهـا بـالتبخري قبـل الـشحن ألغـراض الـصحة النباتيـة ومل يـتم هتويتـها                       نقل البـضا  

ــغ    ــشكل مناســب قبــل التفري ــة إىل ورود أحكــام مالئمــة هتــدف إىل تنبيــه      . ب وأشــارت اللجن
 مـن التوصـيات املتعلقـة بنقـل البـضائع      ٥-٥العاملني قبل تنفيذ مثل هـذه العمليـات يف الفـصل          

وبنــاًء عليــه، فاحلكومــات ومنظمــة العمــل الدوليــة مــدعوة إىل  . ياخلطــرة، النظــام النمــوذج
توجيه انتباه السلطات واجلهات األخرى املعنية  بالسالمة يف أمـاكن العمـل، إىل األحكـام                

، وإىل اختـــاذ ٥-٥املتعلقـــة بالتحـــذير والوســـم والتوثيـــق والتـــدريب الـــواردة يف الفـــصل 
  . العمالاخلطوات املناسبة لضمان تنفيذها وإىل توعية

وقامت اللجنة الفرعيـة، باعتبارهـا جهـة التنـسيق للمخـاطر املاديـة فيمـا يتعلـق بتطـوير                      - ٤٠
 جديــدة، أيـدهتا جلنــة اخلــرباء الفرعيــة  ملعــايريوحتـديث النظــام املنــسق عامليــا، بإعـداد مقترحــات   

بغـي أن يتواصـل     وين). أدنـاه ) أ (٤٣انظـر الفقـرة الفرعيـة       (املعنية بالنظام املنسق عامليا واللجنـة       
 العمـل الـذي بـدأ فيمـا يتعلـق بـاملواد الـيت تطلـق غـازات                   ٢٠١٢-٢٠١١خالل فتـرة الـسنتني      

ســامة عنــد مالمــستها املــاء، واملــواد الــصلبة املؤكــِسدة، واملتفجــرات املعطلــة املفعــول، ومعــايري 
  ). أدناه٤٤انظر أيضا الفقرة  (التآكل
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ن مــشروع القــرار الـــوارد   ألــف مـــ  مـــن اجلــزء  ٧ إىل ١ويــرد يف الفقــرات مــن      - ٤١
 من هذا التقرير اإلجراء الذي أوصت اللجنة اجمللس االقتصادي واالجتماعي ١ الفقرة يف

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

ــا لتـــصني    -جيم    ف املـــواد أعمـــال جلنـــة اخلـــرباء الفرعيـــة املعنيـــة بالنظـــام املنـــسَّق عامليـ
  وومسها الكيميائية

 مسائل متنوعـة ذات صـلة   ٢٠١٠-٢٠٠٩ناقشت اللجنة الفرعية خالل فترة السنتني      - ٤٢
  .E/2009/55من الوثيقة ) ب (٤٦باختصاصاهتا وفقا لربنامج عملها املبني يف الفقرة 

لثالثـة   املدخلـة علـى الطبعـة ا   )١١(واستنادا إىل ذلك العمل، اعتمدت اللجنـة التعـديالت         - ٤٣
 بغـرض حتـديث هـذا النظـام     النظام املنّسق عامليـا لتـصنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا      املنقحة من   

  :توضيحه أو تكميله، ال سيما يف ما يتعلق مبا يلي أو
ــصنيف ووســم بعــض الغــازات وخالئــط الغــازات غــري       )أ(   اســتحداث معــايري لت

الــصلة مــن أجــل تقيــيم عــدم االســتقرار مبــا يف ذلــك طريقــة االختبــار ذات (املــستقرة كيميائيــا 
  ؛)دليل االختبارات واملعايريالكيميائي للغازات إلدراجها يف 

اســـتحداث فئـــة فرعيـــة جديـــدة للـــرذاذات غـــري القابلـــة لالشـــتعال وإدخـــال    )ب(  
  التعديالت النامجة عن ذلك؛

 ،ترتيبات وسم خاصة خبالئط املواد املصّنفة علـى أهنـا تـسبب تآكـل الفلـزات                 )ج(  
  ولكنها ال تسبب تآكل اجللد أو العيون؛

إدخــال تعــديالت متنوعــة هبــدف زيــادة توضــيح معــايري الغــازات املــضغوطة؛     )د(  
والــسمية احلــادة؛ وقابليــة الطفــرات الوراثيــة لــدى اخلاليــا اجلرثوميــة؛ والــسرطنة؛ والــسمية         

  اإلجنابية؛ والسمية املائية؛
  .زيادة ترشيد التعليمات التحذيرية  )هـ(  

ورأت اللجنــة الفرعيــة أنــه ينبغــي مواصــلة العمــل يف اجملــاالت التاليــة يف فتــرة الــسنتني     - ٤٤
ــسائل      : ٢٠١٢-٢٠١١ ــصلبة املؤكــسدة؛ وامل ــواد ال ــول وامل ــة املفع ــصنيف املتفجــرات املعطل ت

التآكـل  مـسألة   النظـر يف    (؛ ومعـايري قابليـة التآكـل        الغبـار املتصلة باملخـاطر النامجـة عـن انفجـار          
؛ ومواصـلة مواءمـة املعـايري       ) علـى املـواد الـصلبة      ١-دى مالءمة إجراء االختبار جـيم     وماخلارق  

الــواردة يف النظــام املنــسَّق عامليــا مــع املعــايري الــواردة يف النظــام النمــوذجي؛ وإدخــال تنقيحــات 
املــاء؛ مالمــسة التـهاب اجللــد؛ وتقيــيم الــسمية الناجتـة عــن   /حتريريـة يف الفــصلني املعنــيني بتآكــل 
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ــلة حتـــسني املرفقـــات  ومـــسائ ــا؛ وبلـــورة  ٣ و ٢ و ١ل التنفيـــذ؛ ومواصـ ــام املنـــّسق عامليـ  للنظـ
  .إرشادات إضافية لوسم املغلفات الصغرية

وأبقت اللجنة الفرعية قيد االستعراض التقدم احملرز يف جمال تنفيذ النظام املنـّسق عامليـا                 - ٤٥
نظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري       استنادا إىل التقارير املقّدمة إليها من أعضائها ومن امل        

  .)٧(احلكومية املشاركة
وواصلت اللجنة الفرعية التعاون مع اهليئات الـيت أنـشئت مبوجـب معاهـدات يف إطـار                   - ٤٦

االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بــسالمة املــواد الكيميائيــة بغيــة تعزيــز تنفيــذ النظــام املنــسَّق عامليــا،   
  ). أعاله٢٧انظر أيضا الفقرة (يات وذلك من خالل هذه االتفاق

روع القـــرار الـــوارد ن مـــش مـــن اجلـــزء بـــاء مـــ ٧ إىل ١ويـــرد يف الفقـــرات مـــن   - ٤٧
 من هذا التقرير اإلجراء الذي أوصت اللجنة اجمللس االقتصادي واالجتماعي ١ الفقرة يف

نيف املــواد النظــام املنــسَّق عامليــا لتــص بباختــاذه بــشأن أعمــال جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة   
  .الكيميائية وومسها

  
  ٢٠١٢-٢٠١١برنامج العمل وجدول االجتماعات لفترة السنتني   - رابعا  

  علــى٢٠١٢-٢٠١١وافقــت اللجنــة علــى أن يكــون برنــامج العمــل لفتــرة الــسنتني      - ٤٨
  :النحو التايل

  :جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة  )أ(  
مبــا يف ذلــك اســتعراض سلــسلة    (ئل املتــصلة هبــا  املتفجــرات واملــسا   ‘١’    

ملــــواد الــــيت قــــد تكــــون  ؛ واختبــــار فحــــص ا٨االختبــــارات رقــــم 
ــديها ـــ دي   ل يت ومعــايري . دي. خــصائص متفجــرة؛ وفحــص مــادة ال

؛ ومعــــايري إضــــافية تركيبــــة املــــساحيق املعدنيــــة القابلــــة لالشــــتعال 
  ؛) من التصنيف٤-١ للفرع

مبــا يف ذلــك تــصنيف الــسوائل  (غليــف وضــع القــوائم والتــصنيف والت  ‘٢’    
  ؛) يف اجملموعة الثالثة اخلاصة بالتغليف٣اللزجة من الصنف 

مبــا يف ذلــك اختبــار بطاريــات الليثيــوم     (نظــم التخــزين الكهربائيــة     ‘٣’    
ومكثفات الليثيوم اإليونية، وبطاريات الليثيوم املـستهلكة أو الـيت هبـا            

  ؛)خلل، وتغليف البطاريات الكبرية/عيب
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مقترحــــات متنوعــــة بإدخــــال تعــــديالت علــــى النظــــام النمــــوذجي   ‘٤’    
 لتــرا؛ ٤٥٠بينــها تعــديالت متعلقــة بالعلــب الــيت تفــوق ســعتها   مــن(
وشكلها؛ والترتيبات االنتقالية للـصهاريج     بعاد الوسائم والعالمات    أو

  ؛)احملمولة املعدَّة لنقل السوائل
  تبادل البيانات اإللكترونية؛  ‘٥’    
  ن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛التعاو  ‘٦’    
ــة   ‘٧’     ــة مواءمــ ــى الــــ   أنظمــ ــرة علــ ــضائع اخلطــ ــل البــ ــامليصعيد نقــ   العــ

  مع النظام النموذجي؛
  ؛)حتديثها(وضع مبادئ توجيهية خاصة بالنظام النموذجي   ‘٨’    
يف  مبـا (املسائل املتصلة بلجنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املنسَّق عامليا            ‘٩’    

ختبـار  الك معايري قابلية التآكل؛ ومعايري التفاعل مـع املـاء؛ وحتـسني ا        ذل
  ؛)“التجربة املعروفة” للمواد الصلبة املؤكسدة؛ وتفسري مفهوم ١-س

ــواد         )ب(   ــصنيف املــ ــا لتــ ــسَّق عامليــ ــام املنــ ــة بالنظــ ــة املعنيــ ــرباء الفرعيــ ــة اخلــ جلنــ
  :وومسها الكيميائية
ــصلة هبــا     ‘١’     ــصنيف املتفجــرات   (املتفجــرات واملــسائل املت ــا يف ذلــك ت مب

  ؛)املعطَّلة املفعول
  ومـــدى مالءمـــة إجـــراء االختبـــار اخلـــارق التآكـــل (تآكـــل املعـــادن   ‘٢’    

  ؛) على املواد الصلبة١-جيم
 وتقيـيم  ٥-نتطوير طريقة االختبـار  (املاء مالمسة  السمية الناجتة عن      ‘٣’    

  ؛)املاءالتفاعل مع السمية الناجتة عن 
  واد الصلبة املؤكسدة؛تصنيف امل  ‘٤’    
  التهاب اجللد؛/ تآكل٣-٣ و ٢-٣تنقيحات حتريرية للفصلني   ‘٥’    
ــايري النظــام ا     ‘٦’     ــق مع ــصلة بتطبي ــسائل املت ــصنيف   امل ــى ت ــا عل ــسَّق عاملي ملن

  واخلالئط؛ املواد
  ؛الغباراملخاطر النامجة عن انفجار   ‘٧’    
  ؛)ئطمعيار اللزوجة لتصنيف اخلال(خماطر االستنشاق   ‘٨’    



E/2011/91  
 

11-31364 27 
 

 مـــن النظـــام ٨مواصـــلة مواءمـــة معـــايري قابليـــة التآكـــل يف الـــصنف    ‘٩’    
  النموذجي مع معايري النظام املنسَّق عامليا؛

 ٩مبـا يف ذلـك تنقـيح الفـرع      (املسائل املتـصلة بـاإلبالغ عـن املخـاطر            ‘١٠’    
ــن املرفــق    ١؛ وإدخــال املزيــد مــن التحــسينات علــى املرفقــات      ٤م

 ت بشأن وسـم املغلفـات الـصغرية؛ والنظـر         ؛ وبلورة إرشادا  ٣و   ٢ و
ـــ     ــروف ب ــصلة باعتمــاد صــنف املخــاطر املع ــسائل املت ــ” يف امل سبِّب م

ــزات  االســتخدام والنظــر يف احللــول  / يف قطــاع اإلمــداد “لتآكــل الفل
  ؛)املمكنة هلا

مبا يف ذلك املسائل املتصلة بتصنيف ووسم اخلالئـط؛         (مسائل التنفيذ     ‘١١’    
 عاملية باملواد الكيميائيـة املـصنَّفة حـسب النظـام           وإمكانية إعداد قائمة  

 مـــع املعـــايري الـــواردة   ١٠ و ٩ املنـــسَّق عامليـــا؛ ومواءمـــة املـــرفقني   
  ؛)١-٤الفصل  يف

مواصلة األنشطة اهلادفة لتيسري تنفيذ النظـام املنـسَّق عامليـا يف البلـدان                 ‘١٢’    
  بشكل منسَّق؛

مبـا يف ذلـك   (ب االقتـضاء  إرشادات بشأن تطبيق املعـايري، حـس     وضع    ‘١٣’    
ــة احتياجــات       وضــع  ــم وإرشــادات لتلبي ــصنيف والوس ــة عــن الت أمثل

ــشأ   ــة بـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ــا   املنظمـ ــب إدراجهـ ــيت جيـ ــات الـ ن املعلومـ
  ؛)مذكرة البيانات املتعلقة بالسالمة يف

توثيق وتعزيز التعاون مع برامج األمم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصـصة              ‘١٤’    
واحلكوميـــة الدوليـــة، وكـــذلك   واحلكوميـــة ميـــة واملنظمـــات اإلقلي

االتفاقــات إدارة شــؤون املنظمــات غــري احلكوميــة املــسؤولة عــن   مــع
ــة، للتوصــل إىل      ــواد الكيميائي ــإدارة امل ــة ب ــة املتعلق ــات الدولي واالتفاقي

  إعمال النظام املنسَّق عامليا من خالل تلك الصكوك؛
  ريب وبناء القدرات؛استعراض التقارير املتعلقة بأنشطة التد  ‘١٥’    
تقدمي املساعدة لربامج األمم املتحدة ووكاالهتـا املتخصـصة املـشاركة             ‘١٦’    

يف أنـــشطة التـــدريب وبنـــاء القـــدرات، مثـــل معهـــد األمـــم املتحـــدة  
للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية ومنظمـة األغذيـة والزراعـة           

 الكيميائيــة، الربنــامج الــدويل لــسالمة املــواد/ومنظمــة الــصحة العامليــة
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خــالل وضــع املــواد التوجيهيــة، وإســداء املــشورة بــشأن براجمهــا   مــن
  .التدريبية، وحتديد اخلربات واملوارد املتاحة

وقـــد وافقـــت اللجنـــة، واضـــعة يف االعتبـــار أن العـــدد األقـــصى أليـــام االجتماعـــات     - ٤٩
 ١٩٩٩/٦٥عي املخصــصة للجنــة وهيئاهتــا الفرعيــة وفقــا لقــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــا   

 ٢٠١٢-٢٠١١، علــى أن يكــون جــدول االجتماعــات للفتــرة  ) اجتماعــا٧٦( يومــا ٣٨ هــو
  :على النحو التايل

  
    ٢٠١١  

جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بنقــل البــضائع اخلطــرة، : ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٤-٢٠  
  ) اجتماعات١٠(الدورة التاسعة والثالثون 

ــه / حزيــران٢٩-٢٧   ــة اخلــ: ٢٠١١يوني ــا   جلن ــة بالنظــام املنــسَّق عاملي ــة املعني رباء الفرعي
  ) اجتماعات٦(لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، الدورة احلادية والعشرون 

جلنـة اخلـرباء    ): صـباحا ( ٢٠١١ديـسمرب   / كانون األول  ٧ - نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٨  
  ) اجتماعا١٥(الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة، الدورة األربعون 

جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام      ): بعـد الظهـر  ( ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ٩-٧  
  ) اجتماعات٥(املنسَّق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، الدورة الثانية والعشرون 

 اجتماعـا؛ وجلنـة اخلـرباء       ٢٥: جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقـل البـضائع اخلطـرة         : اجملموع  
   اجتماعا١١: ة املعنية بالنظام املنسَّق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسهاالفرعي

  
    ٢٠١٢  

جلنة اخلرباء الفرعية املعنيـة بنقـل       ): صباحا( ٢٠١٢يوليه  / متوز ٤ -يونيه  / حزيران ٢٥  
  ) اجتماعا١٥(البضائع اخلطرة، الدورة احلادية واألربعون 

نــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بالنظــام املنــسَّق  جل): بعــد الظهــر( ٢٠١٢يوليــه / متــوز٦-٤  
  ) اجتماعات٥(عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، الدورة الثالثة والعشرون 

جلنــة اخلــرباء الفرعيــة : ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول١١ -نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣  
  )ماعا اجت١٤(املعنية بنقل البضائع اخلطرة، الدورة الثانية واألربعون 

جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بالنظــام  ): صــباحا( ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول١٤-١٢  
  ) اجتماعات٥(املنسَّق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، الدورة الرابعة والعشرون 
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ــانون األول١٤   ــسمرب / كــ ــر ( ٢٠١٢ديــ ــد الظهــ ــسادسة  ):بعــ ــدورة الــ ــة، الــ  اللجنــ
  )واحد اجتماع(
ــة بنقــل البــضائع اخلطــرة   :اجملمــوع   ــة املعني ــة اخلــرباء الفرعي ــة  ٢٩:  جلن  اجتماعــا؛ وجلن

: يف املـــواد الكيميائيـــة وومسهـــااخلـــرباء الفرعيـــة املعنيـــة بالنظـــام املنـــسَّق عامليـــا لتـــصن
  اجتماع واحد: اجتماعات؛ واللجنة ١٠

ن مـــشروع القـــرار الـــوارد  مــن اجلـــزء جـــيم مــ  ٣ إىل ١ويــرد يف الفقـــرات مـــن    - ٥٠
 من هذا التقرير اإلجراء الذي أوصت اللجنة اجمللس االقتصادي واالجتماعي ١ لفقرةا يف

  .باختاذه بشأن برنامج عملها
  


