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  ٢٠١٧دورة عام 
  ٢٠١٧متوز/يوليه  ٢٧ - ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٨

  (ل) من جدول األعمال ١٨البند 
        املسائل االقتصادية والبيئية: نقل البضائع اخلطرة

أعمال جلنة اخلـرباء املعنيـة بنقـل البضـائع اخلطـرة وبالنظـام املنسـق عامليـا             
  لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

    
  تقرير األمني العام    

  موجز  

)، يقـدم األمـني العـام    ٢٣-زاي (د ٦٤٥عمال بقرار الس االقتصادي واالجتمـاعي    
كل سـنتني إىل الـس تقريـرا عـن أعمـال جلنـة اخلـرباء املعنيـة بنقـل البضـائع اخلطـرة وبالنظـام             

  ، وعن أعمال جلنتيها الفرعيتني.لتصنيف املواد الكيميائية وومسهااملنسق عامليا 
 ٢٠١٦-٢٠١٥إىل أعمــال جلنــة اخلــرباء خــالل فتــرة الســنتني  ويتطــرق هــذا التقريــر   

  .٢٠١٥/٧تنفيذ قرار الس االقتصادي واالجتماعي  وإىل
وعمــالً بــذلك القــرار، نشــرت األمانــة العامــة الطبعــة املنقحــة التاســعة عشــرة مــن            

 ، والطبعـة املنقحـة السادسـة   “توصيات بشأن نقل البضائع اخلطرة: الئحـة تنظيميـة منوذجيـة   ”
والطبعــة املنقحــة “ توصــيات بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة: دليــل االختبــارات واملعــايري   ”مــن 

  “.لتصنيف املواد الكيميائية وومسهاالنظام املنسق عامليا ”السادسة من 
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وجرى تعديل مجيع الصـكوك القانونيـة واملـدونات الرئيسـية الـيت تـنظّم النقـل الـدويل           
جلــو أو الــرب أو الســكك احلديديــة أو اــاري املائيــة الداخليــة  للبضــائع اخلطــرة عــرب البحــر أو ا

، وأدرجـت  ٢٠١٧كـانون الثاين/ينـاير    ١لذلك، وأصـبحت سـارية املفعـول اعتبـارا مـن       وفقاً
حكومــات عديــدة أحكــام الالئحــة التنظيميــة النموذجيــة يف تشــريعاا املتعلقــة حبركــة املــرور    

  .٢٠١٧ الداخلية من أجل تطبيقها اعتبارا من عام
وقامت األمانة جبمع معلومات عن بيانات االتصال بالسلطات املختصة املسؤولة عـن    

األنظمة الوطنية السـارية علـى نقـل البضـائع اخلطـرة باسـتخدام شـىت وسـائط النقـل غـري تلـك            
املســـتخدمة للنقـــل حبـــرا أو جـــوا، والســـلطات الوطنيـــة املختصـــة بوضـــع عالمـــة موافقـــة          

الــ]توصيات  ”[العبوات والصهاريج اليت تستويف املواصفات احملـددة يف  على “ املتحدة األمم”
  ‘‘.بشأن نقل البضائع اخلطرة: الئحة تنظيمية منوذجية

وقام العديد من احلكومـات واملنظمـات الدوليـة بتنقـيح التشـريعات الوطنيـة والدوليـة          
  أقرب وقت ممكن.القائمة أو باختاذ خطوات من أجل تنفيذ النظام املنسق عاملياً يف 

واعتمدت اللجنة تعديالت أُدخلت علـى النظـام النمـوذجي وعلـى دليـل االختبـارات         
واملعايري، تتمثل معظمها يف أحكام جديدة أو منقحة تتعلق بإدراج وتصنيف البضائع اخلطـرة،  
وتعليمات بشأن التعبئة، ونظم التخزين الكهربائية، واختبـار املتفجـرات، والنقـل مـع الـتحكم      
يف درجــة احلــرارة، ونقــل املركبــات الــيت تعمــل حمركاــا مبــواد خطــرة، وإشــارات إىل املعــايري   

  املطبقة على أوعية الضغط.
واعتمــدت اللجنــة تعــديالت أيضــا علــى النظــام املنســق عامليــا تتضــمن معــايري منقحــة    

وضــيح ؛ وتعــديالت متنوعــة ــدف إىل ت ١لتصــنيف الغــازات القابلــة لالشــتعال ضــمن الفئــة   
مـن   ١٤تعاريف بعض فئات املخاطر الصحية؛ وتوجيهات إضافية لتوسيع نطاق تغطية الفرع 

صحائف بيانات السالمة ليشمل مجيع شحنات السوائب، بغض النظر عن حالتـها الفيزيائيـة،   
املنقولة يف إطار صـكوك املنظمـة البحريـة الدوليـة؛ وقامـت اللجنـة بتنقـيح البيانـات التحذيريـة          

مثــاالً جديــداً بشــأن وســم   ٧وواصــلت تبســيطها؛ وأدرجــت يف املرفــق   ٣يف املرفــق الــواردة 
  العبوات الصغرية جبذاذات مطوية.

ــنتني       ــرة السـ ــل لفتـ ــامج عمـ ــة برنـ ــدت اللجنـ ــيط ٢٠١٨-٢٠١٧واعتمـ ؛ ومت التخطـ
ــة           ــة املعني ــة اخلــرباء الفرعي ــرة وجلن ــل البضــائع اخلط ــة بنق ــة املعني ــة اخلــرباء الفرعي ــدورات جلن ل

ــا   بالنظــام ــق عاملي ــا  املنس ــة وومسه ــواد الكيميائي ــرة    لتصــنيف امل ــة للفت ــدورات اللجن وكــذلك ل
  .١٩٩٩/٦٥وفقا لقرار الس االقتصادي واالجتماعي  ٢٠١٨-٢٠١٧

  وتوصي اللجنة بأن يعتمد الس االقتصادي واالجتماعي مشروع قرار بشأن أعماهلا.  
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  مشروع قرار يقترح على الس االقتصادي واالجتماعي اعتماده  - أوال  
لتصـنيف املـواد   توصي جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظـام املنسـق عامليـا      - ١

  بأن يعتمد الس االقتصادي واالجتماعي مشروع القرار التايل: الكيميائية وومسها
  

لتصـنيف  أعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضـائع اخلطـرة وبالنظـام املنسـق عامليـا          
  املواد الكيميائية وومسها

                 واالجتماعي، االقتصادي الس إن   

 وقــراره ١٩٩٩ أكتــوبر/األول تشــرين ٢٦ املــؤرخ ١٩٩٩/٦٥ قــراره إىل يشــري إذ   
               ،٢٠١٥ يونيه/حزيران ٨ املؤرخ ٢٠١٥/٧

يف تقريــر األمـــني العــام عــن أعمــال جلنـــة اخلــرباء املعنيــة بنقــل البضـــائع         وقــد نظــر    
  رة الســـنتني خـــالل فتـــ لتصـــنيف املـــواد الكيميائيـــة وومسهـــا وبالنظـــام املنســـق عامليـــاً  اخلطـــرة
١(٢٠١٦-٢٠١٥(،  

  
  أعمال اللجنة فيما يتعلق بنقل البضائع اخلطرة  - ألف  

بأمهية أعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظـام املنسـق عامليـاً     إذ يسلِّم  
ــا   ــة وومسهـ ــواد الكيميائيـ ــنيف املـ ــل      لتصـ ــة بنقـ ــة املتعلقـ ــدونات واألنظمـ ــة املـ ــال مواءمـ يف جمـ

  اخلطرة، البضائع
يف اعتبـــاره ضـــرورة احملافظـــة علـــى معـــايري الســـالمة يف مجيـــع األوقـــات،    ضـــعوإذ ي  
ــام          وتيســري ــن النظ ــات املســؤولة ع ــف املنظم ــك املســائل ملختل ــة تل ــن أمهي التجــارة، فضــالً ع

النموذجي، مع االستجابة يف الوقت ذاته للشواغل املتزايـدة بشـأن محايـة األرواح واملمتلكـات     
  ن واملضمون للبضائع اخلطرة،والبيئة عن طريق النقل املأمو

التزايد املسـتمر يف حجـم البضـائع اخلطـرة الـيت جيـري تـداوهلا يف التجـارة          وإذ يالحظ  
  على النطاق العاملي والتوسع السريع للتكنولوجيا واالبتكار،

بأنـه علـى الـرغم مـن أن الصـكوك الدوليـة الرئيسـية املنظِّمـة لنقـل البضـائع            وإذ يذكِّر  
وسائط النقل وعدداً كبرياً من األنظمة الوطنية قد أصبحت اآلن متوائمة على  اخلطرة مبختلف

حنو أفضل مع النظام النموذجي املرفـق بتوصـيات اللجنـة املتعلقـة بنقـل البضـائع اخلطـرة، يلـزم         
مزيد من العمل ملواءمة هذه الصكوك بغية زيادة السالمة وتيسري التجارة؛ وإذ يذكر أيضاً بأن 

يف حتــديث التشــريعات الوطنيــة للنقــل الــداخلي الــوطين يف بعــض بلــدان العــامل   تفــاوت التقــدم
  يزال يطرح حتديات خطرية أمام النقل الدويل املتعدد الوسائط، ال

__________ 

  )١(  E/2017/53. 
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ألعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقـل البضـائع اخلطـرة وبالنظـام      عن تقديره يعرب  - ١  
ــاً  فيمــا خيــص املســائل املتعلقــة بنقــل البضــائع    لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا املنســق عاملي

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

حكومات الدول األعضاء، والوكاالت املتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغريها من 
  املنظمات الدولية املعنية؛

للتوصـيات املتعلقـة بنقـل البضـائع اخلطـرة:      أن ينشر الطبعـة املنقحـة العشـرين      (ب)  
املتعلقــة بنقــل   للتوصــيات، والتعــديل األول علــى الطبعــة املنقحــة السادســة   النظــام النمــوذجي

جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، وبأكثر الطرق  البضائع اخلطرة: دليل االختبارات واملعايري
  ؛٢٠١٧فعالية من حيث التكاليف، يف موعد ال يتجاوز اية عام 

أن يتيح هذه املنشـورات يف هيئـة كتـاب ويف شـكل إلكتـروين وكـذلك علـى          (ج)  
  صادية ألوروبا اليت توفر خدمات األمانة للجنة؛املوقع الشبكي للجنة االقت

مجيـع احلكومـات واللجـان اإلقليميـة والوكـاالت املتخصصـة والوكالـة         يدعو  - ٣  
الدولية للطاقة الذرية وغريها من املنظمات الدولية املعنية إىل أن حتيـل إىل أمانـة اللجنـة آراءهـا     

ــداء     ــود إب ــأي تعليقــات قــد ت ــة، مشــفوعة ب ها علــى التوصــيات بشــأن نقــل   بشــأن عمــل اللجن
  اخلطرة؛ البضائع

مجيـع احلكومـات املهتمـة، واللجـان اإلقليميـة، والوكـاالت املتخصصـة         يدعو  - ٤  
ــار عنــد وضــع أو حتــديث      ــة املعنيــة إىل أن تأخــذ توصــيات اللجنــة يف االعتب واملنظمــات الدولي

  املدونات واألنظمة املالئمة؛
اور مـع املنظمـة البحريـة الدوليـة ومنظمـة      إىل اللجنة أن تـدرس، بالتشـ   يطلب  - ٥  

الطريان املدين الدولية واللجان اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية املعنية، إمكانيـات حتسـني   
تطبيق النظام النموذجي لنقل البضائع اخلطرة يف مجيع البلدان لضمان حتقيق مسـتوى عـالٍ مـن    

بيل التجارة الدولية، مبا يف ذلك عن طريق مواصلة األمان وإزالة احلواجز التقنية اليت تعترض س
  مواءمة االتفاقات أو االتفاقيات الدولية املنظِّمة للنقل الدويل للبضائع اخلطرة؛

مجيع احلكومات وكذلك اللجان واملنظمات اإلقليميـة املعنيـة واملنظمـة     يدعو  - ٦  
ليقات إىل اللجنة بشأن أوجه التباين البحرية الدولية ومنظمة الطريان املدين الدويل إىل تقدمي تع

بــــني األحكـــــام الوطنيـــــة أو اإلقليميــــة أو الدوليـــــة للصـــــكوك القانونيــــة وتلـــــك اخلاصـــــة    

__________ 

 .Add.2و  ST/SG/AC.10/44/Add.1انظر   )٢(  
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النموذجي، دف متكني اللجنة من وضع مبادئ توجيهية تعاونية لتعزيز االتسـاق بـني    بالنظام
واملوضـوعي مـن أوجـه    هذه املتطلبات واحلـد مـن العوائـق الـيت ال ضـرورة هلـا؛ وحتديـد القـائم         

التفاوت الدولية واإلقليمية والوطنية، دف احلد من تلـك االختالفـات يف املعاجلـة النموذجيـة     
إىل أكــرب حــد عملــي ممكــن والتأكــد مــن أن هــذه االختالفــات حــىت عنــدما تكــون ضــرورية      

يري تشكل عقبات حتول دون النقل اآلمن والفعال للبضائع اخلطرة؛ وإلجراء استعراض حتر ال
ــة حتســني وضــوحها وتســهيل اســتخدامها        ــف صــكوك الوســائط بغي للنظــام النمــوذجي وخمتل

  ترمجتها؛ وتيسري
  

  لتصنيف املواد الكيميائية وومسهاأعمال اللجنة فيما يتعلق بالنظام املنسق عاملياً   - اءـب  
ــاره     ــدان،       إذ يضــع يف اعتب ــد شــجع البل ــة املســتدامة ق ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم أن م

، علــى تطبيــق النظــام )٣()“خطــة جوهانسـربغ للتنفيــذ ”(ج) مــن خطــة التنفيــذ (٢٣الفقـرة   يف
يف أقرب وقت ممكن إلتاحـة العمـل ـذا النظـام      لتصنيف املواد الكيميائية وومسهااملنسق عاملياً 

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

، خطة جوهانسربغ للتنفيذ وطلبـت إىل الـس االقتصـادي    ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ٢٠
واالجتماعي تنفيذ األحكـام املتصـلة بواليتـه مـن اخلطـة، وخباصـة تعزيـز تنفيـذ جـدول أعمـال           

  نظومة،بتدعيم التنسيق على نطاق امل )٤(٢١القرن 
  :وإذ يالحظ بارتياح  
ــا       (أ)   ــدة ووكاالـ ــم املتحـ ــرامج األمـ ــع بـ ــا ومجيـ ــادية ألوروبـ ــة االقتصـ أن اللجنـ

املتخصصة املعنية بالسالمة الكيميائية يف ميدان النقل أو البيئة، وخباصـة برنـامج األمـم املتحـدة     
ذت بالفعـل اخلطـوات   للبيئة واملنظمة البحرية الدوليـة ومنظمـة الطـريان املـدين الدوليـة، قـد اختـ       

املناسبة لتعديل أو حتديث صكوكها القانونية بغية تطبيق النظـام املنسـق عامليـاً لتصـنيف السـلع      
  الكيميائية وومسها، أو هي بصدد النظر يف تعديلها يف أقرب وقت ممكن؛

أن منظمة العمل الدوليـة ومنظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة          (ب)  
ــا      تعكــف هــي األ  ــى اختــاذ اخلطــوات املناســبة لتكييــف توصــياا ومــدوناا ومبادئه خــرى عل

__________ 

 -آب/أغســـطس   ٢٦نســـربغ، جنـــوب أفريقيـــا،   ، جوهاتقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املســـتدامة       )٣(  
ــع     ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ٤ ــم املبي ــم املتحــدة، رق والتصــويب)، الفصــل األول،   E.03.II.A.1(منشــورات األم

 .، املرفق٢ القرار

، الــد ١٩٩٢حزيران/يونيــه  ١٤-٣، ريــو دي جــانريو، تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة    )٤(  
، ١والتصـويب)، القـرار    E.93.I.8(منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع       القرارات اليت اختذها املـؤمتر األول، 

 .املرفق الثاين
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التوجيهيـة املتعلقــة بالسـالمة الكيميائيــة مــع النظـام املنســق عامليــاً، وخباصـة يف جمــاالت الصــحة     
  والسالمة املهنيتني وإدارة مبيدات اآلفات والوقاية من التسمم ومعاجلته؛

وطنيــة املوضـــوعة لتطبيــق النظـــام املنســق عامليـــاً    أن التشــريعات أو املعـــايري ال   (ج)  
ــل يف          (أو ــد صــدرت بالفع ــل ق ــر غــري قطــاع النق ــه) يف قطــاع واحــد أو أكث ــيح تطبيق ــيت تت ال

)، ٢٠٠٩)، وإكـوادور ( ٢٠١٢)، وأستراليا (٢٠١٥)، واألرجنتني (٢٠١٠الروسي ( االحتاد
)، ٢٠٠٦ة كوريـا ( )، ومجهوريـ ٢٠١٢)، وتايلند (٢٠٠٩)، والربازيل (٢٠٠٩وأوروغواي (

)، ٢٠٠٩)، وسويســرا (٢٠٠٨)، وســنغافورة (٢٠١٣)، وزامبيــا (٢٠٠٩وجنــوب أفريقيــا (
ــربيا ( ــني (٢٠١٠وصــــ ــام ( ٢٠١٠)، والصــــ )، ٢٠١٥)، وكنــــــدا (٢٠٠٩)، وفييــــــت نــــ
)، والواليـــات املتحـــدة ٢٠٠١)، ونيوزيلنـــدا (٢٠٠٤)، وموريشـــيوس (٢٠١١( واملكســـيك
فضالً عن البلدان األعضاء يف االحتاد األورويب البـالغ   )،٢٠٠٦)، واليابان (٢٠١٢األمريكية (

  )؛٢٠٠٨بلداً، والبلدان األعضاء الثالثة يف املنطقة االقتصادية األوروبية ( ٢٨عددها 
أن أعمال تطوير أو تنقيح التشريعات أو املعايري أو املبادئ التوجيهية الوطنيـة    (د)  

لتصـنيف املـواد الكيميائيـة    ق النظـام املنسـق عامليـاً    السارية علـى املـواد الكيميائيـة يف إطـار تطبيـ     
مستمرة يف بلدان أخرى يف حني أن األنشطة املتعلقـة بتطـوير خطـط التنفيـذ القطاعيـة       وومسها

أو استراتيجيات التنفيذ الوطنيـة يف بلـدان أخـرى جيـري وضـعها حاليـاً أو مـن املتوقـع أن يبـدأ          
  وضعها قريباً؛

أن عدداً من برامج األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة واملنظمـات اإلقليميـة،     )ـ(ه  
وال ســيما معهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة الصــحة   
العاملية واللجنة االقتصادية ألوروبا وجملس التعاون االقتصـادي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ ومنظمـة      

امليدان االقتصادي واحلكومات واالحتاد األورويب واملنظمات غري احلكومية  التعاون والتنمية يف
املمثلــة للصــناعات الكيميائيــة، قــد نظمــت حلقــات عمــل وحلقــات دراســية وأنشــطة أخــرى    
ــة        ــة ودون اإلقليمي ــة واإلقليمي ــى األصــعدة الدولي ــا عل ــدرات أو ســامهت فيه ــاء الق ــددة لبن متع

طاع الصحة والصناعة واإلعداد لتطبيق النظام املنسق عامليـاً  والوطنية من أجل توعية اإلدارة وق
  أو دعم تطبيقه؛ لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

أن التطبيـق الفعلـي سـيتطلب املزيـد مـن التعـاون بـني جلنـة اخلـرباء الفرعيـة           وإذ يدرك   
دولية املعنية، واستمرار واهليئات ال لتصنيف املواد الكيميائية وومسهااملعنية بالنظام املنسق عاملياً 

اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــات الــدول األعضــاء، والتعــاون مــع الصــناعة وأصــحاب املصــلحة     
اآلخرين، وتقدمي دعم كبري ألنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلـة انتقاليـة   

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

الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والشراكة اإلمنائية العاملية مـن أجـل بنـاء    
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فيمــا يتعلــق ببنــاء  لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــاالقــدرات يف تطبيــق النظــام املنســق عامليــاً 
  مجيع املستويات، القدرات على

للنظــام املنســق عامليــاً علــى األمــني العــام لنشــر الطبعــة السادســة املنقحــة   يــثين  - ١  
باللغـات الرمسيـة السـت لألمـم املتحـدة، إلكترونيـاً وعلـى         )٥(لتصنيف املواد الكيميائيـة وومسهـا  

ــروين للج         ــع اإللكت ــى املوق ــة عل ــواد إعالمي ــه مــن م ــا يتصــل ب ــع م ــه م ــاب، وإتاحت ــة كت ــة هيئ ن
  االقتصادية ألوروبا اليت توفر خدمات األمانة للجنة؛

ــرب  - ٢   ــديره  يعـ ــالغ تقـ ــن بـ ــربامج     عـ ــا ولـ ــادية ألوروبـ ــة االقتصـ ــة وللجنـ للجنـ
املتحدة ووكاالا املتخصصة واملنظمات األخرى املعنية لتعاوا املثمـر والتزامهـا بتطبيـق     األمم

  النظام املنسق عاملياً؛
  عام:إىل األمني ال يطلب  - ٣  
ــيت أدخلــت علــى الطبعــة املنقحــة السادســة    )٦(أن يعمــم التعــديالت  (أ)   للنظــام ال

علـى حكومـات الـدول األعضـاء والوكـاالت       لتصـنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا    املنسق عاملياً 
  املتخصصة وغريها من املنظمات الدولية املعنية؛

لتصنيف املـواد الكيميائيـة   ياً للنظام املنسق عاملأن ينشر الطبعة املنقحة السابعة   (ب)  
جبميــع اللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة، وبــأكثر الطــرق فعاليــة مــن حيــث التكــاليف،    وومسهــا

، وأن يتيحهـا علـى هيئـة كتـاب وإلكترونيـاً علـى املوقـع        ٢٠١٧موعد ال يتجاوز اية عـام   يف
  الشبكي للجنة االقتصادية ألوروبا؛

ــات     (ج)   ــدمي املعلوم ــع      أن يواصــل تق ــى املوق ــاً عل ــق النظــام املنســق عاملي عــن تطبي
  اإللكتروين للجنة االقتصادية ألوروبا؛

احلكومات اليت مل تتخذ بعد اخلطوات الالزمة، مـن خـالل اإلجـراءات     يدعو  - ٤  
و/أو التشــريعات الوطنيــة املناســبة، لتطبيــق النظــام املنســق عامليــاً، إىل أن تفعــل ذلــك يف أقــرب  

  وقت ممكن؛
للجــان اإلقليميـة وبــرامج األمــم املتحـدة ووكاالــا املتخصصــة    دعوتــه يكـرر   - ٥  

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

  ة البيئة بغية وضع هذا النظام موضع التنفيذ عن طريق هذه الصكوك؛املستهلك أو محاي

__________ 

  )٥(  ST/SG/AC.10/30/Rev.6. 

  )٦(  ST/SG/AC.10/44/Add.3. 
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ــا     يـــدعو  -٦   ــدة ووكاالـ ــم املتحـ ــرامج األمـ ــة وبـ ــان اإلقليميـ ــات واللجـ احلكومـ
املتخصصة واملنظمات املعنية األخرى إىل موافاة جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً 

لتصـنيف املـواد   وات املتخـذة لتطبيـق النظـام املنسـق عامليـاً      مبا لديها من مالحظات بشـأن اخلطـ  
يف مجيع القطاعات ذات الصلة، عن طريق الصكوك والتوصيات واملدونات  الكيميائية وومسها

واملبادئ التوجيهية الدولية أو اإلقليمية أو الوطنيـة، مبـا يف ذلـك، حسـب االقتضـاء، معلومـات       
  عن الفترات االنتقالية لتطبيقه؛

احلكومـــات واللجـــان اإلقليميـــة وبـــرامج األمـــم املتحـــدة ووكاالـــا  يشـــجع  -٧  
املتخصصة واملنظمات الدولية املختصة األخرى واملنظمات غري احلكوميـة، وخباصـة املنظمـات    
الــيت متثــل الصــناعة، علــى تعزيــز دعمهــا لتطبيــق النظــام املنســق عامليــاً بتقــدمي مســامهات ماليــة    

ــة ألنشــطة   و/أو ــيت متــر اقتصــاداا     مســاعدة تقني ــدان ال ــة والبل ــدان النامي ــاء القــدرات يف البل بن
  انتقالية؛ مبرحلة

  
  برنامج عمل اللجنة  - جيم  

على النحـو الـوارد    ٢٠١٨-٢٠١٧بربنامج عمل اللجنة لفترة السنتني إذ حييط علماً   
  ،)١(من تقرير األمني العام ٥٠ و ٤٩يف الفقرتني 

ملشاركة اخلرباء من البلدان النامية والبلدان الـيت متـر    املستوى املتدين نسبياًوإذ يالحظ   
اقتصــاداا مبرحلــة انتقاليــة يف أعمــال اللجنــة وضــرورة تعزيــز مشــاركتهم علــى نطــاق أوســع     

  أعماهلا، يف
  ؛)١(املوافقة على برنامج عمل اللجنة يقرر  - ١  
ــدان الــيت        يشــدد  - ٢   ــن البلــدان الناميــة والبل ــة مشــاركة خــرباء م متــر  علــى أمهي

اقتصــاداا مبرحلــة انتقاليــة يف أعمــال اللجنــة ويــدعو، يف هــذا اخلصــوص، إىل تقــدمي تربعــات    
لتيسري مشاركتهم، مبا يف ذلك عن طريق دعم تكاليف السفر وبدالت اإلقامة اليومية، ويدعو 

  الدول األعضاء واملنظمات الدولية اليت تستطيع املسامهة إىل أن تفعل ذلك؛
إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي       يطلـــب  - ٣  

تقريراً عن تنفيذ هذا القرار والتوصيات املتعلقة بنقـل البضـائع اخلطـرة والنظـام      ٢٠١٩ عام يف
  .لتصنيف املواد الكيميائية وومسهااملنسق عاملياً 
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   ٢٠١٥/٧تنفيذ قرار الس االقتصادي واالجتماعي   - ثانيا   
  املنشورات  - ألف 

، أعـد األمـني   ٢٠١٥/٧تلبيةً لطلب الس االقتصـادي واالجتمـاعي الـوارد يف قـراره       - ٢
نقل البضـائع اخلطـرة: الئحـة تنظيميـة     توصيات بشأن ”العام الطبعة املنقحة التاسعة عشرة من 

توصــيات بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة: دليــل  ”، والطبعــة املنقحــة السادســة مــن  “)٧(منوذجيــة
لتصـنيف املـواد    النظـام املنسـق عامليـا   ”والطبعة املنقحـة السادسـة مـن     “)٨(ختبارات واملعايرياال

وقد صـدرت هـذه الطبعـات املنقحـة ضـمن منشـورات األمـم املتحـدة         “. )٩(الكيميائية وومسها
  باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة.

ودليل االختبـارات واملعـايري،   الالئحة التنظيمية النموذجية، وصدرت أيضاً نسخ جتمع   - ٣
ــا   ــة وومسهــا والنظــام املنســق عاملي يف أقــراص مدجمــة تضــم النســختني   لتصــنيف املــواد الكيميائي
  اإلنكليزية والفرنسية.

الالئحة التنظيمية النموذجية ودليـل االختبـارات واملعـايري والنظـام املنسـق      وقد أتيحت   - ٤
وقـع الشـبكي للجنـة االقتصـادية ألوروبـا. ومت تزويـد       على امل PDF، جبميع اللغات بصيغة عامليا

احلكومات والوكاالت املتخصصة املنفِّذة واملنظمات احلكومية الدوليـة بنسـخ إلكترونيـة قابلـة     
  للتعديل بناًء على طلبها.

  
  تنفيذ التوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة: الالئحة التنظيمية النموذجية  - اءـب  

، مجيـع احلكومـات املهتمـة،    ٢٠١٥/٧االقتصادي واالجتماعي، يف قـراره  دعا الس   - ٥
واللجـان اإلقليميـة، والوكـاالت املتخصصـة واملنظمــات الدوليـة املعنيـة إىل أن تأخـذ توصــيات        

  اللجنة يف االعتبار عند وضع أو حتديث املدونات واألنظمة املالئمة.
النموذجيـة   الالئحة التنظيميـة من  )٧(ةوقد أُدرجت أحكام الطبعة املنقحة التاسعة عشر  - ٦

  يف الصكوك الدولية التالية:
املنظمــة البحريــة الدوليــة: املدونــة البحريــة الدوليــة للبضــائع اخلطــرة، التعــديل    (أ)  

الدوليـة لسـالمة   االتفاقيـة  ”يف  ١٦٣(تطبق إلزامياً بالنسبة إىل األطراف املتعاقـدة الــ    ١٦-٣٨
، مع إمكانية التطبيـق علـى أسـاس    ٢٠١٨كانون الثاين/يناير  ١من  اعتبارا “األرواح يف البحر

  )؛٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١طوعي اعتبارا من 

__________ 

 والتصويبات. A.15.VIII.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٧(  

 .A.09.VIII.3املرجع نفسه، رقم املبيع   )٨(  

 والتصويبان. A.15.II.E.5املرجع نفسه، رقم املبيع   )٩(  
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مـن التعليمـات التقنيـة     ٢٠١٨-٢٠١٧منظمـة الطـريان املـدين الـدويل: طبعـة        (ب)  
ــاً بالنســبة إىل األطــراف املتعاقــدة يف ات     ــة للنقــل اآلمــن للبضــائع اخلطــرة جــوا (تطبــق إلزامي فاقي

  )؛٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١اعتبارا من  ١٩١الطريان املدين الدويل الـ 
ــام         (ج)   ــرة لعـ ــائع اخلطـ ــل البضـ ــام نقـ ــدويل: نظـ ــوي الـ ــل اجلـ ــاد النقـ  ٢٠١٧احتـ
بوصــفه معيــارا  ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير  ١الثامنــة واخلمســون) (يطبــق اعتبــارا مــن  (الطبعــة

  شركة)؛ ٢٦٥وية األعضاء يف االحتاد البالغ عددها أُوصيت بتطبيقه شركات اخلطوط اجل
اللجنة االقتصادية ألوروبـا: االتفـاق األورويب املتعلـق بالنقـل الـدويل للبضـائع         (د)  

، ويضـم  ٢٠١٧كـانون الثاين/ينـاير    ١) (يطبـق اعتبـارا مـن    ADR 2017اخلطرة بالطرق الربية (
  طرفا متعاقدا)؛ ٤٩

بـا: االتفـاق األورويب املتعلـق بالنقـل الـدويل للبضـائع       اللجنة االقتصادية ألورو  )ه(  
، ٢٠١٧كانون الثاين/ينـاير   ١) (يطبق اعتبارا من ADN 2017اخلطرة بااري املائية الداخلية (

  طرفا متعاقدا)؛ ١٨ويضم 
املنظمة احلكومية الدولية للنقـل الـدويل بالسـكك احلديديـة: األنظمـة املتعلقـة         (و)  

للبضائع اخلطرة بالسكك احلديدية (التذييل جيم لالتفاقية املتعلقة بالنقـل الـدويل   بالنقل الدويل 
ــة) ( ــارا مــن  RID 2017بالســكك احلديدي ــق اعتب طبــاير   ١) (ي ، ويضــم ٢٠١٧كــانون الثاين/ين

  طرفاً متعاقداً). ٤١
طرق وستطبق أيضا أحكام االتفاق األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطـرة بـال    - ٧

الربية، واألنظمة املتعلقة بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة بالسكك احلديدية، واالتفــاق األورويب 
ــة، بالصــيغة املع      ــة الداخلي ــدويل للبضــائع اخلطــرة باــاري املائي ـــل ال ـــق بالنقــ ــة،املتعلـ ــى  دل عل

ــة ــاد األورويب يف    حركـــ ــاء يف االحتـــ ــدول األعضـــ ــة يف الـــ ــرور الداخليـــ ــااملـــ ــد أقصـــ ه موعـــ
  .)١٠(٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠
ــواي       - ٨ ــتني وأوروغـ ــتركة (األرجنـ ــة املشـ ــوق اجلنوبيـ ــاء يف السـ ــدول األعضـ ــق الـ وتطبـ

وباراغواي والربازيل) اتفاقاً بشأن النقل الداخلي للبضائع اخلطرة (اتفـاق لتيسـري نقـل البضـائع     
الالئحـة  مـن   )١١(الثانيـة عشـرة  اخلطرة يف السوق اجلنوبية املشتركة) استنادا إىل الطبعـة املنقحـة   

، واألنظمــة املتعلقــة بنقــل البضـائع اخلطــرة بالســكك احلديديــة، واالتفــاق  النموذجيــة ميـة التنظي
  األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة بالطرق الربية.

__________ 

، الـذي يعـدل للمـرة    ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ١٦املـؤرخ   )2016/2309 (EUتوجيه املفوضية األوروبيـة    )١٠(  
الصادر عن الربملان األورويب والس املعين بالنقل الـداخلي للبضـائع    EC/٢٠٠٨/٦٨ الرابعة مرفقات التوجيه

، املؤرخــة L 345/48، اجلريــدة الرمسيــة لالحتــاد األورويب اخلطــرة ملواءمتــها مــع التقــدم العلمــي والــتقين احملــرز (  
 ).٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٠

 .A.01.VIII.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١١(  
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وقد وضعت مجاعة دول األنديز (إكوادور، وبريو، ودولة بوليفيا املتعـددة القوميـات،     - ٩
الالئحـة التنظيميـة   مـن   )١٢(ولومبيا) مشـروع نظـام يسـتند إىل الطبعـة املنقحـة الثالثـة عشـرة       وك

)، ٢٠٠٥، واالتفاق األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة بـالطرق الربيـة (  النموذجية
ــة (     نظمــةواأل ــدويل للبضــائع اخلطــرة بالســكك احلديدي ــل ال ــة بالنق ــزال ٢٠٠٥املتعلق )، وال ي

  النظام قيد النظر.مشروع 
املبـادئ   ١٩٩٧ونشرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ يف عـام     - ١٠

، أوصـت فيهـا بتنفيـذ    )١٣(التوجيهية لوضع نظم وطنية وإقليمية للنقل الداخلي للبضائع اخلطـرة 
ــة التوصـــيات املتعلقـــة بنقـــل البضـــائع اخلطـــرة. ووقّـــع وزراء نقـــل الـــدول األعضـــاء يف    رابطـ

ــوب شــر  أمــم ــم   ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ٢٠آســيا يف  قجن ــاق   ٩الربوتوكــول رق امللحــق باتف
الرابطــة اإلطــاري املتعلــق بتيســري النقــل العــابر للبضــائع، ولكــن ال يــزال الربتوكــول حباجــة إىل  
تصديق دولة أخرى ليدخل حيز النفـاذ. ويـنص الربوتوكـول علـى تبسـيط إجـراءات وشـروط        

الرابطة باستخدام الالئحة التنظيمية النموذجيـة واالتفـاق    انائع اخلطرة يف بلدالنقل العابر للبض
األورويب املتعلــق بالنقــل الــدويل للبضــائع اخلطــرة بــالطرق الربيــة. وقــد دخــل املرفــق األول          

البضــائع اخلطــرة) التفــاق النقــل عــرب احلــدود يف املنطقــة دون اإلقليميــة حلــوض امليكونــغ  (نقـل 
الالئحة التنظيمية النموذجيـة واالتفـاق األورويب    استخدامذ وهو يشترط أيضا األكرب حيز النفا

  املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة بالطرق الربية بالنسبة للنقل عرب احلدود.
ــام   - ١١ ــا    ١٩٩٩ويف عـــ ــط أفريقيـــ ــة لوســـ ــادية والنقديـــ ــة االقتصـــ ــدت اجلماعـــ ، اعتمـــ

ــاد، ــة   (تشـ ــا الوســـطى، ومجهوريـ ــة أفريقيـ ــا  ومجهوريـ ــابون، وغينيـ ــة، وغـ ــو الدميقراطيـ الكونغـ
االستوائية، والكامريون) أنظمة تتعلـق بنقـل البضـائع اخلطـرة بـالطرق الربيـة تقـوم جزئيـا علـى          
أحكام قدمية وردت يف االتفاق األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة بـالطرق الربيـة،   

  ذجية.ولكنها غري مطابقة متاما لالئحة التنظيمية النمو
وتعكس األمثلة الواردة أدناه مستويات خمتلفة من التطبيق، ويف هذا الصدد، ينبغي أن   - ١٢

قــد  الالئحــة التنظيميــة النموذجيــةمــن  )٧(يوضــع يف االعتبــار أن الطبعــة املنقحــة التاســعة عشــرة
  :٢٠٠١يف عام  )١١(بينما نشرت الطبعة املنقحة الثانية عشرة ٢٠١٥نشرت يف عام 

 والنـرويج  ،وليختنشـتاين  ،وسويسرا ،الدول األعضاء يف االحتاد األورويب وآيسلندإن ا  •  
ع اخلطـرة بـالطرق الربيـة    تعلـق بالنقـل الـدويل للبضـائ    امل األورويب االتفاق بتطبيق ملزمة
، واألنظمــة املتعلقــة بالنقــل الــدويل للبضــائع اخلطــرة بالســكك احلديديــة   ٢٠١٧لعــام 
االتفاق األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضـائع اخلطـرة    ضاء،، وعند االقت٢٠١٧ لعام

علــى النقــل الــداخلي (ممــا يعــين ضــمنيا تطبيــق    ٢٠١٧باــاري املائيــة الداخليــة لعــام  
__________ 

 .A.03.VIII.5املرجع نفسه، رقم املبيع   )١٢(  

 .E.98.II.F.49املرجع نفسه، رقم املبيع   )١٣(  
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عمــال بتوجيهــات  ٢٠١٧حزيران/يونيــه  ٣٠) قبــل )٧(الطبعــة املنقحــة التاســعة عشــرة
  أعاله). ٧االحتاد األورويب (انظر الفقرة 

ــاد الر  •   ــرة       االحت ــدويل للبضــائع اخلط ــل ال ــق بالنق ــاق األورويب املتعل ــق االتف وســي: ينطب
 ٢٧٢علــى حركــة املــرور الداخليــة عمــال باملرســوم رقــم  ٢٠١٧بــالطرق الربيــة لعــام 

مما يتطلب تطبيق املرفقني ألف وباء من االتفاق؛  ٢٠١١نيسان/أبريل  ١٥الصادر يف 
ألنظمة (اتفـاق النقـل الـدويل للبضـائع     فتستند ا دية،وفيما يتعلق بالنقل بالسكك احلدي

  .)١٤(بالسكك احلديدية) إىل الطبعة املنقحة الثامنة عشرة
مــن مدونــة األنظمــة     ٤٩ريكيــة: عــادة يــتم حتــديث الفــرع     الواليــات املتحــدة األم   •  

مـن الالئحـة    )٧(سنويا، ولقـد حـدث لـيعكس الطبعـة املنقحـة التاسـعة عشـرة        الفدرالية
  ، مع استثناءات قليلة للغاية.التنظيمية النموذجية

وكانـت مقترحـات التعـديل     )١٤(كندا: تعكـس األنظمـة الطبعـة املنقحـة الثامنـة عشـرة        •  
  يف مرحلــــة التشــــاور العــــام حــــىت    )٧(لــــتعكس الطبعــــة املنقحــــة التاســــعة عشــــرة    

  .٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ٢٥
ــالطرق الربيــة والســكك  أســتراليا: يســتند القــانون األســترايل لنقــل البضــائع اخلطــرة     •   ب

ــة   ــة (الطبعــ ــام  ٥-٧احلديديــ ــرة  ٢٠١٦لعــ ــعة عشــ ــة التاســ ــة املنقحــ . )٧() إىل الطبعــ
، ٢٠١٧آذار/مـارس   ١) اعتبارا من ٤-٧استخدامه بدالً من الطبعة السابقة ( وميكن

  .٢٠١٨ سآذار/مار ١وسيصبح إلزامياً اعتبارا من 
ي إىل االتفــاق األورويب املتعلــق تايلنــد: تســتند األنظمــة الــيت تســري علــى النقــل الــرب    •  

(اسـتنادا إىل الطبعـة املنقحـة     ٢٠١٥بالنقل الدويل للبضائع اخلطرة بالطرق الربية لعـام  
) وجيـري العمـل علـى إدراج أحكـام     الالئحة التنظيمية النموذجيةمن  )١٤(الثامنة عشرة

  . ٢٠١٧ اتفاق عام
طـرة، وتصـنيف ومدونـة البضـائع     : يسـتند معيـاران وطنيـان (قائمـة البضـائع اخل     لصنيا  •  

، ويسـتند معيـار واحـد (التغليـف) إىل     )١٥(اخلطرة) إىل الطبعة السادسـة عشـرة املنقحـة   
؛ وجيـري النظـر يف اعتمـاد أحكـام االتفـاق األورويب      )١٦(الطبعة اخلامسة عشرة املنقحة

ل ـدف تنظـيم النقـ    ٢٠١٥بـالطرق الربيـة لعـام     خلطرةاملتعلق بالنقل الدويل للبضائع ا
  الربي احمللي.

  . )١٤(كولومبيا: جيري العمل على تنفيذ الطبعة املنقحة الثامنة عشرة  •  
__________ 

 والتصويبان. A.13.VIII.1املرجع نفسه، رقم املبيع   )١٤(  

 .A.09.VIII.2املرجع نفسه، رقم املبيع   )١٥(  

 .A.07.VIII.1املرجع نفسه، رقم املبيع   )١٦(  
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 الطبعـة الرابعـة   إندونيسيا: تستند التشريعات الوطنية للنقل الـربي للبضـائع اخلطـرة إىل     -  
  ؛)١٧(عشرة املنقحة

   ؛)١١(ماليزيا: تستند املعايري الوطنية إىل الطبعة الثانية عشرة املنقحة  -  
مجهورية كوريا: يستند قانون إدارة سالمة البضائع اخلطرة إىل الطبعة اخلامسة عشـرة    -  

  ؛)١٦(املنقحة
  ؛)١١(الربازيل: تستند القوانني الوطنية إىل الطبعة الثانية عشرة املنقحة  -  
  .)١٨(الطبعة السابعة عشرة املنقحة زامبيا: تستند املعايري الوطنية إىل  -  
مــن تيســري النقــل الــدويل للبضــائع اخلطــرة بفضــل العمــل علــى اتســاق     وعلــى الــرغم  - ١٣

االتفاقيات واالتفاقـات الدوليـة الرئيسـية املتعلقـة بنقـل البضـائع اخلطـرة مـع الالئحـة التنظيميـة           
النموذجية، وحتـديثها بشـكل متـزامن، فـإن عـدم اتسـاق بعـض اللـوائح الوطنيـة املُنظمـة للنقـل            

و بشــكل كامــل، مــا زال يســبب مشــاكل يف جمــال التجــارة  الــربي الــداخلي بشــكل متــزامن أ 
الدولية، خاصة يف جمال النقل املتعـدد الوسـائط. وهلـذا السـبب، احتفظـت اللجنـة يف مشـروع        
برنامج عملها ببند يتعلق باتساق اللوائح املُنظمة لنقل البضائع اخلطرة على الصعيد العـاملي مـع   

  الالئحة التنظيمية النموذجية.
  

ــد     - جيم   ــادل لرصـ ــدعم اإلداري املتبـ ــل عالمـــة      الـ ــيت حتمـ ــواء الـ ــم االحتـ ــال نظـ امتثـ
اخلطــرة: الالئحـــة   توصــيات بشــأن نقـــل البضــائع   ]ال[”مـــع “ املتحــدة  األمــم ”

  “التنظيمية النموذجية
  ، طلب الس االقتصادي واالجتماعي إىل األمني العام:٢٠١٥/٧يف القرار  - ١٤

يف األمـم املتحــدة، والـدول األخــرى عنــد   الطلـب مــن مجيـع الــدول األعضــاء     )(أ  
  االقتضاء، تزويده مبعلومات عن بيانات االتصال باجلهات التالية:

السلطات املختصة املسؤولة عن إنفاذ األنظمة الوطنية الـيت تسـري علـى نقـل       ‘١’  
  البضائع اخلطرة بوسائط النقل غري اجلوية أو البحرية؛

ــة، املكلفــة باملوافقــة، باســم   الســلطات املختصــة، مــع رمــوز التعر   ‘٢’   يــف القطري
ــة   ــة، بوضــع عالم ــة الضــغط،   “ األمــم املتحــدة ”الدول ــوات، وأوعي ــى العب عل

  وحاويات السوائب، والصهاريج احملمولة؛
  وضع وتعهد قائمة حمدثة ببيانات االتصال؛  )(ب  

__________ 

 .A.05.VIII.1املرجع نفسه، رقم املبيع   )١٧(  

 .A.11.VIII.1املرجع نفسه، رقم املبيع   )١٨(  
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  إتاحة هذه املعلومات على املوقع الشبكي للجنة االقتصادية ألوروبا.  )(ج  
ــة االقتصــادية     و - ١٥ املعلومــات الــيت جمعــت حــىت اآلن متاحــة علــى املوقــع الشــبكي للجن

والس االقتصادي واالجتماعي دعـا مجيـع الـدول األعضـاء إىل تقـدمي املعلومـات        )١٩(ألوروبا
املطلوبة، والدول األعضـاء الـيت مل تقـدمها بعـد ميكـن أن تفعـل ذلـك باسـتخدام الـرابط املتـاح           

  .)٢٠(على املوقع الشبكي
  لتصنيف املواد الكيميائية وومسها النظام املنسق عاملياًتنفيذ   - دال  

ــرة  - ١٦ (ج) مــن خطــة تنفيــذ نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة         ٢٣يف الفق
، شجعت البلدان على تنفيـذ  )٣()٢٠٠٢عقد يف جوهانسربغ يف جنوب أفريقيا يف عام  (الذي

عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية يف أقرب وقت إلتاحة التفعيل الكامل هلذا النظـام  النظام املنسق 
  .٢٠٠٨ حبلول عام

ــاول عــدة قطاعــات (النقــل واملســتهلكون والصــحة        - ١٧ ــاً يتن ــق عاملي ــا أن النظــام املنس ومب
ود والسالمة يف مكان العمل والبيئة) فإن تنفيذه بفعالية يتطلب مـن الـدول األعضـاء بـذل جهـ     

    ـنكبرية لتعديل نصوص قانونية عديدة سارية تتعلق بالسالمة الكيميائية يف كـل قطـاع، أو لس
  تشريعات جديدة.

ويف قطاع النقل، عدلت بالفعل الالئحة التنظيميـة النموذجيـة لـتعكس األحكـام ذات      - ١٨
مـا عـدلت تبعـاً لـذلك     . كالنظـام املنسـق عامليـاً   من  )٩(السادسةالصلة الواردة يف الطبعة املنقحة 

، ٢٠١٥أعاله لتطبـق فعليـاً يف عـام     ٦مجيع الصكوك الدولية الرئيسية الوارد ذكرها يف الفقرة 
وعــدلّت كــذلك مجيــع األنظمــة الوطنيــة املســتندة إىل هــذه الصــكوك، أو الــيت جيــرى حتــديثها    

  بانتظام على أساس الالئحة التنظيمية النموذجية.
ــات األ  - ١٩ ــا يف القطاع ــديل       أم ــب تع ــذ يتطل ــدا ألن التنفي ــر تعقي ــإن الوضــع أكث خــرى، ف
  تنقيح عدد كبري من خمتلف النصوص القانونية واملبادئ التوجيهية لتطبيقها. أو

ــاً         - ٢٠ ــق عاملي ــام املنس ــذ النظ ــة لتنفي ــايري وطني ــة أو مع ــل صــكوك قانوني ــد صــدرت بالفع وق
ــات يف      (أو ــدة قطاعـ ــد أو عـ ــاع واحـ ــه) يف قطـ ــماح بتطبيقـ ــي ( السـ ــاد الروسـ )، ٢٠١٠االحتـ

)، وتايلند ٢٠٠٩)، والربازيل (٢٠٠٩)، وأوروغواي (٢٠٠٩)، وإكوادور (٢٠١٢( وأستراليا
ــا ( ٢٠١٢( ــة كوريــ ــا ( ٢٠٠٦)، ومجهوريــ ــوب أفريقيــ ــا (٢٠٠٩)، وجنــ )، ٢٠١٣)، وزامبيــ

)، ٢٠١٠)، والصـــــــني (٢٠١٠)، وصـــــــربيا (٢٠٠٩)، وسويســـــــرا (٢٠٠٨وســـــــنغافورة (
ــاموفي ــيك ()، واملك٢٠٠٩( تنــ ــيوس (٢٠١١ســ ــدا (٢٠٠٤)، وموريشــ )، ٢٠٠١)، ونيوزيلنــ

__________ 

  )١٩(  http://www.unece.org/trans/main/danger/competent_authorities.html. 

  )٢٠(  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeegpMbvKk1pEhCeqH6Z4zjix__oKWP  
xnZxtjYkVkCgDazbww/viewform?hl=en. 
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األعضاء  ٢٨)، وكذلك يف البلدان الـ ٢٠٠٦)، واليابان (٢٠١٢والواليات املتحدة األمريكية (
  )،٢٠٠٨يف االحتاد األورويب ويف البلدان األعضاء الثالثة يف املنطقة االقتصادية األوروبية (

عمــــل والعمالــــة والضــــمان االجتمـــــاعي يف    ففــــي األرجنــــتني، أصــــدرت وزارة ال    - ٢١
الـذي يقضـي باملوافقـة علـى تنفيـذ النظـام        ٨٠١/٢٠١٥القرار رقـم   ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٠

  املنسق عاملياً يف مكان العمل. 
 ٢٠١٥شباط/فرباير  ١١ويف كندا، نشرت يف اجلزء الثاين من اجلريدة الرمسية الكندية يف  -  ٢٢

) WHMIS 1998اليت تعدل نظام معلومات املواد اخلطـرة يف مكـان العمـل (   الئحة املنتجات اخلطرة 
اإلرشــادات  ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ٢. وصــدرت يف النظــام املنســق عامليــاً وفقــاً ألحكــام 

التقنية الكاملة بشـأن االشـتراطات املنصـوص عليهـا يف قـانون املنتجـات اخلطـرة والئحـة املنتجـات          
ة املصنعني واملستوردين على االمتثال الشتراطات النظام اجلديد ملعلومات اخلطرة، من أجل مساعد

املواد اخلطرة يف مكان العمل الذي يستخدم يف تصنيف املواد الكيميائية وومسها وفقاً للنظام املنسق 
  ).WHMIS 2015عاملياً (

تقنيـة بشـأن   الئحة  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٧ويف االحتاد الروسي، اعتمدت يف  - ٢٣
. وأضـفت هـذه الالئحـة    ١٠١٩سـالمة املنتجـات الكيميائيـة مبوجـب املرسـوم احلكـومي رقـم        

طابعاً إلزامياً على املواصفات القياسية الوطنية اليت أُعدت باالستناد إىل النظام املنسق عاملياً مـن  
  أجل تنظيم طرق االختبار ومعايري التصنيف وعناصر اإلبالغ باألخطار.

أما البلدان اليت نفذت النظام املنسق عاملياً بالفعل، فقد استمرت يف حتـديث الصـكوك    - ٢٤
القانونية أو املعايري الوطنية اليت تنفذ من خالهلا النظام، من أجل مواءمتها مع أحكام الطبعـات  

 ز/. فاالحتـــاد األورويب مـــثالً نشـــر يف الفتـــرة مـــا بـــني متـــو النظـــام املنســـق عامليـــاًاملنقحـــة مـــن 
ثــــالث جمموعــــات مــــن التعــــديالت علــــى الالئحــــة       ٢٠١٦ومتوز/يوليــــه   ٢٠١٥ يوليــــه

اموعات السابعة والثامنـة والتاسـعة مـن التعـديالت الـيت ترمـي إىل       ( )٢١(١٢٧٢/٢٠٠٨ رقم
مواكبة التقدم التقين والعلمي) من أجل مواءمة أحكام هذه الالئحة مع أحكام الطبعـة املنقحـة   

ــاًالنظــام املاخلامســة مــن  ــواردة يف املرفــق    )٢٢(نســق عاملي وحتــديث قائمــة التصــنيفات املنســقة ال
السادس من الالئحة. وكما خضعت أحكام صحائف بيانات السالمة الواردة يف املرفـق الثـاين   

__________ 

ــا يف   )No. 1272/2008 (ECالالئحــــة   )٢١(   ــان األورويب وجملــــس أوروبــ ــادرة عــــن الربملــ ــانون األول/ ١٦الصــ  كــ
 EEC/67/548بشأن تصنيف املواد واخلالئط وومسها وتعبئتها، اليت عدلت وألغت التـوجيهيني   ٢٠٠٨ ديسمرب

الصـادرة يف   L 353/1 اليومية الرمسية لالحتاد األورويب( ) EC) No. 1907/2006، وعدلت الالئحةEC/1999/45و 
 ).٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣١

 والتصويبات. II.E.1.13منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢٢(  
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للتنقيح  )٢٣(من الالئحة األوروبية بشأن تسجيل املواد الكيماوية وتقييمها وترخيصها وتقييدها
   النظام املنسق عاملياً.من أجل مواءمتها مع أحكام الطبعة املنقحة اخلامسة من 

وواصلت بلدان أخرى العمل على تنقيح وتعديل النصوص القانونية واملعايري واملبادئ  - ٢٥
التوجيهية إلتاحة تنفيذ النظـام املنسـق عامليـاً يف أقـرب وقـت ممكـن. ففـي البلـدان األعضـاء يف          

جلماعة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي، اتفقـت وزارات التجـارة والصـناعة علـى سياسـة إقليميـة          ا
ووقعـت علـى هـذه السياسـة      ٢٠٢٠تكفل تنفيذ النظام املنسق عاملياً حبلول كانون الثاين/يناير 

مرســوم حكــومي بشـــأن    ٢٠١٥. ويف قريغيزســتان، صــدر يف شــباط/فرباير    ٢٠١٢يف عــام  
ف املـــواد/اخلالئط الكيميائيـــة واالشـــتراطات املتعلقـــة بعناصـــر اإلبـــالغ  (اعتمـــاد نظـــام تصـــني

باألخطار: الوسم وصحائف بيانات السالمة). ويف طاجيكستان، اعتمـدت مقترحـات لتنفيـذ    
النظام املنسق عاملياً من أجل إدراجهـا يف االسـتراتيجية الوطنيـة للتنميـة املسـتدامة (الـيت سـيمتد        

. ويف غواتيمـاال وكوسـتاريكا، صـيغ تشـريعان بشـأن تنفيـذ النظـام        )٢٠٣٠تنفيذها حىت عـام  
  املنسق عاملياً (اتفاق حكومي والئحة) ووضعا قيد النظر.

ــاً        - ٢٦ ــذ النظــام املنســق عاملي ــق بتنفي ــذ مشــاريع تتعل ــدان أخــرى مــن تنفي وانتــهت عــدة بل
(انظـر الفقـرتني    ٢٠١٦-٢٠١٥شرعت يف تنفيذها أو واصـلت العمـل فيهـا خـالل الفتـرة       أو

  أدناه). ٢٩و  ٢٨
ووضــعت األمانــة علــى موقعهــا الشــبكي مجيــع املعلومــات الــيت مجعتــها مــن البلــدان،      - ٢٧
أجل مراقبة حالة تنفيذ النظـام املنسـق عامليـاً. وهـذا املوقـع يتـيح إمكانيـة االتصـال باألمانـة           من

لــف القطاعــات املعنيــة. العامــة لتحــديث هــذه املعلومــات أو تقــدمي معلومــات جديــدة عــن خمت  
 ٦ فإن مجيع البلدان مدعوة لتقدمي هذه املعلومات، على النحـو املشـار إليـه يف الفقـرة     ولذا

  أعاله. ١من اجلزء باء من مشروع القرار الوارد يف الفقرة 

وفيما يتعلق بتقـدمي املشـورة واخلـربة التقنيـة، دعيـت األمانـة إىل تقـدمي معلومـات عـن           - ٢٨
املنسق عامليـاً واللـوائح الـيت تـنظم نقـل البضـائع اخلطـرة والعمـل الـذي تضـطلع بـه جلنـة             النظام 

ــد مــن        ــيت نظمهــا العدي ــان، وذلــك يف سلســلة مــن حلقــات العمــل ال اخلــرباء وجلنتاهــا الفرعيت
  ).٢٠١٥أصحاب املصلحة يف كوستاريكا من أجل بناء القدرات (شباط/فرباير 

لـتقين أو املـايل الـذي قدمـه العديـد مـن الـدول األعضـاء         وبفضل الدعم اللوجسـيت أو ا  - ٢٩
ومنظمات األمم املتحدة ومعاهدها وبراجمهـا (منظمـة العمـل الدوليـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة        

__________ 

ــة  )٢٣(   ــا يف    )EC) No 1907/2006 الالئحــ ــس أوروبــ ــان األورويب وجملــ ــن الربملــ ــادرة عــ ــانون األول/ ١٨الصــ  كــ
بشأن تسجيل املواد الكيماوية وتقييمها وترخيصها وتقييدها، اليت أنشأت الوكالة األوروبيـة   ٢٠٠٦ ديسمرب

ــه رقــم    ــة، وعــدلت التوجي والئحــة  )EEC) No 793/93، وألغــت الئحــة الــس  EC/1999/45للمــواد الكيماوي
ــة   ــية األوروبيــ ــس    ) EC) No 1488/94املفوضــ ــه الــ ــذلك توجيــ ــات املفوضــــية  وت EEC/76/769وكــ وجيهــ

91/155/EEC 93/105 و/EC  2000/21و/EC. 
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للبيئة، ومنظمة الصحة العاملية، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث) واملنظمات احلكوميـة  
ــة يف ا  ــاون والتنميـ ــة التعـ ــة (منظمـ ــاالت  الدوليـ ــاد األورويب) والوكـ ــادي واالحتـ ــدان االقتصـ مليـ

احلكومية ومؤسسات القطـاع اخلـاص، نفّـذ العديـد مـن األنشـطة أو املشـاريع الراميـة إىل بنـاء          
القدرات والتدريب يف جمـال تنفيـذ النظـام املنسـق عامليـاً، يف أوزبكسـتان، وبـنن، وبورونـدي،         

ــة   ــا (دول ــات)، وتو  -وبوليفي ــة،    املتعــددة القومي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــونس، ومجهوري غــو، وت
ــايل،     ــاس، ومــ ــا، وكرييبــ ــتان، وكولومبيــ ــاال، وقريغيزســ ــتان، وغواتيمــ ــيلي، وطاجيكســ وشــ

  واملكسيك، وهاييت.
، اسـتمر تطــوير وحتـديث املــواد التوجيهيـة والتدريبيــة    ٢٠١٦-٢٠١٥وخـالل الفتــرة   - ٣٠

  ملياً. فعلي سبيل املثال:واملوارد املرجعية وفقاً ألحكام النظام املنسق عا
اجلوالت من الرابعة إىل السابعة من دورة  ٢٠١٦و  ٢٠١٥عقدت يف عامي   (أ)  

التعلم اإللكتروين اليت يشترك يف عقدها معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ومنظمة العمـل  
، “ق عامليــاًتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا وفقــاً للنظــام املنســ”الدوليــة والــيت حتمــل عنــوان 

وشارك فيها متدربون من مجيع أحناء العـامل ميثلـون احلكومـات والقطـاع الصـناعي واملنظمـات       
، اضــطلع معهــد األمــم املتحــدة    ٢٠١٦الدوليــة واألوســاط األكادمييــة واتمــع املــدين. ويف     

  للتدريب والبحث بترمجة دورة التعلم اإللكتروين إىل اللغة اإلسبانية؛ 
ملشــروع الــذي يدعمــه االحتــاد األورويب مــن أجــل مواصــلة تطــوير   يف إطــار ا  (ب)  

جمموعة أدوات صنع القـرار يف جمـال إدارة املـواد الكيميائيـة الـيت أعـدها الربنـامج املشـترك بـني          
املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وتشجيعه والتدريب عليه، قام معهد األمم املتحدة 

ــدريب والبحــث، بالتعــاون  ــذ نظــام      للت ــة لتنفي ــة، بوضــع خطــة إداري مــع منظمــة العمــل الدولي
لتصنيف املواد الكيميائيـة وومسهـا اسـتناداً إىل النظـام املنسـق عامليـاً. وهـذه األداة القائمـة علـى          
اإلنترنت تتيح للبلدان أن حتدد أكثر األدوات مالءمة وكفاءة ملعاجلة مشاكلها الوطنيـة احملـددة   

  الكيميائية؛ يف جمال إدارة املواد
اســتمر تطــوير وحتــديث البطاقــات الدوليــة للســالمة الكيميائيــة الــيت صــممتها   (ج)  

منظمـة الصــحة العامليــة ومنظمـة العمــل الدوليــة مـن أجــل مواءمتــها مـع أحكــام النظــام املنســق     
ف املدرجة يف قاعدة البيانات، انتـهى بالفعـل تصـني    ١ ٧٧٧عاملياً. ومن بني املواد الكيميائية الـ

  مادة وفقاً للنظام املنسق عاملياً؛ ٥٢٥
انتهت منظمة األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة ومنظمـة الصـحة العامليـة مـن           (د)  

تنقــيح الطبعــات الســابقة مــن املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة مبمارســات وضــع العالمــات الســليمة  
ــات     ــدات اآلفــ ــة مببيــ ــة املتعلقــ ــادئ التوجيهيــ ــات، واملبــ ــدات اآلفــ ــورة،  ملبيــ ــديدة اخلطــ الشــ

  على التوايل، مع من أجل مواءمتها مع أحكام النظام املنسق عاملياً. ٢٠١٦ و ٢٠١٥ يف
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وواصلت جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام املنسـق عامليـاً أيضـاً تعاوـا مـع هيئـات             - ٣١
السـالمة الكيميائيـة   املعاهدات اليت تدير بعض االتفاقيات الدولية اليت تعاجل جوانب حمددة مـن  

من أجل تيسـري تنفيـذ النظـام املنسـق عامليـاً مـن خـالل هـذه االتفاقيـات (اتفاقيـه بـازل املتعلقـة             
مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها؛ وبروتوكول مونتريال بشـأن املـواد   

ة الثابتة؛ واتفاقيـة روتـردام   املستنفدة لطبقة األوزون؛ واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوي
املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطـرة  
ــابرة احلــدود للحــوادث الصــناعية        ــار ع ــة باآلث ــة املتعلق ــة؛ واالتفاقي ــة يف التجــارة الدولي متداول

  االقتصادية ألوروبا)). (اللجنة
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رباء املعنيـة بنقـل البضـائع اخلطـرة وبالنظـام املنسّـق عامليـا        أعمال جلنة اخلـ   -  ثالثا  
  ٢٠١٦- ٢٠١٥ها خالل فترة السنتني لتصنيف املواد الكيميائية وومس

  
  االجتماعات املعقودة  - ألف  

  :٢٠١٦-٢٠١٥عقدت االجتماعات التالية خالل فترة السنتني  - ٣٢
اخلطـرة: الـدورة السـابعة واألربعـون،     جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقـل البضـائع     (أ)  

ــه  ٢٦إىل  ٢٢مــن  ــدورة Add.1و  Corr.1و  ST/SG/AC.10/C.3/94( ٢٠١٥حزيران/يوني )؛ وال
 ٢٠١٥كــــانون األول/ديســــمرب  ٩تشــــرين الثــــاين/نوفمرب إىل  ٣٠الثامنــــة واألربعــــون، مــــن 

)ST/SG/AC.10/C.3/96  وAdd.1    حزيران/يونيــه إىل   ٢٧)؛ والــدورة التاســعة واألربعــون، مــن
ــه  ٦ ــن   Add.1و ST/SG/AC.10/C.3/98( ٢٠١٦متوز/يوليــــــ ــون، مــــــ ــدورة اخلمســــــ )؛ والــــــ

 ST/SG/AC.10/C.3/100( ٢٠١٦كـــــانون األول/ديســـــمرب  ٦لثـــــاين/نوفمرب إىل ا تشـــــرين ٢٨
  )؛Add.1 و

جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بالنظــام املنســق عامليــاً لتصــنيف املــواد الكيميائيــة     (ب)  
 ٢٠١٥متوز/يوليــــه  ١حزيران/يونيـــه إىل   ٢٩وومسهـــا: الـــدورة التاســــعة والعشـــرون، مــــن    

)ST/SG/AC.10/C.4/58   ــن ــون، م ــدورة الثالث ــانون األول/ديســمرب   ١١إىل  ٩)؛ وال  ٢٠١٥ك
)ST/SG/AC.10/C.4/60ــدورة احل ــن   )؛ والــ ــون، مــ ــة والثالثــ ــه  ٨إىل  ٥اديــ  ٢٠١٦متوز/يوليــ
)ST/SG/AC.10/C.4/62   ــن ــون، مــــ ــة والثالثــــ ــدورة الثانيــــ ــانون األول/ ٩إىل  ٧)؛ والــــ  كــــ

  )؛ST/SG/AC.10/C.4/64( ٢٠١٦ ديسمرب
جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام املنسّق عامليـاً لتصـنيف املـواد      (ج)  

ــة،   ــا: الـــدورة الثامنـ ــانون األول/ديســـمرب  ٩الكيميائيـــة وومسهـ  ST/SG/AC.10/44( ٢٠١٦كـ
  ).Add.1-3و  Corr.1 و

التالية أمساؤها يف أعمال اللجنة بصفتها بلدان كاملة العضوية  ٢٧بلدان الـوشاركت ال - ٣٣
يف جلنة اخلرباء الفرعية املعنيـة بنقـل البضـائع اخلطـرة أو يف جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام          
 املنسق عاملياً لتصـنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا، أو يف كلتيهمـا: االحتـاد الروسـي واألرجنـتني        
وإســبانيا وأســتراليا وأملانيــا وإيطاليــا والربازيــل والربتغــال وبلجيكــا وبولنــدا ومجهوريــة كوريــا   

كنـدا  والصني وفرنسا وفنلنـدا  و )٢٥(وسويسرا )٢٤(وقطر)٢٤(وجنوب أفريقيا والسويد ونيوزيلندا
ــدا     ــى وأيرلن ــا العظم ــا واململكــة املتحــدة لربيطاني ــدا    وكيني ــرويج والنمســا وهولن الشــمالية والن

  والواليات املتحدة األمريكية واليابان. 

__________ 

 عضوة فقط يف جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها.  )٢٤(  

 عضوة فقط يف جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة.  )٢٥(  
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ــة     ومل تشــارك يف االجتماعــات املغــرب  - ٣٤ ــدان كامل ــد، رغــم كوــا بل واملكســيك واهلن
العضــوية يف جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بنقــل البضــائع اخلطــرة؛ والــدامنرك واليونــان وأيرلنــدا    

والدامنرك وزامبيا والسنغال وصـربيا ونيجرييـا واليونـان، رغـم كوـا بلـدان        وأوكرانيا وأيرلندا
كاملة العضوية يف جلنة اخلرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام املنسـق عامليـاً لتصـنيف املـواد الكيميائيـة         

اإلسالمية) وتشيكيا، رغم كوما مـن البلـدان الكاملـة العضـوية      - وومسها؛ وإيران (مجهورية
  ا اللجنتني الفرعيتني. يف كلت

ــلوفاكيا،     -  ٣٥ ــا، وســ ــات بــــريو، ورومانيــ ــر االجتماعــــات مراقبــــون ميثلــــون حكومــ وحضــ
. وشارك فيها أيضـاً االحتـاد   )٢٥(، ونيوزيلندا)٢٤(، ومالطة )٢٥(، ولكسمربغ)٢٥(، وقطر)٢٤(وسويسرا

  حكومية.منظمة غري  ٤٦ األورويب، ومثاين وكاالت متخصصة ومنظمات حكومية دولية، و
واستمر االتصال باهليئات أو املنظمـات الدوليـة املسـؤولة عـن وسـائط النقـل الفرديـة،         - ٣٦

وال سيما اللجنة االقتصادية ألوروبا، ومنظمة الطريان املدين الدويل، واملنظمة البحرية الدولية، 
  واملنظمة احلكومية الدولية للنقل الدويل بالسكك احلديدية.

عناية خاصة لتنسيق أنشطتها مع أنشطة املنظمات الدولية األخرى اليت وأولت اللجنة  - ٣٧
تؤثر يف ميدان نقل البضائع اخلطرة أو تصنيف املواد الكيميائيـة وومسهـا، مثـل منظمـة األغذيـة      
والزراعة لألمم املتحـدة، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، واالحتـاد الربيـدي العـاملي، ومنظمـة          

نظمة الصحة العاملية، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، دف كفالة العمل الدولية، وم
  أن تكون أعماهلا مكملة ألنشطتها وتوصياا، وتفادي االزدواجية والتضارب معها.

  وتولت أمانة اللجنة االقتصادية ألوروبا توفري خدمات األمانة. - ٣٨
  

  اخلطرة جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع  - باء  
مسائل متنوعة ذات صـلة   ٢٠١٦-٢٠١٥ناقشت اللجنة الفرعية خالل فترة السنتني  - ٣٩

  .E/2015/66 (أ) من الوثيقة ٥٠باختصاصاا وفقاً لربنامج عملها احملدد يف الفقرة 
علـى الطبعـة املنقحـة التاسـعة      )٢(يالتواستنادا إىل تلك األعمال، اعتمدت اللجنة تعد - ٤٠

، والطبعـة  “ال]توصيات بشأن نقل البضائع اخلطـرة: الئحـة تنظيميـة منوذجيـة    ”[من  )٧(عشرة
ال]توصـــيات بشــأن نقــل البضـــائع اخلطــرة: دليــل االختبـــارات     ”[مــن   )٨(املنقحــة السادســة  

  تتعلق مبا يلي:، ويتمثل معظم هذه التعديالت يف أحكام جديدة أو منقحة “واملعايري
وضع قائمة ببعض املـواد واألصـناف اخلطـرة املوجـودة واجلديـدة وتصـنيفها،         (أ)  

  وطرق التعبئة واالختبار ذات الصلة، وتنقيح بعض االشتراطات املتعلقة بالعبوات والصهاريج؛
ــها        (ب)   ــوم وتعبئت ــات الليثي ــار بطاري ــك اختب ــا يف ذل ــة (مب نظــم التخــزين الكهربائي

  يف ذلك البطاريات التالفة واملعطوبة)؛وومسها، مبا 
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  اإلجراء املتبع يف تصنيف األمسدة القائمة على نترات األمونيوم؛  (ج)  
  إجراءات جديدة لتصنيف املواد األكاّلة؛  (د)  
  اختبار املتفجرات؛  (هـ)  
 نقل املواد الذاتية التفاعل والبريوكسيدات العضوية واملواد الكيميائيـة املُبلمـرة    (و)  

  مع ضبط درجة احلرارة؛
  نقل املركبات اليت تعمل مبواد خطرة؛  (ز)  
ــواع        (ح)  ــد املقــاييس علــى صــنع أن ــة لتوحي ــق معــايري املنظمــة الدولي ــة تطبي إمكاني

  جديدة من أوعية الضغط أو معدات اخلدمة.
وقامت اللجنة الفرعية بتحديث املبادئ التوجيهية الرامية إىل توضيح األساس املنطقـي   - ٤١

ألحكام الالئحـة التنظيميـة النموذجيـة، وتقـدمي إرشـادات إىل اهليئـات التنظيميـة التباعهـا عنـد          
  حتديد االشتراطات املتعلقة بنقل بضائع خطرة معينة.

ونظرت اللجنة الفرعية يف مسألة نوقشت يف فترة السنتني السابقة وهي إمكانيـة اختـاذ    - ٤٢
نقـل البضـائع اخلطـرة املطبقـة علـى الصـعيد العـاملي مـع         مزيد من التدابري لتيسـري مواءمـة لـوائح    

أعاله). واتفقت جمدداً علـى ضـرورة بـذل     ١٣الالئحة التنظيمية النموذجية (انظر أيضا الفقرة 
واحلكومات واملنظمـات الدوليـة املعنيـة    جهود إضافية لتحسني االتساق على الصعيد العاملي. 

باه إىل ما تتضمنه صـكوكها الوطنيـة أو اإلقليميـة    مدعوة إىل تقدمي تعليقات توجه فيها االنت
  أو الدولية من اشتراطات غري متسقة مع الالئحة التنظيمية النموذجية.

من اجلزء ألف من مشروع القرار الوارد يف الفقرة  ٦إىل  ١وترد يف الفقرات من  - ٤٣
االقتصـادي   من هذا التقريـر اإلجـراءات الـيت توصـي جلنـة اخلـرباء بـأن يتخـذها الـس          ١

  واالجتماعي بشأن برنامج عمل جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة.
  

ــواد       - جيم   ــنيف املـ ــاً لتصـ ــق عامليـ ــام املنسـ ــة بالنظـ ــة املعنيـ ــرباء الفرعيـ ــة اخلـ ــال جلنـ أعمـ
  وومسها الكيميائية

مسائل متنوعة ذات صـلة   ٢٠١٦-٢٠١٥ناقشت اللجنة الفرعية خالل فترة السنتني  - ٤٤
  .E/2015/66(ب) من الوثيقة  ٥٠باختصاصاا وفقا لربنامج عملها احملدد يف الفقرة 

 )٩(عة املنقحة السادسةعلى الطب )٦(واستنادا إىل ذلك العمل، اعتمدت اللجنة تعديالت - ٤٥
ــن  ــا     م ــة وومسه ــاً لتصــنيف املــواد الكيميائي ــام املنســق عاملي ــذا النظــام    النظ ، بغــرض حتــديث ه

توضيحه أو تكميله، وتتعلق هذه التعديالت بصفة خاصـة بتنقـيح معـايري تصـنيف الغـازات       أو
ريف بعـض  ؛ وإدخـال تعـديالت متنوعـة الغـرض منـها توضـيح تعـا       ١اللهوبة املدرجة يف الفئـة  

مــن صــحائف  ١٤فئــات املخــاطر الصــحية؛ وإضــافة إرشــادات لتوســيع نطــاق تغطيــة الفــرع    
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بيانــات الســالمة ليشــمل مجيــع شــحنات الســوائب املنقولــة يف إطــار صــكوك املنظمــة البحريــة   
وزيــادة  ٣الدوليـة، بغــض النظــر عـن حالتــها الفيزيائيــة؛ وتنقــيح البيانـات التحذيريــة يف املرفــق    

  بشأن وسم العبوات الصغرية جبذاذات مطوية. ٧راج مثال جديد يف املرفق ترشيدها؛ وإد
واستمرت اللجنة الفرعية يف استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ النظام املنسـق عامليـاً بنـاء     - ٤٦

علـــى التقـــارير املقدمـــة إليهـــا مـــن أعضـــائها ومـــن املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات  
  ة.احلكومية املشارك غري
وواصلت اللجنة الفرعيـة التعـاون مـع هيئـات املعاهـدات يف إطـار االتفاقيـات الدوليـة          - ٤٧

املتعلقة بالسالمة الكيميائية دف تعزيز تنفيذ النظام املنسق عاملياً، من خالل هـذه االتفاقيـات   
  أعاله). ٢٧(انظر أيضا الفقرة 

شـروع القـرار الـوارد يف الفقـرة     من اجلزء باء من م ٧إىل  ١وترد يف الفقرات من  - ٤٨
مــن هــذا التقريــر اإلجــراءات الــيت توصــي اللجنــة بــأن يتخــذها الــس االقتصــادي            ١

واالجتماعي بشأن برنامج عمل جلنة اخلرباء الفرعية املعنيـة بالنظـام املنسـق عامليـاً لتصـنيف      
  املواد الكيميائية وومسها.

    
  ٢٠١٨- ٢٠١٧لفترة السنتني برنامج العمل وجدول االجتماعات   -  رابعا  

  
  كما يلي: ٢٠١٨-٢٠١٧اتفقت اللجنة على أن يكون برنامج العمل لفترة السنتني  - ٤٩

  جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة:  (أ)  
ــة         ‘١’   ــى فئ ــديالت عل ــك إدخــال تع ــا يف ذل ــا (مب  املتفجــرات واملســائل املتصــلة

البضـــائع اخلطـــرة؛ واســـتعراض جمموعـــة    الصـــواعق اإللكترونيـــة يف قائمـــة   
؛ واستعراض االختبارات الواردة يف األجزاء مـن األول إىل  ٦رقم  االختبارات
(مبـا يف ذلـك النظـر يف إمكانيـة إحـالل       دليل االختبـارات واملعـايري  الثالث من 

اختبار املفجـر املعيـاري طبقـاً ملواصـفات األمـم املتحـدة واختبـار احلـد األدىن         
(ج)  ٨ي لالحتراق الـذايت حمـل االختبـارين الـواردين يف الفقـرة      للضغط املؤد

(د) أو استخدامهما بصورة تبادلية)؛ وإدراج إرشادات تتعلق بتطبيق  ٨و/أو 
ــار رقمـــي   ــة  ٤و  ٣جممـــوعيت االختبـ ــة بتعبئـ ــتعراض التعليمـــات املتعلقـ ؛ واسـ

طبيـق  املتفجرات؛ واختبارات الثبات احلراري لنترات السليولوز الصـناعية؛ وت 
أحكام األمان بالنسبة للمتفجرات غري املدرجة يف أي فئة من فئات التصنيف 

يف قائمـة األمـم املتحـدة     ٠٣٤٩احملددة؛ وتصـنيف املـواد املدرجـة حتـت رقـم      
للمواد الصلبة القابلة لالشتعال بسـهولة؛   ١-للبضائع اخلطرة؛ واالختبار نون 

  اً)؛من النظام املنسق عاملي ١-٢واستعراض الفصل 
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وضع القوائم والتصـنيف والتعبئـة (مبـا يف ذلـك إدخـال تعـديالت علـى قائمـة           ‘٢’  
 ٢٢٤٨البضائع اخلطـرة، وتعليمـات التعبئـة، ومسيـة املـواد الـيت حتمـل األرقـام         

يف قائمــة األمـــم املتحـــدة، واملــواد الكيميائيـــة املُبلمـــرة،    ٢٢٦٤و  ٢٣٥٧ و
  لفئة ألف من النفايات املعدية)؛ وبقايا البذور بعد استخراج الزيوت منها، وا

نظم التخزين الكهربائية (مبا يف ذلك اختبار بطاريـات الليثيـوم؛ والنظـام القـائم       ‘٣’  
على املخاطر لتصنيف بطاريات الليثيوم؛ واألحكام املتعلقة بالنقـل؛ وبطاريـات   

  الليثيوم التالفة أو املعطوبة؛ والبطاريات اليت تعمل بأيونات الصوديوم)؛
نقل الغازات (مبا يف ذلك االعتراف على الصعيد العاملي بأوعيـة الضـغط الـيت      ‘٤’  

 وتلك اليت حتمل عالمة منظمات أخرى)؛ “األمم املتحدة”حتمل عالمة 

مقترحات متنوعة تتعلق بإدخال تعديالت على الالئحة التنظيمية النموذجيـة؛    ‘٥’  
املتعلقـة بوضـع العالمـات     الالئحة التنظيميـة النموذجيـة (مبـا يف ذلـك املسـائل     

  والوسم والتعبئة والصهاريج)؛
  التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛  ‘٦’  
مواءمة لوائح نقل البضـائع اخلطـرة املطبقـة علـى الصـعيد العـاملي مـع الالئحـة           ‘٧’  

  التنظيمية النموذجية؛
  املبادئ التوجيهية لالئحة التنظيمية النموذجية (حتديث)؛  ‘٨’  
املسائل املتعلقة بالنظـام املنسـق عامليـاً (مبـا يف ذلـك معـايري التفاعـل مـع امليـاه؛            ‘٩’  

واختبار املواد املؤكسدة؛ وإدراج إشارات إىل املبـادئ التوجيهيـة؛ واسـتخدام    
  دليل االختبارات واملعايري يف سياق النظام املنسق عاملياً؛

  املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها:جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام   (ب)  
  معايري التصنيف، واإلبالغ عن األخطار ذات الصلة، مبا يف ذلك:  ‘١’  
  من النظام املنسق عاملياً (املتفجرات)؛ ١-٢استعراض الفصل   )أ(    
  استخدام دليل االختبارات واملعايري يف سياق النظام املنسق عاملياً؛  (ب)    
  معايري التفاعل مع املياه؛  (ج)    
  اختبارات املواد الصلبة والسائلة املؤكسدة؛  (د)    
  اختبارات الثبات احلراري لنترات السليولوز الصناعية  (هـ)    
  أخطار انفجار الغبار؛  (و)    
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استخدام أسـاليب االختبـار غـري القائمـة علـى احليوانـات يف تصـنيف          (ز)    
  املخاطر الصحية؛

  ة متعلقة بالتصنيف؛مسائل عملي  (ح)    
  األخطار املتعلقة باالستنشاق؛  (ط)    
  املواد النانوية؛  (ي)    
  املسائل املتصلة باإلبالغ عن األخطار، مبا يف ذلك:  ‘٢’  
  إرشادات بشأن وسم العبوات الصغرية؛   )أ(    
  وزيادة ترشيد البيانات التحذيرية؛ ٣إىل  ١حتسني املرفقات من   (ب)    
 ٤مــــــــن املرفــــــــق  ٣-٢-٣-٣-٤الفقــــــــرة ألــــــــفاســــــــتعراض   (ج)    

  نطاقات لتحديد النسب)؛ (استخدام
  املسائل املتعلقة بالتنفيذ، مبا يف ذلك:  ‘٣’  
تقييم إمكانيـة إعـداد قائمـة عامليـة بـاملواد الكيميائيـة املصـنفة حسـب           )أ(    

  النظام املنسق عاملياً؛
املنسـق عامليـاً ورصـد    األنشطة الرامية إىل تيسري التنفيذ املنسق للنظام   (ب)    

  حالة تنفيذه؛
تعزيز وزيادة التعاون مع برامج األمم املتحـدة ووكاالـا املتخصصـة      (ج)    

واملنظمات اإلقليمية واحلكومية واملنظمات احلكومية الدولية، وكـذلك مـع املنظمـات    
إدارة غري احلكومية املسؤولة عن إدارة شؤون االتفاقات واالتفاقيات الدولية املتعلقـة بـ  
  املواد الكيميائية، من أجل إعمال النظام املنسق عامليا من خالل تلك الصكوك؛

وضــع توجيهــات بشــأن تطبيــق املعــايري، حســب احلاجــة، مبــا يف ذلــك أمثلــة      ‘٤’  
توضـــح تطبيـــق معـــايري التصـــنيف وأي مســـائل ذات صـــلة تتعلـــق بـــاإلبالغ   

) واملرفـق  ٧-٩ادة ألـف  (املـ  ٩باألخطار، ومواءمـة التوجيـه الـوارد يف املرفـق     
  ؛١-٤للنظام املنسق عاملياً مع املعايري الواردة يف الفصل  ١٠

  بناء القدرات، مبا يف ذلك:  ‘٥’  
  استعراض التقارير املتعلقة بأنشطة التدريب وبناء القدرات؛  )أ(    
تقدمي املساعدة لربامج األمم املتحدة ووكاالـا املتخصصـة املشـاركة      (ب)    

تدريب وبناء القدرات، من قبيل معهد األمم املتحـدة للتـدريب والبحـث،    يف أنشطة ال
ومنظمة العمل الدولية، ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، والربنـامج الـدويل        
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ــواد        ــك مــن خــالل وضــع امل ــة، وذل ــابع ملنظمــة الصــحة العاملي ــة الت للســالمة الكيميائي
  تدريبية، وحتديد اخلربات واملوارد املتاحة.التوجيهية، وإسداء املشورة بشأن براجمها ال

ومع األخذ يف االعتبار أن العدد األقصى أليام االجتماعات املخصصة للجنـة وهيئاـا     - ٥٠
، ١٩٩٩/٦٥اجتماعا) وفقاً لقرار الس االقتصـادي واالجتمـاعي    ٧٦يوما ( ٣٨الفرعية هو 

  :٢٠١٧-٢٠١٨اتفقت اللجنة على جدول االجتماعات التايل للفترة 
  

    ٢٠١٧  

: الدورة احلادية واخلمسـون للجنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بنقـل       ٢٠١٧متوز/يوليه  ٧إىل ٣من 
  اجتماعات) ١٠البضائع اخلطرة (

: الـدورة الثالثـة والثالثـون للجنـة اخلـرباء الفرعيـة       ٢٠١٧متوز/يوليه (صباحاً)  ١٢إىل  ١٠من 
  اجتماعات) ٥املواد الكيميائية وومسها ( املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف

ــن  ــاين/نوفمرب إىل   ٢٧م ــانون األول/ديســمرب (صــباحا)    ٦تشــرين الث ــدورة )٢٦(٢٠١٧ك : ال
  اجتماعاً) ١٥واخلمسون للجنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة ( الثانية

رابعـة والثالثـون للجنـة    : الـدورة ال )٢٦(٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٨(بعد الظهر) إىل  ٦من 
  اجتماعات) ٥اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها (

اجتماعاً؛ وجلنة اخلرباء الفرعيـة   ٢٥: جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة: اموع
  اجتماعات ١٠الكيميائية وومسها:  املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد

  
    ٢٠١٨  

: الدورة الثالثة واخلمسـون للجنـة   )٢٦(٢٠١٨ )متوز/يوليه (صباحاً ٤حزيران/يونيه إىل  ٢٥من 
  اجتماعاً) ١٥اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة (

للجنــة اخلــرباء : الــدورة اخلامســة والثالثــون )٢٦(٢٠١٨متوز/يوليــه  ٦(بعــد الظهــر) إىل  ٤مــن 
  اجتماعات) ٥الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها (

: الـدورة الرابعـة واخلمسـون    ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ٤تشرين الثاين/نوفمرب إىل  ٢٦من 
  اجتماعاً) ١٤للجنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة (

: الدورة السادسة والثالثون للجنة اخلرباء ٢٠١٨ول/ديسمرب (صباحا) كانون األ ٧إىل  ٥من 
  اجتماعات) ٥الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها (

__________ 

لكلتا اللجنتني الفـرعيتني وعقـد اجتماعـات مشـتركة متتـد طـوال اليـوم يف         ميكن دمج االجتماعات املخصصة  )٢٦(  
 .٢٠١٨متوز/يوليه  ٤و  ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٦



E/2017/53 

 

17-04808 27/27 

 

  : الدورة التاسعة للجنة اخلرباء (اجتماع واحد)٢٠١٨كانون األول/ديسمرب (بعد الظهر)  ٧
؛ وجلنـة اخلـرباء   )٢٦(اجتماعـا  ٢٩فرعيـة املعنيـة بنقـل البضـائع اخلطـرة:      : جلنـة اخلـرباء ال  اموع

اجتماعـات الـدورة    ١٠الفرعية املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائيـة وومسهـا:   
  التاسعة للجنة اخلرباء (اجتماع واحد)

لوارد يف الفقـرة  من اجلزء جيم من مشروع القرار ا ٣إىل  ١وترد يف الفقرات من  - ٥١
مــن هــذا التقريــر اإلجــراءات الــيت توصــي اللجنــة بــأن يتخــذها الــس االقتصــادي            ١

  .واالجتماعي بشأن برنامج عملها
    
  
  


