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] المنسق عالمياالخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام بناء على توصية لجنة   
) لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها E/2015/66)[ 

5102/7 - أعمال لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المنسَّق عالميا لتصنيف  

 المواد الكيميائية ووسمها

 
،واالجتماعي االقتصادي المجلس إن   

 ٦٢المؤرخ  5102/52 وقراره ٩١١١تشرين األول/أكتوبر  ٦٢المؤرخ  0111/52إلى قراره  إذ يشير 

،٦١٩٢تموز/يوليه   

وبالنظام المنسق  الخطرة في تقرير األمين العام عن أعمال لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع وقد نظر 

5102-5102عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها خالل فترة السنتين 
(1)

،  

 
يتعلق بنقل البضائع الخطرة أعمال اللجنة فيما - ألف  

لجنة لتحقيق االتساق في المدونات واألنظمة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة،البأهمية أعمال  إذ يسلِّم   

ضرورة المحافظة على معايير السالمة في جميع األوقات، وتيسير التجارة، فضالً  وإذ يضع في اعتباره 

ن أهمية تلك المسائل لمختلف المنظمات المسؤولة عن الالئحة التنظيمية النموذجية، مع االستجابة في الوقت ذاته ع

 للشواغل المتزايدة بشأن حماية األرواح والممتلكات والبيئة عن طريق النقل المأمون والمضمون للبضائع الخطرة،

التي يجري تداولها في التجارة على النطاق العالمي التزايد المستمر في حجم البضائع الخطرة  وإذ يالحظ 

 والتوسع السريع للتكنولوجيا واالبتكار،

ر  بأنه على الرغم من أن الصكوك الدولية الرئيسية المنظِّمة لنقل البضائع الخطرة بمختلف وسائط  وإذ يُذكِّ

ضل مع الالئحة التنظيمية النموذجية النقل وعدداً كبيراً من األنظمة الوطنية قد أصبحت اآلن منسقة على نحو أف

المرفقة بتوصيات اللجنة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، يلزم مزيد من العمل لمواءمة هذه الصكوك بغية زيادة 

يذكر أيضاً بأن تفاوت التقدم في تحديث التشريعات الوطنية للنقل الداخلي الوطني في  وإذ ،السالمة وتيسير التجارة

يزال يطرح تحديات خطيرة أمام النقل الدولي المتعدد الوسائط، ال المبعض بلدان الع  

 ٩ - ألعمال لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المنسق عالمياً  يعرب عن تقديره 

 لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها فيما يخص المسائل المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، بما في ذلك نقلها بأمان؛

 ٦ - إلى األمين العام: يطلب   

لة المتعلقة ب )أ(  نقل البضائع الخطرةأن يُعمم التوصيات الجديدة والمعدَّ
(2)

على حكومات الدول  

 األعضاء، والوكاالت المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المنظمات الدولية المعنية؛

للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: الالئحة أن ينشر الطبعة المنقحة التاسعة عشرة  )ب( 

قحة السادسة، والطبعة المنالتنظيمية النموذجية
 للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: دليل االختبارات والمعايير 

يتجاوز نهاية عام  ال بجميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة، وبأكثر الطرق فعالية من حيث التكاليف، في موعد

؛5102  

ع الشبكي للجنة أن يتيح هذه المنشورات في هيئة كتاب وفي شكل إلكتروني وكذلك على الموق )ج( 

التي توفر خدمات األمانة للجنة؛ االقتصادية ألوروبا  

 ٢ - جميع الحكومات واللجان اإلقليمية والوكاالت المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  يدعو 

تعليقات وغيرها من المنظمات الدولية المعنية إلى أن تحيل إلى أمانة اللجنة آراءها بشأن عمل اللجنة، مشفوعة بأي 

الخطرة؛ قد تود إبداءها على التوصيات بشأن نقل البضائع  

 ٤ - جميع الحكومات المهتمة، واللجان اإلقليمية، والوكاالت المتخصصة والمنظمات الدولية  يدعو 

 المعنية إلى أن تأخذ توصيات اللجنة في االعتبار عند وضع أو تحديث المدونات واألنظمة المالئمة؛

  

(1) E/2015/66. 

(2) ST/SG/AC.10/42/Add.1 و   Add.2. 

http://undocs.org/ar/E/2015/66
http://undocs.org/ar/E/2015/66
http://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/42/Add.1
http://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/42/Add.1
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 ٢ - للجنة أن تدرس، بالتشاور مع المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني إلى ا يطلب 

الدولية واللجان اإلقليمية والمنظمات الحكومية الدولية المعنية، إمكانيات تحسين تطبيق الالئحة التنظيمية النموذجية 

الة الحواجز التقنية التي تعترض لنقل البضائع الخطرة في جميع البلدان لضمان تحقيق مستوى عاٍل من األمان وإز

سبيل التجارة الدولية، بما في ذلك عن طريق مواصلة تحقيق تناسق االتفاقات أو االتفاقيات الدولية المنظِّمة للنقل 

الخطرة؛ الدولي للبضائع  

 ٢ - جميع الحكومات وكذلك اللجان والمنظمات اإلقليمية المعنية والمنظمة البحرية الدولية  يدعو 

ومنظمة الطيران المدني الدولي إلى تقديم تعليقات إلى اللجنة بشأن أوجه التباين بين األحكام الوطنية أو اإلقليمية أو 

ية، بهدف تمكين اللجنة من وضع مبادئ توجيهية الدولية للصكوك القانونية وتلك الخاصة بالالئحة التنظيمية النموذج

يوجد من اختالفات  ما ضرورة لها؛ وتحديد ال تعاونية لتعزيز االتساق بين هذه المتطلبات والحد من العوائق التي

موضوعية في األحكام الدولية واإلقليمية والوطنية بهدف الحد، إلى أقصى مدى ممكن عملياً، من تلك االختالفات في 

تشكل عقبات تحول دون النقل  ال جة وسائط النقل، والتأكد من أن هذه االختالفات حتى عندما تكون ضروريةمعال

ة النموذجية ومختلف الصكوك الناظمة ياستعراض تحريري لالئحة التنظيم وإجراءاآلمن والفعال للبضائع الخطرة؛ 

تها؛لوسائط النقل بغية تحسين وضوحها وتسهيل استخدامها وتيسير ترجم  

 
مع توصيات بشأن نقل  “المتحدةاألمم ”الدعم اإلداري المتبادل لرصد امتثال نظم االحتواء التي تحمل عالمة  - باء

 البضائع الخطرة: الالئحة التنظيمية النموذجية

 الالئحة التنظيمية النموذجية توصيات بشأن نقل البضائع الخطرة:أنه، بفضل تنفيذ  إذ يالحظ مع االرتياح 

من تقرير األمين  8تنفيذاً فعاالً بواسطة صكوك وطنية وإقليمية ودولية ملزمة قانوناً، على النحو المبين في الفقرة 

العام
( 1 )

األمم ”، فإن البضائع الخطرة التي تنقل دولياً يتعين وضعها في عبوات أو حاويات أو صهاريج تحمل عالمة 

التي تأذن  الدولة يثبت أنها تتفق مع نموذج موحد جرى اختباره بنجاح تحت رقابة السلطة المختصة في بما “المتحدة

،بوضع تلك العالمة  

أن مخالفات وحاالت تزوير قد لوحظت فيما يتعلق بالتصديق على العبوات التي  وإذ يالحظ مع القلق 

تستوفي مستوى  ال المستخدمة في النقل الدولي، األمر الذي يؤدي إلى استخدام عبوات “األمم المتحدة”تحمل عالمة 

لحوادث المأساوية التي قد يتعرض لها الجمهور والعمال ووسائل النقل األداء المطلوب وإلى زيادة أخطار ا

،والممتلكات والبيئة  

ينبغي أن تكفل السلطة المختصة االمتثال ”أنه إلى المبدأ األساسي الذي حددته اللجنة ومؤداه  وإذ يشير 

ميم العبوات وصنعها لهذه الالئحة. وتشمل وسائل االضطالع بهذه المسؤولية وضع وتنفيذ برنامج لرصد تص

واختبارها وفحصها وصيانتها، وتصنيف البضائع الخطرة وإعداد الطرود ومستنداتها ومناولتها وتستيفها، من جانب 

،“المرسلين والناقلين، من أجل توفير األدلة على استيفاء أحكام الالئحة النموذجية عمليا  

ات المختصة في البلدان المعنية من شأنها أن تيسِّر بأن المساعدة اإلدارية المتبادلة بين السلط وإذ يسلم 

التحقيقات وتحسِّن ضمان االمتثال، لكن تعترض هذه المساعدة حالياً معوقات بسبب نقص المعلومات فيما يتعلق 

،ببيانات االتصال بالسلطات المختصة على الصعيد العالمي  

 ٩ - إلى األمين العام: يطلب   

األعضاء في األمم المتحدة، والدول األخرى عند االقتضاء، تزويده الطلب من جميع الدول  )أ( 

 بمعلومات عن بيانات االتصال بالجهات التالية:

 ’0‘ السلطات المختصة المسؤولة عن إنفاذ األنظمة الوطنية التي تسري على نقل البضائع الخطرة  

 بوسائط النقل غير الجوية أو البحرية؛

 ’5‘ المكلفة بالموافقة، باسم الدولة، بوضع عالمة  ،وز التعريف القطريةمع رم، السلطات المختصة 

على العبوات، وأوعية الضغط، وحاويات السوائب، والصهاريج المحمولة؛ “األمم المتحدة”  
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 وضع وتعهد قائمة محدَّثة ببيانات االتصال؛ )ب( 

التي توفر خدمات األمانة  إتاحة هذه المعلومات على الموقع الشبكي للجنة االقتصادية ألوروبا )ج( 

 للجنة؛

٦ - ؛جميع الدول األعضاء إلى تقديم المعلومات المطلوبة يدعو   

 
أعمال اللجنة فيما يتعلق بالنظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها - جيم  

)ج( من  52 الفقرة ، فيالبلدانأن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة قد شجع  في اعتباره إذ يضع 

خطة التنفيذ )خطة جوهانسبرغ للتنفيذ(
(3)

، على تطبيق النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها في 

  ،5118أقرب وقت ممكن إلتاحة العمل بهذا النظام بالكامل بحلول عام 

كانون  51المؤرخ  27/522أن الجمعية العامة أقرت، في قرارها  وإذ يضع في اعتباره أيضاً  

ورد في الخطة  ما ، خطة جوهانسبرغ للتنفيذ وطلبت إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي تنفيذ5115األول/ديسمبر 

50من أحكام متصلة بواليته، وبخاصة تعزيز تنفيذ جدول أعمال القرن 
(4)

ة،بتدعيم التنسيق على نطاق المنظوم   

 وإذ يالحظ مع االرتياح: 

أن اللجنة االقتصادية ألوروبا وجميع برامج األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة المعنية  )أ( 

بالسالمة الكيميائية في ميدان النقل أو البيئة، وبخاصة برنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة 

خذت بالفعل الخطوات المناسبة لتعديل أو تحديث صكوكها القانونية بغية تطبيق النظام الطيران المدني الدولية، قد ات

،المنسق عالمياً، أو هي بصدد النظر في تعديلها في أقرب وقت ممكن  

ومنظمة الصحة العالمية  لألمم المتحدة والزراعة األغذيةأن منظمة العمل الدولية ومنظمة  )ب( 

المتعلقة القائمة خطوات المناسبة لتكييف توصياتها ومدوناتها ومبادئها التوجيهية تعكف هي األخرى على اتخاذ ال

بالسالمة الكيميائية مع النظام المنسق عالمياً، وبخاصة في مجاالت الصحة والسالمة المهنيتين وإدارة مبيدات اآلفات 

،والوقاية من التسمم ومعالجته  

السماح  أو ،وضوعة لتطبيق النظام المنسق عالمياً أن التشريعات أو المعايير الوطنية الم )ج( 

(، وأستراليا 5101في قطاع واحد أو أكثر غير قطاع النقل قد صدرت بالفعل في االتحاد الروسي ) ،بتطبيقه

(، وجمهورية كوريا 5105(، وتايلند )5111(، والبرازيل )5111(، وأوروغواي )5111(، وإكوادور )5105)

(، وصربيا 5111(، وسويسرا )5118(، وسنغافورة )5102(، وزامبيا )5111)(، وجنوب أفريقيا 5115)

(، ونيوزيلندا 5112(، وموريشيوس )5100(، والمكسيك )5111(، وفييت نام )5101(، والصين )5101)

(، فضالً عن البلدان األعضاء في االتحاد 5115(، واليابان )5105(، والواليات المتحدة األمريكية )5110)

،(5118بلداً، والبلدان األعضاء الثالثة في المنطقة االقتصادية األوروبية ) 58ي البالغ عددها األوروب  

أن أعمال وضع أو تنقيح التشريعات أو المعايير أو المبادئ التوجيهية الوطنية السارية على  )د( 

حين أن ثمة أنشطة متعلقة بوضع  المواد الكيميائية في إطار تطبيق النظام المنسق عالميا مستمرة في بلدان أخرى في

،خطط التنفيذ القطاعية أو استراتيجيات التنفيذ الوطنية تجري حالياً، أو يتوقع أن تبدأ قريباً، في بلدان أخرى  

(ـ)ه  معهد  ال سيماأن عدداً من برامج األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والمنظمات اإلقليمية، و 

 ومنتدى ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية واللجنة االقتصادية ألوروبااألمم المتحدة للتدريب والبحث 

التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واالتحاد األوروبي 

ات عمل وحلقات دراسية الحكومية الممثلة للصناعات الكيميائية، قد نظمت عدة حلق والحكومات والمنظمات غير

وأنشطة أخرى لبناء القدرات أو ساهمت فيها على الصعد الدولي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني من أجل توعية 

،لدعم تطبيقه اإلدارة وقطاع الصحة والصناعة واإلعداد لتطبيق النظام المنسق عالمياً أو  

  

أيلول/سبتمبر  2 -آب/أغسطس  55للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، تقرير مؤتمر القمة العالمي  (3)
)منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع  5115 A.03.II.A.1 ، المرفق.5 والتصويب(، الفصل األول، القرار   

المجلد  ،0115حزيران/يونيه  02-2تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،  (4)
)منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع  القرارات التي اتخذها المؤتمراألول،  A.93.I.8 ، 0والتصويب(، القرار  

 المرفق الثاني.
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أن التطبيق الفعلي سيتطلب المزيد من التعاون بين لجنة الخبراء الفرعية المعنية بالنظام المنسق  وإذ يدرك 

عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها والهيئات الدولية المعنية، واستمرار الجهود التي تبذلها حكومات الدول 

يم دعم كبير ألنشطة بناء القدرات في البلدان األعضاء، والتعاون مع الصناعة وأصحاب المصلحة اآلخرين، وتقد

 التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان النامية،

ر  اإلنمائية العالمية من أجل بناء القدرات في تطبيق النظام المنسق  للشراكةباألهمية الخاصة  وإذ يُذكِّ

دة للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية ومنظمة بين معهد األمم المتحعالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها 

فيما يتعلق ببناء القدرات على جميع المستويات،التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي   

 ٩ - للنظام المنسق عالميًا لتصنيف المواد على األمين العام لنشر الطبعة المنقحة الخامسة  يُثني 

(5)الكيميائية ووسمها
 ة الست لألمم المتحدة، على هيئة كتاب وفي أقراص مدمجة، وإتاحته معباللغات الرسمي 

يتصل به من مواد إعالمية على الموقع اإللكتروني للجنة االقتصادية ألوروبا التي توفر خدمات األمانة للجنة؛ ما  

 ٦ - ت للجنة وللجنة االقتصادية ألوروبا ولبرامج األمم المتحدة والوكاال يُعرب عن بالغ تقديره 

 المتخصصة والمنظمات األخرى المعنية لتعاونها المثمر والتزامها بتطبيق النظام المنسق عالمياً؛

 ٢ - إلى األمين العام: يطلب   

أن يعمم التعديالت )أ( 
(6)

على للنظام المنسق عالميًا التي أدخلت على الطبعة المنقحة الخامسة  

ا من المنظمات الدولية المعنية؛حكومات الدول األعضاء والوكاالت المتخصصة وغيره  

، بجميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة للنظام المنسق عالمياً أن ينشر الطبعة المنقحة السادسة  )ب( 

، وأن يتيحها على هيئة كتاب وفي 5102يتجاوز نهاية عام  ال وبأكثر الطرق فعالية من حيث التكاليف، في موعد

روني للجنة االقتصادية ألوروبا؛على الموقع اإللكتوشكل إلكتروني   

أن يواصل تقديم المعلومات عن تطبيق النظام المنسق عالمياً على الموقع اإللكتروني للجنة  )ج( 

 االقتصادية ألوروبا؛

 ٤ - التشريعات  الحكومات التي لم تتخذ بعد الخطوات الالزمة، من خالل اإلجراءات و/أو يدعو 

النظام المنسق عالمياً، إلى أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛الوطنية المناسبة، لتطبيق   

 ٢ - للجان اإلقليمية وبرامج األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والمنظمات األخرى  دعوتهيكرر  

المعنية إلى أن تعزز تطبيق النظام المنسق عالمياً وأن تقوم، عند االقتضاء، بتعديل صكوكها القانونية الدولية 

ة بسالمة النقل أو السالمة في أماكن العمل أو حماية المستهلك أو حماية البيئة بغية وضع هذا النظام موضع المتصل

 التنفيذ عن طريق هذه الصكوك؛

 ٢ - الحكومات واللجان اإلقليمية وبرامج األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والمنظمات  يدعو 

بما  لتصنيف المواد الكيمائية ووسمها عالمياً فرعية المعنية بالنظام المنسق المعنية األخرى إلى موافاة لجنة الخبراء ال

لديها من مالحظات بشأن الخطوات المتخذة لتطبيق النظام المنسق عالمياً في جميع القطاعات ذات الصلة، عن طريق 

ا في ذلك، حسب االقتضاء، الصكوك والتوصيات والمدونات والمبادئ التوجيهية الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية، بم

لتطبيقه؛ معلومات عن الفترات االنتقالية  

 ٧- الحكومات واللجان اإلقليمية وبرامج األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والمنظمات  يشجع 

الدولية المختصة األخرى والمنظمات غير الحكومية، وبخاصة المنظمات التي تمثل الصناعة، على تعزيز دعمها 

مساعدة تقنية ألنشطة بناء القدرات في البلدان النامية  نظام المنسق عالمياً بتقديم مساهمات مالية و/أولتطبيق ال

؛انتقالية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة  

 
برنامج عمل اللجنة - دال  

 20 و 21على النحو الوارد في الفقرتين  5105-5102ببرنامج عمل اللجنة لفترة السنتين  إذ يحيط علماً  

من تقرير األمين العام
( 1 )

،  

المستوى المتدني نسبياً لمشاركة الخبراء من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة وإذ يالحظ  

أعمالها، انتقالية في أعمال اللجنة وضرورة تعزيز مشاركتهم على نطاق أوسع في  

  

(5) ST/SG/AC.10/30/Rev.5. 

(6) ST/SG/AC.10/42/Add.3. 

http://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/42/Add.3
http://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/42/Add.3


UN/SCETDG/48/INF.21 
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6  

 ٩ - على برنامج عمل اللجنة يوافق 
( 1 )

؛  

 ٦ - اقتصاداتها بمرحلة  على أهمية مشاركة خبراء من البلدان النامية والبلدان التي تمريشدد  

في هذا الخصوص، إلى تقديم تبرعات لتيسير مشاركتهم، بما في ذلك عن طريق انتقالية في أعمال اللجنة ويدعو، 

دعم تكاليف السفر وبدالت اإلقامة اليومية، ويدعو الدول األعضاء والمنظمات الدولية التي تستطيع المساهمة إلى أن 

 تفعل ذلك؛

 ٢ - تقريراً عن  5107 امإلى األمين العام أن يقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي في عيطلب  

تنفيذ هذا القرار والتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة والنظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية 

 ووسمها.

 
25الجلسة العامة   
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