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 2019 متوز/يوليه 2-2018 يوليه/متوز 26

 من جدول األعمال )ل( 18البند 
 املسائل االقتصادية والبيئية: نقل البضائع اخلطرة

   
لتصااااانيا امل اد  أعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضاااااائع اخلطرة وملنملام املنسااااا   عامليا  

  الكيميائية وومسها
  

 *تقرير األمني العام  

 موجز 
(، يقدم األمني العام كل ســنتني 23-زاو )  645بقرار اجمللس االقتصــا و واالجتماع  عمال  

ا عاملياي لتصـــني  املوا   تقريرا إىل اجمللس عن أعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضـــااخل اخل رة وظلن ام املن ـــي
 الكيميااية وومسها، وعن أعمال جلنتيها الفرعيتني.

، وتنفيذ قرار اجمللس 2018–2017مال جلنة اخلرباء خالل فرتة ال نتني ويتعلا هذا التقرير أبع 
 .2017/13االقتصا و واالجتماع  

نقل ب املتعلقةصـــياأل وعمالي بذلك القرار، نشـــرأل األمانة العامة ال بعة املنقحة العشـــرين من التو 
 املتعلقةالتوصــياأل ، والتعديل األول لل بعة املنقحة ال ــا ســة من احة تن يمية منوذجيةالة: البضــااخل اخل ر

ا عامليا وال بعة املنقحة ال ـــــــــــــــابعة من نقل البضـــــــــــــــااخل اخل رة:  ليل االختباراأل واملعاي ، ب الن ام املن ـــــــــــــــي
 .لتصني  املوا  الكيميااية وومسها

الراي ية اليت تن يم النقل الدويل للبضااخل اخل رة وجرى تعديل مجيخل الصكوك واملدوانأل القانونية  
عرب البحر أو اجلو أو الرب أو ال ـــــكك اةديدية أو اجملارو املااية الداخلية وفقاي لذلك، وأصـــــبح  ســـــارية 

، وأ َرجـ  ككومـاأل عـديـدة أككـام الالاحـة التن يمية 2019كـانو  الاـاي/ينـاير   1املفعول اعتبـارا من 
 .2019ا املتعلقة حبركة املرور الداخلية من أجل ت بيقها اعتبارا من عام النموذجية يف تشريعاهت

 

 أتخر تقدمي هذا التقرير عن موعده لتضمينه أكدث املعلوماأل. * 
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وقام  األمانة العامة جبمخل املعلوماأل املعلقة ببياانأل االتصال ظل ل األ املختصة امل ؤولة عن  
را األن مة الوطنية ال ارية على نقل البضااخل اخل رة ظستخدام وسااط النقل غ  تلك امل تخَدمة للنقل حب

على العبواأل “ األمم املتحدة”أو جوا، وال ـــــــــــــــل األ الوطنية املختصـــــــــــــــة ظ ذ  بو ـــــــــــــــخل عالمة موافقة 
التوصـــــياأل املتعلقة بنقل البضـــــااخل اخل رة: الاحة تن يمية والصـــــهاري  اليت ت ـــــتويف املواصـــــفاأل ا د ة يف 

 .منوذجية
والدولية القاامة أو اختذأل وقام  ككوماأل ومن ماأل  ولية كا ة بتنقيح التشــــــــــريعاأل الوطنية  

 خ واأل لتنقيحها من أجل تنفيذ الن ام املن يا عاملياي يف أقرب وق  ممكن.
 ليل االختباراأل وعلى  الالاحة التن يمية النموذجيةواعتمدأل اللجنة تعديالأل أ خل  على  
التن يمية للوكالة  ، وه  تتكو  أســـــــاســـــــا من أككام جديدة أو منقحة تتعلا ظملواءمة مخل الالاحةواملعاي 

الــدوليــة لل ــاقــة الــذريــة املتعلقــة ظلنقــل ا،من للموا  املشـــــــــــــــعــة، ونقــل املتفجراأل ونقــل ب ــار أل الليايوم 
ا   ليل االختباراأل واملعاي وتصــنيفها، فضــال عن تنقيح  من أجل تي ــ  اســتخدامه يف ســياا الن ام املن ـي

 عاملياي لتصني  املوا  الكيميااية وومسها.
تمدأل اللجنة أيضا تعديالأل أُ خل  على الن ام املن يا عامليا تتناول، يف مجلة أمور، تنقيح واع 
 2-3املتعلا بتصــــني  أنواب ا باء اجلوو واملوا  الكيميااية ل  الضــــيط، وتنقيح الفصــــل  3-2الفصــــل 

اجلديدة   راج أســـــــــــــالي  االختبار على غ  اةيواانأل من أجل تصـــــــــــــني  املخاطر الصـــــــــــــحية، واألمالة 
 لتصني  جمموعاأل املوا  واملخ  األ املصورة التحذيرية ومواصلة ترشيد بياانأل التحذير.

: جرى التخ يط لدوراأل جلنة 2020-2019واعتمدأل اللجنة برانم  عمل لفرتة ال ـــــــــــــــنتني  
عامليا لتصني  املوا  اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضااخل اخل رة، وجلنة اخلرباء الفرعية املعنية ظلن ام املن يا 

، وفقـــا لقرار اجمللس االقتصـــــــــــــــــا و 2020-2019الكيميـــاايـــة وومسهـــا وكــذلــك لــدوراأل اللجنـــة، للفرتة 
 .1999/65واالجتماع  

 وتوص  اللجنة أب  يعتمد اجمللس االقتصا و واالجتماع  مشروب قرار بشأ  أعما ا. 
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 مشروع قرار يُقرتح على اجمللس االقتصادي واالجتماعي اعتماده  - أوال 
ا عامليا لتصــــني  - 1 املوا  الكيميااية  توصــــ  جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضــــااخل اخل رة وظلن ام املن ــــَّ

 وومسها أب  يعتمد اجمللس االقتصا و واالجتماع  مشروب القرار التايل:
 

أعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضاااااائع اخلطرة وملنملام املنسااااا   عامليا لتصااااانيا امل اد   
 الكيميائية وومسها 

 إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
املؤرخ  2017/13 و 1999تشـــــرين األول/أكتوبر  26املؤرخ  1999/65إىل قراريه  إذ يشاااار 

 ،2017كزيرا /يونيه  8
يف تقرير األمني العـام عن أعمـال جلنـة اخلرباء املعنيـة بنقـل البضــــــــــــــــااخل اخل رة وظلن ام  وقد نملر 

 ،(1)2018-2017املوا  الكيميااية وومسها خالل فرتة ال نتني املن ا عاملياي لتصني  
 ألا  

  أعمال اللجنة فيما يتعل  بنقل البضائع اخلطرة
ا عاملياي لتصــــني   إذ يسااال     أبمهية أعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضــــااخل اخل رة وظلن ام املن ــــي

 أل واللوااح التن يمية املتعلقة بنقل البضااخل اخل رة،املوا  الكيميااية وومسها يف جمال مواءمة املدوان
 ــــــرورة ا اف ة على معاي  ال ــــــالمة يف مجيخل األوقاأل وتي ــــــ  التجارة،  وإذ يضاااااع ب اعتباره 

فضالي عن أمهية تلك امل اال ملختل  املن ماأل امل ؤولة عن الالاحة التن يمية النموذجية، مخل االستجابة 
املتزايدة بشأ  محاية األرواح واملمتلكاأل والبيئة عن طريا النقل املأمو  واملضمو  يف الوق  ذاته للشواغل 

 للبضااخل اخل رة، 
التزايد امل ـــتمر يف كجم البضـــااخل اخل رة اليت خرو إ خا ا للتداول يف التجارة على  وإذ يالحظ 

 الن اا العامل  والتوسخل ال ريخل للتكنولوجيا واالبتكار،
إىل أنه على الرغم من أ  الصــــــــكوك الدولية الراي ــــــــية املن ي مة لنقل البضــــــــااخل اخل رة  وإذ يشاااااار 

مبختل  وسااط النقل وعد اي كب اي من اللوااح التن يمية الوطنية قد أصبح  ا،  متواامة على حنو أفضل 
لزم مزيد من العمل املرفقة بتوصـــياأل اللجنة بشـــأ  نقل البضـــااخل اخل رة، ي الالاحة التن يمية النموذجيةمخل 

ملواءمة هذه الصكوك بيية ز  ة ال المة وتي   التجارة؛ وإذ يش  أيضاي إىل أ  تفاوأل التقدم يف لديث 
التشــــــــــــــريعاأل الوطنية للنقل الداخل  يف بعال بلدا  العاحت ال يزال ي رح لد أل خ  ة أمام النقل الدويل 

 املتعد  الوسااط،
ا ألعمال  يعرب عن تقديره  -1  جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضــــــــــــااخل اخل رة وظلن ام املن ــــــــــــي

عاملياي لتصــني  املوا  الكيميااية وومسها فيما  ا امل ــاال املتعلقة بنقل البضــااخل اخل رة، مبا يف ذلك أما  
 النقل؛

__________ 

 (1) E/2019/63. 
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 األمني العام: إىل يطلب - 2 
لة املتعلقة بنقل البضــــــــ )أ(  على ككوماأل  (2)ااخل اخل رةأ  يُعمم التوصــــــــياأل اجلديدة واملعدَّ

الدول األعضــــــــــاء، والوكاالأل املتخصــــــــــصــــــــــة، والوكالة الدولية لل اقة الذرية، وغ ها من املن ماأل الدولية 
 املعنية؛

التوصــياأل املتعلقة بنقل البضــااخل اخل رة: أ  ينشــر ال بعة املنقحة اةا ية والعشــرين من  )ب( 
جبميخل اللياأل الرمسية لألمم   ليل االختباراأل واملعاي  ابعة من ، وال بعة املنقحة الالاحة تن يمية منوذجية

 ؛2019املتحدة، وأبكار ال را فعالية من كيث التكالي ، ويف موعد ال يتجاوز هناية عام 
أ  يتيح هذه املنشوراأل يف هيئة كتاب ويف شكل إلكرتوي وكذلك على املوقخل الشبك   )ج( 

 دم خدماأل األمانة للجنة؛للجنة االقتصا ية ألوروظ اليت تق
مجيخل اةكوماأل واللجا  ا قليمية والوكاالأل املتخصـــــــــــــــصـــــــــــــــة والوكالة الدولية  يدع   - 3 

لل ـاقـة الـذريـة وغ هـا من املن مـاأل الـدوليـة املعنيـة إىل أ  ليـل إىل أمـانـة اللجنـة عراءهـا بشــــــــــــــــأ  أعمـال 
 تعلقة بنقل البضااخل اخل رة؛اللجنة، مشفوعة أبو تعليقاأل قد تو  إبداءها على التوصياأل امل

مجيخل اةكوماأل املهتمة واللجا  ا قليمية والوكاالأل املتخصـــــــــصـــــــــة واملن ماأل  يدع   - 4 
الدولية املعنية إىل أ  أتخذ توصــــــــــــياأل اللجنة يف االعتبار عند و ــــــــــــخل أو اســــــــــــتكمال املدوانأل واألن مة 

 املالامة؛
إىل اللجنة أ  تدرس، ظلتشـــــــــــــــاور مخل املن مة البحرية الدولية ومن مة ال  ا   يطلب  - 5 

املدي الدويل واللجا  ا قليمية واملن ماأل اةكومية الدولية املعنية، إمكانياأل ل ـــــــــــــــني ت بيا الالاحة 
ن األما  التن يمية النموذجية لنقل البضـــــااخل اخل رة يف مجيخل البلدا  من أجل كفالة لقيا م ـــــتوى عال  م

وإزالة اةواجز التقنية اليت تعرتض ســـــبيل التجارة الدولية، مبا يف ذلك عن طريا مواصـــــلة مواءمة االتفاقاأل 
 أو االتفاقياأل الدولية املن ي مة للنقل الدويل للبضااخل اخل رة؛

مجيخل اةكوماأل، وكذلك اللجا  واملن ماأل ا قليمية املعنية، واملن مة البحرية  يدع   - 6 
دوليـة ومن مـة ال  ا  املدي الدويل إىل تقـدمي تعليقـاأل إىل اللجنـة بشــــــــــــــــأ  أوجه التبـاين بني األككام الـ

الوطنية أو ا قليمية أو الدولية للصــــــــــــكوك القانونية وتلك اخلاصــــــــــــة ظلالاحة التن يمية النموذجية،  د  
ملت لباأل واةد من العوااا اليت متكني اللجنة من و ـــــخل مبا ي توجيهية تعاونية لتعزيز االت ـــــاا بني هذه ا

ال  ــــرورة  ا؛ ولديد ما هو قاام من أوجه التباين املو ــــوعية الدولية وا قليمية والوطنية،  د  اةد من 
تلك التبايناأل يف املعاجلة النموذجية إىل أكرب كد عمل  ممكن وكفالة أال تشــــــــــــكل هذه التبايناأل، عندما 

نقل ا،من والفعال للبضـــااخل اخل رة؛ وإجراء اســـتعراض لريرو لالاحة تكو   ـــرورية، عقباأل لول  و  ال
 التن يمية النموذجية وخمتل  صكوك الوسااط بيية ل ني و وكها وت هيل استخدامها وتي   ترمجتها؛

__________ 

 .ST/SG/AC.10/46/Add.2و ST/SG/AC.10/46/Add.1ان ر  (2) 
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 مء  
 أعمال اللجنة فيما يتعل  ملنملام املنسَّ  عامليًا لتصنيا امل اد الكيميائية وومسها 

أ  مؤمتر القمة العامل  للتنمية امل ــــــــــــــتدامة قد شــــــــــــــجخل البلدا ، يف الفقرة  اعتبارهإذ يضاااااااااااع ب  
، على ت بيا الن ام املن ـــا عاملياي لتصـــني  املوا  (3))ج( من خ ة التنفيذ )خ ة جوهان ـــربل للتنفيذ(23

 ،2008الكيميااية وومسها يف أقرب وق  ممكن من أجل تفعيل هذا الن ام ظلكامل حبلول عام 
كانو    20املؤرخ  57/253أ  اجلمعية العامة أقرأل، يف قرارها  ذ يضااااااااااع ب اعتباره أيضاااااااااااوإ 

، خ ة جوهان ــــــــــربل للتنفيذ وطلب  إىل اجمللس االقتصــــــــــا و واالجتماع  تنفيذ 2002األول/ ي ــــــــــمرب 
بتدعيم التن ـــيا على  (4)21تعزيز تنفيذ جدول أعمال القر  األككام املتصـــلة بواليته من اخل ة، وةاصـــة 

 ن اا املن ومة،
 :وإذ يالحظ مرتياح 
أ  اللجنة االقتصــــــا ية ألوروظ ومجيخل برام  األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصــــــصــــــة املعنية  أ() 

واملن مة البحرية الدولية  ظل ــالمة الكيميااية يف ميدا  النقل أو البيئة، وةاصــة برانم  األمم املتحدة للبيئة
ومن مة ال  ا  املدي الدويل، قد اختذأل ظلفعل اخل واأل املناســـــبة لتعديل أو لديث صـــــكوكها القانونية 
ا عاملياي لتصــــــني  ال ــــــلخل الكيميااية وومسها، أو ه  بصــــــد  الن ر يف تعديلها يف  بيية ت بيا الن ام املن ــــــي

 أقرب وق  ممكن؛
دوليــة ومن مــة األمم املتحــدة لألغــذيــة والزراعــة ومن مــة الصــــــــــــــحـة أ  من مــة العمــل الــ ب() 

العاملية تعك  ه  األخرى على اختاذ اخل واأل املناســـــــبة لتكيي  توصـــــــياهتا ومدوانهتا ومبا اها التوجيهية 
اةالية املتعلقة ظل ـــالمة الكيميااية مخل الن ام املن ـــا عامليا، وةاصـــة يف جمايل الصـــحة وال ـــالمة املهنيتني 

 وإ ارة مبيداأل ا،فاأل والوقاية من الت مم ومعاجلته؛
ا عاملياي )أو اليت تتيح  )ج(  أ  التشـــــــريعاأل أو املعاي  الوطنية املو ـــــــوعة لتنفيذ الن ام املن ـــــــي

(، 2010تنفيذه( يف ق اب واكد أو أكار من ق اعاأل النقل قد صــــــــــــدرأل ظلفعل يف االلا  الروســــــــــــ  )
(، والربازيـــــــل 2009(، وأوروغواو )2009(، وإكوا ور )2012)(، وأســـــــــــــــرتاليـــــــا 2015واألرجنتني )

(، 2013(، وزامبيــا )2009(، وجنوب أفريقيــا )2006(، ومجهوريــة كور  )2012(، واتيلنــد )2009)
(، 2009(، وفيي  انم )2010(، والصني )2010(، وصربيا )2009(، وسوي را )2008وسنيافورة )

(، وموريشــــــــــــيوس 2011(، واملك ــــــــــــيك )2018لومبيا )(، وكو 2017(، وكوســــــــــــتاريكا )2015وكندا )
(، فضــــــــــالي عن 2006(، والياظ  )2012(، والوال أل املتحدة األمريكية )2001(، ونيوزيلندا )2004)

الدول الاماي والعشـــــــرين األعضـــــــاء يف االلا  األوروث، والدول الاالث األعضـــــــاء يف املن قة االقتصـــــــا ية 
ضـــاء يف االلا  االقتصـــا و للمن قة األوروبية ا،ســـيوية )االلا  الروســـ  (، والدول األع2008األوروبية )

 (؛2017وأرمينيا وبيالروس وق غيزستا  وكازاخ تا ( )

__________ 

 2002أيلول/ســـــبتمرب  4 -عب/أغ ـــــ س  26تقرير مؤمتر القمة العامل  للتنمية امل ـــــتدامة، جوهان ـــــربل، جنوب أفريقيا،  (3) 
 ، املرفا.2والتصوي (، الفصل األول، القرار  E.03.II.A.1)منشوراأل األمم املتحدة، رقم املبيخل 

، اجمللد األول، القراراأل اليت 1992كزيرا /يونيه  14-3 ظلبيئة والتنمية، ريو  و جان و، تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين (4) 
 ، املرفا الااي.1والتصوي (، القرار  E.93.I.8اختذها املؤمتر )منشوراأل األمم املتحدة، رقم املبيخل 
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أ  أعمال ت وير أو تنقيح التشــــــريعاأل أو املعاي  أو املبا ي التوجيهية الوطنية ال ــــــارية  ) ( 
عاملياي م ــــــــتمرة يف بلدا  أخرى، يف كني ارو كاليا على املوا  الكيميااية يف إطار ت بيا الن ام املن ــــــــا 

بعال األنشــــ ة املتعلقة بو ــــخل خ ط تنفيذ ق اعية أو اســــرتاتيجياأل تنفيذ وطنية أو من املتوقخل أ  يشــــرب 
 فيها قريباي؛
أ  عد اي من برام  األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصــصــة واملن ماأل ا قليمية، وال ســيما  )هـ( 

دة للتدري  والبحث ومن مة العمل الدولية ومن مة الصـــــحة العاملية واللجنة االقتصـــــا ية معهد األمم املتح
ألوروظ ومنتدى التعاو  االقتصـــــــا و ،ســـــــيا وا يط ا ا ي ومن مة التعاو  االقتصـــــــا و والتنمية وااللا  

كلقاأل عمل األوروث واةكوماأل واملن ماأل غ  اةكومية املمالة للصـــــــــــــــناعاأل الكيميااية، قد ن م  
وكلقاأل  راســـــــية وأنشـــــــ ة أخرى متعد ة لبناء القدراأل أو ســـــــامه  فيها على الصـــــــعد الدويل وا قليم  
و و  ا قليم  والوطين من أجل ز  ة الوع  يف ق اعاأل ا  ارة والصــــــــــــــحة والصــــــــــــــناعة وا عدا  لتنفيذ 

 الن ام املن يا عاملياي أو  عم تنفيذه؛
يت ل  املزيد من التعاو  بني جلنة اخلرباء الفرعية املعنية ظلن ام أ  الت بيا الفعل  ســــــــــ وإذ يدرك 

ا عاملياي لتصــــــــــــــني  املوا  الكيميااية وومسها وا يئاأل الدولية املعنية، واســــــــــــــتمرار اجلهو  اليت تبذ ا  املن ــــــــــــــي
ككوماأل الدول األعضــاء، والتعاو  مخل الصــناعة وأصــحاب املصــلحة ا،خرين، وتقدمي  عم كب  ألنشـ ة 

 بناء القدراأل يف البلدا  اليت متر اقتصا اهتا مبركلة انتقالية والبلدا  النامية،
ا عاملياي  وإذ يشر  إىل األمهية اخلاصــة للشــراكة العاملية لبناء القدراأل من أجل ت بيا الن ام املن ــي

الــدوليــة  لتصـــــــــــــــني  املوا  الكيميــاايــة وومسهــا بني معهــد األمم املتحــدة للتــدريــ  والبحــث ومن مــة العمــل
 ومن مة التعاو  االقتصا و والتنمية من أجل بناء القدراأل على مجيخل امل تو أل، 

الن ام املن ــيا عاملياي لتصــني  على األمني العام لنشــر ال بعة املنقحة ال ــابعة من  يُثين  - 1 
ئة كتاب، وإاتكته مخل ظللياأل الرمسية ال ــــــ  لألمم املتحدة، إلكرتونياي وعلى هي (5)املوا  الكيميااية وومسها

ما يتصـــــــل به من موا  إعالمية على املوقخل الشـــــــبك  للجنة االقتصـــــــا ية ألوروظ اليت تقدم خدماأل األمانة 
 للجنة؛

للجنـــة وللجنـــة االقتصـــــــــــــــــا يـــة ألوروظ ولربام  األمم املتحـــدة  يعرب عن ملغ تقااديره  - 2 
 امر والتزامها بت بيا الن ام املن ا عاملياي؛ووكاالهتا املتخصصة واملن ماأل األخرى املعنية لتعاوهنا امل

 إىل األمني العام ما يل : يطلب  - 3 
ا اليت أ خل  على ال بعة املنقحة ال ــــــــــــابعة من  (6)أ  يعمم التعديالأل أ()  الن ام املن ـــــــــــي

على ككوماأل الدول األعضــاء والوكاالأل املتخصــصــة وغ ها من  عاملياي لتصــني  املوا  الكيميااية وومسها
 املن ماأل الدولية املعنية؛

الن ام املن ـــــــــــا عاملياي لتصـــــــــــني  املوا  الكيميااية أ  ينشـــــــــــر ال بعة املنقحة الاامنة من  ب() 
 جبميخل الليـــاأل الرمسيـــة لألمم املتحـــدة، وأبكار ال را فعـــاليـــة من كيـــث التكـــالي ، يف موعـــد ال وومسهـــا

__________ 

 .II.E.10.17منشوراأل األمم املتحدة، رقم املبيخل   (5) 
 (6)  ST/SG/AC.10/46/Add.3.  
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، وأ  يتيحها على هيئة كتاب وإلكرتونياي وعلى املوقخل الشبك  للجنة االقتصا ية 2019يتجاوز هناية عام 
 ألوروظ؛ 
أ  يواصـــل تقدمي املعلوماأل عن ت بيا الن ام املن ـــا عاملياي على املوقخل الشـــبك  للجنة  )ج( 

 االقتصا ية ألوروظ؛ 
ا عــامليــا اةكومــاأل اليت حت تتخــذ بعــد اخل وا ياادع  - 4  أل الالزمــة لت بيا الن ــام املن ـــــــــــــــي

لتصــــني  املوا  الكيميااية وومسها، من خالل اختاذ إجراءاأل و/أو تشــــريعاأل وطنية مناســــبة، إىل أ  تفعل 
 ذلك يف أقرب وق  ممكن؛

للجا  ا قليمية وبرام  األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصــــــــــــــصـــــــــــــــة  يكرر أتكيد دع ته  - 5 
ية إىل أ  تعزز ت بيا الن ام املن ـــــــــــــــا عاملياي وأ  تقوم، عند االقتضـــــــــــــــاء، بتعديل واملن ماأل األخرى املعن

صـــــــــكوكها القانونية الدولية اخلاصـــــــــة  ا املتصـــــــــلة ب ـــــــــالمة النقل أو ال ـــــــــالمة يف أماكن العمل أو محاية 
 امل تهلك أو محاية البيئة بيية و خل الن ام املن ا عامليا مو خل التنفيذ عن طريا هذه الصكوك؛

اةكوماأل واللجـا  ا قليميـة وبرام  األمم املتحـدة ووكاالهتا املتخصــــــــــــــصـــــــــــــــة  يدع   - 6 
واملن ماأل املعنية األخرى إىل موافاة جلنة اخلرباء الفرعية املعنية ظلن ام املن ـــــــــــــــا عاملياي لتصـــــــــــــــني  املوا  

ا عاملياي لتصــــــــني  الكيميااية وومسها مبا لديها من تعليقاأل بشــــــــأ  اخل واأل املتخذة لت بيا الن ام املن  ــــــــي
املوا  الكيميااية وومسها يف مجيخل الق اعاأل ذاأل الصـــــــــــــــلة، عن طريا الصـــــــــــــــكوك القانونية والتوصــــــــــــــياأل 
واملدوانأل واملبا ي التوجيهية الدولية أو ا قليمية أو الوطنية، مبا يف ذلك، ك ـــــــــ  االقتضـــــــــاء، معلوماأل 

 عن الفرتاأل االنتقالية لت بيقه؛
واللجا  ا قليمية وبرام  األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصـــــــــــصـــــــــــة اةكوماأل  يشااااااااجع  - 7 

وغ ها من املن ماأل الدولية واملن ماأل غ  اةكومية ذاأل الصـــــــــلة، وال ســـــــــيما املن ماأل اليت متال ق اب 
ا عاملياي بتقدمي تربعاأل مالية و/أو م ـاعدة تقنية ألنش ة  الصـناعة، على تعزيز  عمها لت بيا الن ام املن ـي

 القدراأل يف البلدا  النامية والبلدا  اليت متر اقتصا اهتا مبركلة انتقالية؛ بناء
 

 جي   
 برانمج عمل اللجنة 

على النحو الوار  يف الفقرتني  2020-2019بربانم  عمل اللجنة لفرتة ال نتني  إذ حييط علما 
 ، (1)من تقرير األمني العام 49 و 48

امل ــتوى املتدي ن ــبياي ملشــاركة اخلرباء من البلدا  النامية والبلدا  اليت متر اقتصــا اهتا  وإذ يالحظ 
 مبركلة انتقالية يف أعمال اللجنة و رورة تعزيز مشاركتهم على ن اا أوسخل يف أعما ا،

 ؛(1)املوافقة على برانم  عمل اللجنة يقرر - 1 
النامية والبلدا  اليت متر اقتصــــا اهتا مبركلة  على أمهية مشــــاركة خرباء من البلدا  يشااادد - 2 

انتقالية يف أعمال اللجنة ويدعو، يف هذا اخلصوص، إىل تقدمي تربعاأل لتي   مشاركتهم، مبا يف ذلك عن 
طريا  عم تكالي  ال ـــــــــــــــفر وبدالأل ا قامة اليومية، ويدعو الدول األعضـــــــــــــــاء واملن ماأل الدولية اليت 

 ذلك؛  ت ت يخل امل امهة إىل أ  تفعل
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، 2021إىل األمني العام أ  يقدم إىل اجمللس االقتصا و واالجتماع ، يف عام  يطلب - 3 
تقريراي عن تنفيذ هذا القرار، والتوصـــياأل املتعلقة بنقل البضـــااخل اخل رة والن ام املن ـــا عاملياي لتصـــني  املوا  

 الكيميااية وومسها.
  

  2017/13تنفيذ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  - اثنيا 
 املنش رات  - ألا 

م ، أعــدي األمني العــا2017/13تلبيــةي ل لــ  اجمللس االقتصــــــــــــــــا و واالجتمــاع  الوار  يف قراره    -2
، والتعديل (7)التوصـــــــــياأل املتعلقة ظلبضـــــــــااخل اخل رة: الاحة تن يمية منوذجيةال بعة املنقحة العشـــــــــرين من 

، (8)التوصــياأل املتعلقة بنقل البضــااخل اخل رة:  ليل االختباراأل واملعاي األول لل بعة املنقحة ال ــا ســة من 
ا عامليا لتصـــــني  وال بعة املنقحة ال ـــــابعة من  . وقد صـــــدرأل هذه (5)املوا  الكيميااية وومسهاالن ام املن ـــــَّ

ال بعاأل املنقحة  ـــمن منشـــوراأل األمم املتحدة ظللياأل الرمسية ال ـــ  لألمم املتحدة، وه  متاكة للبيخل 
 يف هيئة م بوعة وإلكرتونيا.

ها ، كلوالن ام املن ــــــــــــــاوتعديله األول،  والالاحة التن يمية النموذجية و ليل االختباراأل واملعاي  - 3
واثاا منشــــــــورة جبميخل اللياأل الرمسية ال ــــــــ  على املوقخل الشــــــــبك  للجنة االقتصــــــــا ية ألوروظ. و  تزويد 
اةكوماأل والوكاالأل املتخصــــصــــة املنفي ذة واملن ماأل اةكومية الدولية بن ــــا إلكرتونية قابلة للتعديل بناءي 

 على طلبها.
 

 طرة: الئحة تنمليمية من ذجية تنفيذ الت صيات املتعلقة بنقل البضائع اخل - مء  
، مجيخل اةكوماأل املهتمة واللجا  2017/13 عا اجمللس االقتصـــــــــــــــا و واالجتماع ، يف قراره  - 4

لدى ا قليمية والوكاالأل املتخصـــــــــــصـــــــــــة واملن ماأل الدولية املعنية إىل أخذ توصـــــــــــياأل اللجنة يف االعتبار 
 قيامها بو خل املدوانأل واألن مة املالامة أو استكما ا.

يف الصــــــــــكوك  الالاحة التن يمية النموذجيةمن  (7)وقد أُ رج  أككام ال بعة املنقحة العشــــــــــرين - 5
 الدولية التالية:

 19-39املن مة البحرية الدولية: املدونة البحرية الدولية للبضـــــــــــــــااخل اخل رة، التعديل  أ() 
يف االتفاقية الدولية ل المة األرواح يف البحر اعتبارا  164زامياي ظلن بة إىل األطرا  املتعاقدة الــــــــ )ي بَّا إل

كانو  الااي/يناير   1، مخل إمكانية الت بيا على أســـاس طوع  اعتبارا من 2020كانو  الااي/يناير   1من 
 (؛2019

جيهـــاأل التقنيـــة للنقـــل من التو  2020-2019من مـــة ال  ا  املـــدي الـــدويل: طبعـــة  )ب( 
ــــــــــــــــــ  يف اتفاقية ال  ا   191اجلوو املأمو  للبضــــااخل اخل رة )ُت بيا إلزامياي ظلن ــــبة إىل األطرا  املتعاقدة الـ

 (؛2019كانو  الااي/يناير   1املدي الدويل اعتبارا من 

__________ 

  VIII.1.17 املرجخل نف ه، رقم املبيخل  (7) 
 .VIII.3.17منشوراأل األمم املتحدة، رقم املبيخل  (8) 

https://undocs.org/ar/E/RES/2017/13
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/13
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/13
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/13
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/13
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/13
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 بَّا )ال بعة ال ـــتو ( )تُ  2019الا  النقل اجلوو الدويل: لوااح البضـــااخل اخل رة لعام  )ج( 
ظعتبارها معيارا أُوصي  بت بيقه شركاأل اخل وط اجلوية األعضاء  2019كانو  الااي/يناير   1اعتبارا من 

 شركة(؛ 292يف االلا  البالغ عد ها 
اللجنة االقتصـــــــــــــــا ية ألوروظ: االتفاا األوروث املتعلا ظلنقل الدويل للبضـــــــــــــــااخل اخل رة  ) ( 

، ظلن ـــــــــــــــبــة لألطرا  2019كــانو  الاــاي/ينــاير   1يُ با اعتبــاراي من ) (9)(2019ظل را الربيــة )اتفــاا 
 (؛2018ظنضمام نيج   وسا  مارينو يف عام  51املتعاقدة اليت بلي  

اللجنة االقتصــا ية ألوروظ: االتفاا األوروث املتعلا بنقل البضــااخل اخل رة ظل را املااية  )هـ( 
، ظلن ــــــبة لألطرا  املتعاقدة 2019كانو  الااي/يناير   1راي من )يُ با اعتبا (10)(2019الداخلية )اتفاا 

 (؛18ــــــال
املن مة اةكومية الدولية للنقل الدويل ظل كك اةديدية: أن مة النقل الدويل للبضااخل  )و( 

اخل رة ظل ـــــــــــــــكك اةديدية )التذييل جيم لالتفاقية املتعلقة ظلنقل الدويل ظل ـــــــــــــــكك اةديدية( )أن مة 
 طرفاي متعاقداي(. 45، وتضم 2019كانو  الااي/يناير   1( )ُت بَّا اعتبارا من 2019

وينبي  أيضـــــــــــــــا ألككام االتفاا األوروث املتعلا ظلنقل الدويل للبضـــــــــــــــااخل اخل رة ظل را الربية،  - 6
ــــــ ـــــــ ــــــا ظلنقـ ـــــــ ــــــاا األوروث املتعلـ ـــــــ ــــــل الدويل وأن مة النقل الدويل للبضااخل اخل رة ظل كك اةديدية، واالتفـ ـ

للبضـــــــااخل اخل رة ظجملارو املااية الداخلية، بصـــــــييتها املعدلة، أ  ُت با على كركة املرور الداخلية يف الدول 
 .(11)2019كزيرا /يونيه  30األعضاء يف االلا  األوروث يف موعد أقصاه 

وظراغواو والربازيل( وت با الدول األعضــــــاء يف ال ــــــوا اجلنوبية املشــــــرتكة )األرجنتني وأوروغواو   -7
اتفاقاي بشـــــــــأ  النقل الداخل  للبضـــــــــااخل اخل رة )اتفاا لتي ـــــــــ  نقل البضـــــــــااخل اخل رة يف ال ـــــــــوا اجلنوبية 

، وأن مة نقل الالاحة التن يمية النموذجيةمن  (12)املشــــــــــــرتكة( اســــــــــــتنا ا إىل ال بعة املنقحة الاانية عشــــــــــــرة
وث املتعلا ظلنقل الدويل للبضااخل اخل رة ظل را الربية. البضااخل اخل رة ظل كك اةديدية، واالتفاا األور 

‘ الالاحة التن يمية النموذجية’من (13) وتوجد معلوماأل م تكملة ت تند إىل ال بعة املنقحة ال ابعة عشرة
 املوافقة عليها كاليا.قيد 
أل، وكولومبيا( وقد و ـــــــــــع  مجاعة  ول األنديز )إكوا ور، وب و، و ولة بوليفيا املتعد ة القوميا - 8

، الالاحة التن يمية النموذجيةمن  (14)مشــــــــــــروب الاحة تن يمية ي ــــــــــــتند إىل ال بعة املنقحة الاالاة عشــــــــــــرة

__________ 

 VIII.1.18. املرجخل نف ه، رقم املبيخل  (9) 

  VIII.2.18. املرجخل نف ه، رقم املبيخل ( 10) 
، الذو ي تكمل للمرة الرابعة مرفقاأل 2016كانو  األول/ ي مرب   16املؤرخ   2016/2309 (EU)املفو ية األوروبيةتوجيه  (11) 

الصــا ر عن الربملا  األوروث واجمللس املعين ظلنقل الداخل  للبضــااخل اخل رة ملواءمته مخل التقدم العلم   EC/2008/68 التوجيه
 (.2016كانو  األول/ ي مرب   20، املؤرخة L 345/48ا  األوروث، والتقين ا رز )اجلريدة الرمسية لالل

 .E.01.VIII.4منشوراأل األمم املتحدة، رقم املبيخل (12)
 .VIII.1.11املرجخل نف ه، رقم املبيخل (13)
 .E.03.VIII.5املرجخل نف ه، رقم املبيخل (14)
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( وأن مــة النقــل الــدويل 2005واالتفــاا األوروث املتعلا ظلنقــل الــدويل للبضــــــــــــــــااخل اخل رة ظل را الربيــة )
 (.2005للبضااخل اخل رة ظل كك اةديدية )

املبا ي التوجيهية  ، نشرأل اللجنة االقتصا ية واالجتماعية ،سيا وا يط ا ا ي1997ويف عام  - 9
، أوصــــــ  فيها بتنفيذ التوصــــــياأل املتعلقة (15)ةلو ــــــخل ن م وطنية وإقليمية للنقل الداخل  للبضــــــااخل اخل ر

ب ة أمم ، وقيخل وزراء النقل يف الدول األعضـــــاء يف را2002أيلول/ســـــبتمرب  20بنقل البضـــــااخل اخل رة. ويف 
امللحا ظالتفاا ا طارو للراب ة بشـــــأ  تي ـــــ  نقل ال ـــــلخل العابرة،  9جنوب شـــــرا عســـــيا الربوتوكول رقم 

. 2017أيلول/ســـــــــــــــبتمرب  13الذو صـــــــــــــــدق  عليه ككوماأل مجيخل البلدا  املعنية و خل كيز النفاذ يف 
الالاحة اب ة، ظستخدام وينا الربوتوكول على تب يط إجراءاأل وشروط نقل البضااخل اخل رة يف بلدا  الر 

واالتفـاا األوروث املتعلا ظلنقـل الـدويل للبضــــــــــــــــااخل اخل رة ظل را الربيـة. وقـد  خل  التن يميـة النموذجيـة
املرفا األول )نقل البضـــــــــــــــااخل اخل رة( التفاا النقل عرب اةدو  يف من قة امليكونغ الكربى  و  ا قليمية 

واالتفاا األوروث املتعلا ظلنقل  احة التن يمية النموذجيةالالكيز النفاذ وهو أيضــــــــــا يشــــــــــرتط اســــــــــتخدام 
 الدويل للبضااخل اخل رة ظل را الربية ظلن بة للنقل عرب اةدو .

، اعتمدأل اجلماعة االقتصـــا ية والنقدية لوســـط أفريقيا )تشـــا ، ومجهورية أفريقيا 1999ويف عام  - 10
وغينيا االســـــــــــــــتوااية، والكام و ( لوااح تتعلا بنقل الوســـــــــــــــ ى، ومجهورية الكونيو الد،قراطية، وغابو ، 

البضــــــــــــــــااخل اخل رة ظل را الربيــة تقوم جزايــا على أككــام قــد،ــة ور أل يف االتفــاا األوروث املتعلا ظلنقـل 
 .لالاحة التن يمية النموذجيةالدويل للبضااخل اخل رة ظل را الربية، ولكنها غ  م ابقة متاما 

ر ة أ انه م ــــــتو أل خمتلفة من الت بيا، من ال بعة املنقحة اخلام ــــــة عشــــــرة وتعكس األمالة الوا - 11
( إىل ال بعة املنقحة العشـــــــــــــــرين )املنشـــــــــــــــورة 2007)املنشـــــــــــــــورة يف عام  الالاحة التن يمية النموذجيةمن 
 (:2017 يف

مال الدول األعضـــاء يف االلا  األوروث وعي ـــلندا، وســـوي ـــرا، وليختنشـــتاين، والنروي ، ملزمة، ع • 
، 2019كزيرا /يونيـه  30أعاله(، أب  ت با، قبـل  6بتوجيهـاأل االلـا  األوروث )ان ر الفقرة 

من االتفاا األوروث املتعلا ظلنقل الدويل للبضــــــــــــــــااخل  2019األككام الوار ة يف طبعاأل عام 
االقتضــاء، اخل رة ظل را الربية، وأن مة النقل الدويل للبضــااخل اخل رة ظل ــكك اةديدية، وعند 

االتفــاا األوروث املتعلا ظلنقــل الــدويل للبضــــــــــــــــااخل اخل رة ظل را املــاايــة الــداخليــة، على النقــل 
الداخل  ظل را الربية وال ـــــــــــــــكك اةديدية وال را املااية الداخلية على التوايل، وهو ما ين وو 

 .(7)على ت بيا ال بعة املنقحة العشرين
من االتفـاا األوروث  2019ا األككـام الوار ة يف طبعـة عـام االلـا  الروســـــــــــــــ : ينبي  أ  ُت ب • 

املتعلا ظلنقل الدويل للبضـــااخل اخل رة ظل را الربية على كركة املرور الداخلية عمال ظملرســـوم رقم 
الذو يلزم بت بيا املرفقني أل  وظء من االتفاا؛  2011ني ــــــــا /أبريل  15الصــــــــا ر يف  272

اةديدية، فت ـــــتند اللوااح التن يمية )اتفاا النقل الدويل للبضـــــااخل وفيما يتعلا ظلنقل ظل ـــــكك 

__________ 

 .E.98.II.F.49املرجخل نف ه، رقم املبيخل (15)
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ومن املتوقخل أ  يتم اســـتكما ا لتأخذ  (16)ظل ـــكك اةديدية( إىل ال بعة املنقحة الاامنة عشـــرة
 .2019متوز/يوليه  1من أجل ت بيقها اعتبارا من  (7)يف االعتبار ال بعة املنقحة العشرين 

من مدونة الن م االلا ية على أســـــــــــــاس  49مريكية: يتم اســـــــــــــتكمال الفرب الوال أل املتحدة األ • 
، مخل بعال االســـتاناءاأل (7) ســـنوو يف العا ة، ولقد اســـُتكمل ليعكس ال بعة املنقحة العشـــرين

 القليلة.
، وتوجد التعديالأل املقرتكة (17)كندا: تعكس اللوااح التن يمية ال بعة املنقحة التاســــعة عشــــرة • 

يف مركلة املشاورة العامة )ستبقى مفتوكة كىت  (7)أككام ال بعة املنقحة العشرين للمواءمة مخل 
 (.2019أ ر/مايو  27

أســرتاليا: ي ــتند القانو  األســرتايل لنقل البضــااخل اخل رة ظل را الربية وال ــكك اةديدية )ال بعة  • 
الي من ال بعة . و،كن اســـــــــــــــتخدامها بد(7)( إىل ال بعة املنقحة العشـــــــــــــــرين2018، لعام 7-6

كزيرا /يونيه  1وســــــتصــــــبح إلزامية اعتبارا من  2018متوز/يوليه  1( اعتبارا من 5-7ال ــــــابقة )
2020. 

من  2017اتيلند: ت ـــــــــــــــتند اللوااح التن يمية ال ـــــــــــــــارية على النقل ظل را الربية إىل طبعة عام  • 
ية )القاام على ال بعة املنقحة االتفاا األوروث املتعلا ظلنقل الدويل للبضـــــــااخل اخل رة ظل را الرب 

 . الالاحة التن يمية النموذجية(من  (17)التاسعة عشرة 
الصــــني: ي ــــتند معيارا  وطنيا  )قاامة البضــــااخل اخل رة، وتصــــني  ومدونة البضــــااخل اخل رة( إىل  • 

، وي ـــــــتند معيار واكد الالاحة التن يمية النموذجيةمن  (18)ال بعة املنقحة ال ـــــــا ســـــــة عشـــــــرة
؛ وخرو الن ر يف اعتما  أككام االتفاا (19))التيلي ( إىل ال بعة املنقحة اخلام ـــــــــــــة عشـــــــــــــرة

 األوروث املتعلا ظلنقل الدويل للبضااخل اخل رة ظل را الربية  د  تن يم النقل الربو ا ل .
ككام ، ي تند النقل ا ل  للبضااخل اخل رة إىل األ2015لعام  1079كولومبيا: عمال ظملرسوم  • 

 . (17)‘الالاحة التن يمية النموذجية’الوار ة يف ال بعة املنقحة التاسعة عشرة من 
امللحا ظالتفـــاا  9كمبو   وميـــامنـــار: ت ـــــــــــــــتنـــد اللوااح التن يميـــة الوطنيـــة إىل الربوتوكول رقم  • 

ن م 2017ا طارو للراب ة املتعلا بتي ــــــ  نقل ال ــــــلخل العابرة، والعمل جار لتعكس طبعة عام 
 االتفاا األوروث املتعلا ظلنقل الدويل للبضااخل اخل رة ظل را الربية.

مجهورية الو الد،قراطية الشــــــعبية وفيي  انم: ككومتا البلدين بصــــــد  إصــــــدار تشــــــريعاأل وطنية  • 
من االتفاا األوروث املتعلا ظلنقل الدويل للبضــااخل اخل رة  2017اســتنا ا إىل أككام طبعة عام 

 ية.ظل را الرب 

__________ 

 VIII.1.13.املبيخلاملرجخل نف ه، رقم  (16) 
 VIII.1.15.املرجخل نف ه، رقم املبيخل  (17) 
  VIII.2.09.املرجخل نف ه، رقم املبيخل (18) 
 .VIII.1.07املرجخل نف ه، رقم املبيخل  (19) 
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مجهورية كور : ي ـــتند قانو  إ ارة ســـالمة البضـــااخل اخل رة إىل ال بعة املنقحة التاســـعة عشـــرة من  • 
 ؛(17‘)الالاحة التن يمية النموذجية’

الالاحة التن يمية الربازيل: ت ـــــــــــــتند التشـــــــــــــريعاأل الوطنية إىل ال بعة املنقحة الاامنة عشـــــــــــــرة من  • 
من االتفاا األوروث املتعلا ظلنقل الدويل للبضــــــــــااخل اخل رة  2015وطبعة عام  (16النموذجية)

 ظل را الربية، وال سيما فيما يتعلا ظألككام اليت تتناول الكمياأل ا دي ة لكل مركبة.
الالاحــة التن يميــة زامبيــا: ت ـــــــــــــــتنــد املعــاي  الوطنيــة إىل ال بعــة املنقحــة ال ــــــــــــــــابعــة عشـــــــــــــــرة من  • 

 .(13النموذجية)
رغم من تي ـــــ  النقل الدويل للبضـــــااخل اخل رة بفضـــــل مواءمة االتفاقياأل الدولية الراي ــــية وعلى ال - 12

، واستكما ا بشكل متزامن، فإ  الالاحة التن يمية النموذجيةواالتفاقاأل املتعلقة بنقل البضااخل اخل رة مخل 
شـــــــــــــــكل متزامن، أو عدم عدم مواءمة بعال اللوااح التن يمية الوطنية املن بقة على النقل الربو الداخل  ب

مواءمتها بتاات، ال يزال ي ــــب  مشــــاكل يف جمال التجارة الدولية، خاصــــة يف جمال النقل املتعد  الوســــااط. 
و ذا ال ـــــــــب ، اكتف   اللجنة، يف مشـــــــــروب برانم  عملها، ببند يتعلا مبواءمة اللوااح التن يمية املتعلقة 

 .الاحة التن يمية النموذجيةالبنقل البضااخل اخل رة على الصعيد العامل  مخل 
 

“ األم  املتحدة”الدع  اإلداري املتبادل لرصاااااااااااد امتثال نمل  االحت اء ال   مل عالمة  - جي  
 للت صيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة: الئحة تنمليمية من ذجية

 ما يل : 2015/7لقد طل  اجمللس االقتصا و واالجتماع  إىل األمني العام يف قراره  - 13
ال ع  إىل اةصول على معلوماأل من مجيخل الدول األعضاء يف األمم املتحدة، والدول  أ() 

 األخرى عند االقتضاء، عن بياانأل االتصال ظجلهاأل التالية:
ية الوطنية اليت ت ـــرو على نقل البضـــااخل ال ـــل األ املختصـــة امل ـــؤولة عن إنفاذ الالوااح التن يم ‘1’ 

 اخل رة بوسااط النقل غ  اجلوية أو البحرية؛
ال ــــــل األ املختصــــــة، مخل رموز التعري  الق رية، املكلفة ظملوافقة، ظســــــم الدولة، بو ــــــخل عالمة  ‘2’ 

 على العبواأل، وأوعية الضيط، وكاو أل ال واا ، والصهاري  ا مولة؛“ األمم املتحدة”
  خل وتعهد قاامة حمدَّثة ببياانأل االتصال؛و  )ب( 
 إاتكة هذه املعلوماأل على املوقخل الشبك  للجنة االقتصا ية ألوروظ. )ج( 

. (20)واملعلوماأل اليت مُجع  كىت ا،  متاكة على املوقخل الشـــــــــــــبك  للجنة االقتصـــــــــــــا ية ألوروظ  -14
دمي املعلوماأل امل لوبة، والدول األعضاء و عا اجمللس االقتصا و واالجتماع  مجيخل الدول األعضاء إىل تق

 اليت حت تقدمها بعد ،كن أ  تفعل ذلك ظستخدام الرابط املتاح على املوقخل الشبك .
 

__________ 

 (20)  www.unece.org/trans/main/danger/competent_authorities.html. 

https://undocs.org/ar/E/RES/2015/7
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/7
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 تنفيذ النملام املنسَّ  عاملياً لتصنيا امل اد الكيميائية وومسها - دال 
امل ـــتدامة )جوهان ـــربل، يف )ج( من خ ة تنفيذ نتاا  مؤمتر القمة العامل  للتنمية  23يف الفقرة  - 15

ا عاملياي لتصــــــــــــني  املوا  (3)(2002جنوب أفريقيا، يف عام  جيع  البلدا  على تنفيذ الن ام املن ــــــــــــَّ ، شــــــــــــُ
 .2008الكيميااية وومسها يف أقرب وق   اتكة التفعيل الكامل  ذا الن ام حبلول عام 

ا عاملياي يتناول عدة ق اعاأل  - 16 )النقل، وامل ــــتهلكني، والصــــحة وال ــــالمة يف ومبا أ  الن ام املن ــــَّ
مكا  العمل، والبيئة(، فإ  تنفيذه بفعالية يت ل  من الدول األعضـــــــــــــــاء بذل جهو  كب ة لتعديل العديد 
 من النصوص القانونية ال ارية اليت تتعلا ظل المة الكيميااية يف كل ق اب، أو لَ ني تشريعاأل جديدة.

ل   - 17 لة  الالاحـة التن يميـة النموذجيـةويف ق ـاب النقـل، ُعدي ظلفعـل لتعكس األككـام ذاأل الصــــــــــــــ
ا عامليامن  (5)الوار ة يف ال بعة املنقحة ال ـــــــــــابعة . كما ُعديل  تبعاي لذلك مجيخل الصـــــــــــكوك الن ام املن ـــــــــــَّ

 ، وُعدلي  كذلك مجيخل اللوااح2017أعاله لت با فعلياي يف عام  5الدولية الراي ـــية الوار  ذكرها يف الفقرة 
الالاحة التن يمية التن يمية الوطنية امل ــــــــتندة إىل هذه الصــــــــكوك، أو اليت خرى اســــــــتكما ا على أســــــــاس 

 .النموذجية
وأما يف ق اعاأل أخرى، فإ  الو ــــخل أكار تعقيدا أل  التنفيذ يت ل  تعديل أو تنقيح عد  كب   - 18

 من النصوص القانونية واملبا ي التوجيهية املختلفة لت بيقها.
الصكوك القانونية أو املعاي  الوطنية املو وعة لتنفيذ الن ام املن يا عاملياي )أو اليت تتيح وصدرأل  - 19

(، وأســـــــــــرتاليا 2015(، واألرجنتني )2010تنفيذه( يف ق اب واكد أو أكار ظلفعل يف االلا  الروســـــــــــ  )
(، ومجهورية 2012د )(، واتيلن2009(، والربازيل )2009(، وأوروغواو )2009(، وإكوا ور )2012)

(، وســـــــــــــــوي ـــــــــــــــرا 2008(، وســـــــــــــــنيــافورة )2013(، وزامبيــا )2009(، وجنوب أفريقيــا )2006كور  )
(، وكوســــتاريكا 2015(، وكندا )2009(، وفيي  انم )2010(، والصــــني )2010(، وصــــربيا )2009)
، (2001(، ونيوزيلندا )2004(، وموريشــــــــــيوس )2011(، واملك ــــــــــيك )2018(، وكولومبيا )2017)

(، فضــــالي عن الدول الاماي والعشــــرين األعضــــاء 2006(، والياظ  )2012والوال أل املتحدة األمريكية )
(، والدول األعضــاء 2008يف االلا  األوروث، والدول الاالث األعضــاء يف املن قة االقتصــا ية األوروبية )

وأرمينيا وبيالروس وق غيزســـــــــــتا   يف االلا  االقتصـــــــــــا و للمن قة األوروبية ا،ســـــــــــيوية )االلا  الروســـــــــــ 
 (.2017وكازاخ تا ( )

الن ام املن ـــيا عامليا ويف املك ـــيك،  خل املعيار الوطين امل ـــتند إىل ال بعة املنقحة اخلام ـــة من  - 20
(، القا ــ  شنشــاء ن ام من ــا من أجل STPS-018-NOM-2015) (21)لتصــني  املوا  الكيميااية وومسها

لــديــد أخ ــار وخمــاطر املوا  الكيميــاايــة اخل رة يف مكــا  العمــل وا بالل عنهــا، كيز النفــاذ يف تشـــــــــــــــرين 
بعد فرتة انتقالية مدهتا ثالث ســــنواأل. ومُسح للشــــركاأل املك ــــيكية بت بيا أككامه  2018األول/أكتوبر 

 . 2015على أساس طوع  اعتبارا من 
بشـــــــأ  تنفيذ  2018عب/أغ ـــــــ س  6يف  1496ويف كولومبيا، نشـــــــرأل وزارة العمل املرســـــــوم  - 21

ا عامليا لتصــــــــني  املوا  الكيميااية وومسهاأككام ال بعة املنقحة ال ــــــــا ســــــــة من  فيما يتعلا  الن ام املن ــــــــي
 مبكا  العمل ومبيداأل ا،فاأل واملنتجاأل االستهالكية.

__________ 

  II.E.1.13 منشوراأل األمم املتحدة، رقم املبيخل (21) 
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( ولوااح تن يمية تقنية ذاأل S-40.457 و S-40705فيذ   )تنا  ويف كوســــتاريكا، ُنشــــر مرســــوم - 22
ا عامليا لتصــــــني  املوا  الكيميااية وومسهاصــــــلة لتنفيذ أككام ال بعة املنقحة ال ــــــا ســــــة من   الن ام املن ــــــي

. ويلزم املرســـــوما  بتصـــــني  املوا  الكيميااية اخل رة وفقا للن ام املن ــــا 2017و خال كيز النفاذ يف عام 
عامليا، وأ  يقرت  بصــــحيفة لبياانأل ال ــــالمة متتال للن ام املن ــــا العامليا لك  يتم ت ــــجيلها. ويُلزم أيضــــا 

 ظلوسم وفقا للن ام املن يا عامليا فيما يتعلا مبكا  العمل ومور و املوا  الكيميااية.
وتواصـــل البلدا  اليت طبق  فعلياي الن ام املن ـــا عاملياي العمل على اســـتكمال الصـــكوك القانونية  - 23

. وعلى ســــــــــــبيل الن ام املن ــــــــــــا عاملياأو املعاي  الوطنية لتنفيذ الن ام، وفقا ألككام ال بعاأل املنقحة من 
يدة )إشـــــــعاراأل وكالة ، اعتمدأل نيوزيلندا صـــــــكوكا تشـــــــريعية جد2017املاال، يف كانو  األول/ ي ـــــــمرب 

الن ام املن ــــا محاية البيئة( للوســــم وصــــحاا  بياانأل ال ــــالمة، اســــتنا ا إىل ال بعة املنقحة اخلام ــــة من 
الن ام . واخل ط الرامية إىل تنفيذ ال بعة املنقحة ال ــــــــــا ســــــــــة من عامليا لتصــــــــــني  املوا  الكيميااية وومسها

 (EC)يف الوق  الراهن أيضــــــا ظســــــتعراض الالاحة التن يمية جارية. ويقوم االلا  األوروث  املن ــــــا عامليا

1272/2008No. 
من أجل مواءمة أككامها مخل أككام ال بعتني املنقحتني ال ـــــــا ســـــــة وال ـــــــابعة من  (22)
 ، واستكمال قاامة التصنيفاأل املن قة الوار ة يف املرفا ال ا س من الالاحة التن يمية. الن ام املن ا عامليا

يف بلــدا  أخرى العمــل على تنقيح وتعــديــل النصـــــــــــــــوص القــانونيــة واملعــاي  واملبــا ي ويتواصــــــــــــــــل  - 24
ا عامليا. ويف البلدا  األعضـــــاء يف اجلماعة  التوجيهية لالنتهاء يف أقرب وق  ممكن من ت بيا الن ام املن ـــــي

ذ الن ام ا منااية للجنوب األفريق ، اتفق  وزاراأل التجارة والصــــــــــناعة على ســــــــــياســــــــــة إقليمية تكفل تنفي
ا عاملياي حبلول كانو  الااي/يناير  ياســـــــــــــــة يف عام  2020املن ـــــــــــــــَّ . ويف 2012ووقع  على هذه ال ـــــــــــــــ

مرســـوم ككوم  )بشـــأ  اعتما  ن ام تصـــني  املوا /اخلالاط  2015ق غيزســـتا ، صـــدر يف شـــباط/فرباير 
أل ال ــــــالمة(. ويف الكيميااية واالشــــــرتاطاأل املتعلقة بعناصــــــر ا بالل ظألخ ار: الوســــــم وصــــــحاا  بياان

ا عاملياي من أجل إ راجها يف االســـــرتاتيجية  طاجيك ـــــتا ، اعُتمدأل املقرتكاأل املتعلقة بتنفيذ الن ام املن ـــــَّ
 (.2030الوطنية للتنمية امل تدامة )اليت سيمتد تنفيذها كىت عام 

ا - 25 عاملياي أو  وانته  عدة بلدا  أخرى من تنفيذ مشـــــــــــــاريخل وأنشـــــــــــــ ة تتعلا بتنفيذ الن ام املن ـــــــــــــَّ
 أ انه(. 29-27)ان ر الفقراأل  2018-2017شرع  يف تنفيذها أو واصل  العمل فيها خالل الفرتة 

، مجيع  األمانة على موقعها الشبك  املعلوماأل الن ام املن َّا عاملياي ومن أجل مراقبة كالة تنفيذ  - 26
قخل ظألمانة من أجل اســــتكمال هذه اليت مجعتها من خمتل  املصــــا ر. و،كن االتصــــال من خالل هذا املو 
ولذلك فإن مجيع البلدان مدع ة املعلوماأل أو تقدمي معلوماأل جديدة عن خمتل  الق اعاأل املعنية. 

من اجلزء مء من مشااروع القرار ال ارد ب  6لتقدمي هذه املعل مات، على النح  املشااار إليه ب الفقرة 
 أعاله. 1الفقرة 

__________ 

كانو    16الصـــــــــــا رة عن الربملا  األوروث وجملس أوروظ يف  1272/2008رقم  No. 1272/2008 (EC)القاعدة التن يمية  (22) 
ــــــ  وأليــــــ  التوجيهيني 2008األول/  ي ـــــــــــــــمرب  ل  بشـــــــــــــــــــــأ  تصـــــــــــــــني  املوا  واخلالاط وومسهــــــا وتعبئتهــــــا، اليت عــــــدي

1999/45/EC67/548 و/EECوعديل  القاعدة التن يمية ، (EC) No. 1907/2006  اليومية الرمسية لاللا  األوروث(L353/1 
 (.2008كانو  األول/ ي مرب   31الصا رة يف 
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ا وفيما يتعلا بتقدمي ا - 27 ملشـــــورة واخلربة التقنية، ُ عي  األمانة إىل تقدمي معلوماأل عن الن ام املن ـــــَّ
عاملياي، واللوااح التن يمية املتعلقة بنقل البضـــــــــــــــااخل اخل رة والعمل الذو تضـــــــــــــــ لخل به جلنة اخلرباء وجلنتاها 

 الفرعيتا  يف: 
صــــا ية ألوروظ لز  ة كلقة عمل من تن يم املفو ــــية األوروبية ظلتعاو  مخل اللجنة االقت )أ( 

 قدراأل اخلرباء وا  ارة يف من قة غرب البلقا ؛ 
كلقة عمل  و  إقليمية لبلدا  أوروظ الشـــــــــــــــرقية والقوقاز بشـــــــــــــــأ  الوقاية من اةوا ث  )ب( 

 الصناعية، من تن يم العديد من أصحاب املصلحة؛ 
ااخل اخل رة ظل را الربية، كلقة  راســية عن االتفاا األوروث املتعلا ظلنقل الدويل للبضــ )ج( 

 ُمن مة يف إطار مشروب توأمة للمفو ية األوروبية يف امليرب.
وبفضــــــــل الدعم اللوج ــــــــيت أو التقين أو املايل املقدم من العديد من الدول األعضــــــــاء ومن ماأل  - 28

من مة الصــــــــــــــحة األمم املتحدة ومعاهدها وبراجمها )من مة العمل الدولية، وبرانم  األمم املتحدة للبيئة، و 
العــــامليــــة، ومعهــــد األمم املتحــــدة للتــــدريــــ  والبحــــث(، واملن مــــاأل اةكوميــــة الــــدوليــــة )من مــــة التعــــاو  
االقتصــــــــــا و والتنمية وااللا  األوروث(، والوكاالأل اةكومية والق اب اخلاص، نـُفيذ العديد من األنشـــــــــ ة 

ا عاملياي يف كل من املشـــــــــاريخل ا  ـــــــــافية الرامية إىل بناء القدراأل والتدري  يف  أو جمال تنفيذ الن ام املن ـــــــــَّ
املتعد ة القومياأل(، ومجهورية الكونيو الد،قراطية، وجورجيا، وشـــــيل ، وغاان،  -بوروندو، وبوليفيا ) ولة 

 وغواتيماال، وغينيا، وكولومبيا واملك يك.
يبية واملوار  ، اســـــــــــــــتمر ت وير واســـــــــــــــتكمال املوا  التوجيهية والتدر 2018–2017وخالل الفرتة  - 29

 املرجعية وفقاي ألككام الن ام املن َّا عاملياي. وعلى سبيل املاال:
اجلوالأل من الاامنة إىل اةا ية عشـــــــــــــــرة من  2018-2017ُعقدأل يف فرتة العامني  أ() 

 ورة تعلم إلكرتوي عن الن ام املن ـــــا عامليا اليت يشـــــرتك يف عقدها معهد األمم املتحدة للتدري  والبحث 
ا عاملياي ”مة العمل الدولية واليت لمل عنوا  ومن  ، “تصــــــــني  املوا  الكيميااية وومسها وفقاي للن ام املن ــــــــَّ

وأمها مشـــــــاركو  من مجيخل أحناء العاحت ،الو  اةكوماأل والق اب الصـــــــناع  واملن ماأل الدولية واألوســـــــاط 
 األكا ،ية واجملتمخل املدي؛ 

لا  األوروث من أجل مواصـــلة ت وير جمموعة أ واأل يف إطار املشـــروب الذو يدعمه اال )ب( 
صــــــــــنخل القرار يف جمال إ ارة املوا  الكيميااية اليت أعدها الربانم  املشــــــــــرتك بني املن ماأل ل  ارة ال ــــــــــليمة 
للموا  الكيميااية وتشـــــــــــــــجيعه والتدري  عليه، قام معهد األمم املتحدة للتدري  والبحث، ظلتعاو  مخل 

ية، بو ـــخل خ ة إ ارية لتنفيذ ن ام لتصـــني  املوا  الكيميااية وومسها اســـتنا اي إىل الن ام من مة العمل الدول
ا عاملياي. وتتيح جمموعة أ واأل الربانم  املشــرتك بني املن ماأل هذه القاامة على ا نرتن  للبلدا  أ   املن ــَّ

 ال إ ارة املوا  الكيميااية؛لد  أكار األ واأل مالءمة وكفاءة ملعاجلة مشاكلها الوطنية ا د ة يف جم
اســـــتمر ت وير واســـــتكمال الب اقاأل الدولية لل ـــــالمة الكيميااية اليت صـــــممتها من مة  )ج( 

ا عاملياي. ومن أصــــــــل  من املوا   1700الصــــــــحة العاملية ومن مة العمل الدولية وفقا ألككام الن ام املن ــــــــَّ
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ا عاملياي وه   633الكيميااية املدرجة يف قاعدة البياانأل،   ا،  تصــــــــــني   ما ة ك ــــــــــ  الن ام املن ــــــــــي
 .(23)متاكة بت خل لياأل من خالل صفحاأل حبث متعد ة اللياأل

ا عاملياي أيضــاي تعاوهنا مخل هيئاأل املعاهداأل اليت  - 30 وواصــل  جلنة اخلرباء الفرعية املعنية ظلن ام املن ــَّ
ة الكيميااية من أجل تي ــــــــــــــ  تنفيذ تدير بعال االتفاقياأل الدولية اليت تعاجل جوان  حمد ة من ال ــــــــــــــالم

ا عاملياي من خالل هذه االتفاقياأل )اتفاقيه ظزل بشـــــــــــــــأ  التحكم يف نقل النفا أل اخل رة  الن ام املن ـــــــــــــــَّ
والتخلا منها عرب اةدو ؛ وبروتوكول مونرت ل بشــــأ  املوا  امل ــــتنفدة ل بقة األوزو ؛ واتفاقية اســــتكهوحت 

؛ واتفاقية روتر ام املتعلقة بت بيا إجراء املوافقة امل ـــــبقة عن علم على موا  بشـــــأ  امللواثأل العضـــــوية الاابتة
كيميااية ومبيداأل عفاأل معينة خ رة متداولة يف التجارة الدولية؛ واالتفاقية املتعلقة ظ،اثر عابرة اةدو  

 للحوا ث الصناعية )اللجنة االقتصا ية ألوروظ((.
  

عنية بنقل البضااائع اخلطرة وملنملام املنساا   عامليا لتصاانيا أعمال جلنة اخلرباء امل - اثلثا 
 2018–2017امل اد الكيميائية وومسها خالل فرتة السنتني 

 االجتماعات  - ألا 
 :2018–2017ُعقدأل االجتماعاأل التالية خالل فرتة ال نتني   - 31

 7-3اةا ية واخلم ـــــــــــــــو ، جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضـــــــــــــــااخل اخل رة: الدورة  أ() 
(؛ والــــــدورة الاــــــانيــــــة ST/SG/AC.10/C.3/102/Add.1و ST/SG/AC.10/C.3/102) 2017متوز/يوليــــــه 

 ST/SG/AC.10/C.3/104) 2017كانو  األول/ ي ــــــــــــمرب   6-ربتشــــــــــــرين الااي/نوفم 27واخلم ــــــــــــو ، 
 2018متوز/يوليه  4–كزيرا /يونيه 25(؛ والدورة الاالاة واخلم و ، ST/SG/AC.10/C.3/104/Add.1 و
(ST/SG/AC.10/C.3/106 وST/SG/AC.10/C.3/106/Add.1 ، ؛ والدورة الرابعة واخلم ــو)تشــرين  26

، ST/SG/AC.10/C.3/108) 2018رب كــــــــــــانــــــــــــو  األول/ ي ــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــ  4-الــــــــــــاــــــــــــاي/نــــــــــــوفــــــــــــمــــــــــــرب
 (؛ST/SG/AC.10/C.3/108/Add.1، وST/SG/AC.10/C.3/108/Corr.1و

جلنة اخلرباء الفرعية املعنية ظلن ام املن َّا عامليا لتصني  املوا  الكيميااية وومسها: الدورة  )ب( 
-6االثو ، (؛ والدورة الرابعة والST/SG/AC.10/C.4/66) 2017متوز/يوليه  12-10الاالاة والاالثو ، 

متوز/يوليه  6-4(؛ والدورة اخلام ة والاالثو ، ST/SG/AC.10/C.4/68) 2017كانو  األول/ ي مرب   8
2018 (ST/SG/AC.10/C.4/70؛ والدورة ال ـــــــا ســـــــة)  ، 2018كانو  األول/ ي ـــــــمرب   7-5والاالثو 

(ST/SG/AC.10/C.4/72؛) 
ا عاملياي لتصني  املوا  الكيميااية  )ج(  جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضااخل اخل رة وظلن ام املن َّ

 ST/SG/AC.10/46) 2018 ــــــــــــــــــــــمــــــــرب كــــــــانــــــــو  األول/ ي  7وومســــــــهــــــــا: الــــــــدورة الــــــــتــــــــاســــــــــــــــــــــعــــــــة، 
 (.ST/SG/AC.10/46/Add.1-3 و

التالية أمساؤها يف أعمال اللجنة بصفتها بلدااني كاملة العضوية يف جلنة  27وشارك  البلدا  الـــــــــــــــــ - 32
ا عاملياي لتصــــني   اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضــــااخل اخل رة أو يف جلنة اخلرباء الفرعية املعنية ظلن ام املن ــــَّ

__________ 

 (23) https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.listCards3. 
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https://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/C.3/102/Add.1
https://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/C.3/104
https://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/C.3/104/Add.1
https://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/C.3/106
https://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/C.3/106/Add.1
https://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/C.3/108
https://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/C.3/108/Corr.1
https://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/C.3/108/Add.1
https://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/C.4/66
https://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/C.4/68
https://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/C.4/70
https://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/C.4/72
https://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/46
https://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/46/Add.1-3


 E/2019/63 

 

18/23 19-06595 

 

يا، وأسرتاليا، وأملانيا، وإي اليا، املوا  الكيميااية وومسها، أو يف كلتيهما: االلا  الروس ، واألرجنتني، وإسبان
، والصني، (24)والربازيل، والربتيال، وبلجيكا، وبولندا، ومجهورية كور ، وجنوب أفريقيا، وال ويد، وسوي را

، واململكة املتحدة لربي انيا الع مى وأيرلندا الشـــــــــــــمالية، (24)وكندا، وامليرب ،(25)وفرن ـــــــــــــا، وفنلندا، وق ر
 وهولندا، والوال أل املتحدة األمريكية، والياظ .  ،(25)وزيلنداوالنروي ، والنم ا، وني

وحت تشــــــــارك يف االجتماعاأل املك ــــــــيك وا ند، رغم أهنما بلدا  كامال العضــــــــوية يف جلنة اخلرباء  - 33
، الفرعية املعنية بنقل البضــــــااخل اخل رة؛ وأوكرانيا، وأيرلندا، والدامنرك، وزامبيا، وال ــــــنيال، وصــــــربيا، ونيج  

ا عاملياي لتصــــني  املوا   واليوان ، رغم أهنا بلدا  كاملة العضــــوية يف جلنة اخلرباء الفرعية املعنية ظلن ام املن ــــَّ
ا سالمية(، وتشيكيا، وكينيا، رغم أهنا بلدا  كاملة عضوية يف كلتا  -الكيميااية وومسها؛ وإيرا  )مجهورية 

 اللجنتني الفرعيتني.
راقبو  ،الو  ككومـــاأل أيرلنـــدا، واتيلنـــد، ورومـــانيـــا، وســـــــــــــــلوفـــاكيـــا، وكضـــــــــــــــر االجتمـــاعـــاأل م - 34

. وشـــارك فيها أيضـــاي االلا  األوروث، وت ـــخل وكاالأل متخصـــصـــة (24)ونيوزيلندا  (24)، وق ر (25)وســـوي ـــرا
 من مة غ  ككومية. 46 ومن ماأل ككومية  ولية، و

لة عن وســااط النقل الفر ية، وال ســيما واســتمر االتصــال مخل ا يئاأل أو املن ماأل الدولية امل ــؤو  - 35
اللجنة االقتصـــــــــــــــا ية ألوروظ، ومن مة ال  ا  املدي الدويل، واملن مة البحرية الدولية، واملن مة اةكومية 

 الدولية للنقل الدويل ظل كك اةديدية.
تؤثر  وأول  اللجنة عناية خاصـــــــة لتن ـــــــيا أنشـــــــ تها مخل أنشـــــــ ة املن ماأل الدولية األخرى اليت - 36

أنشـــــــــ تها يف ميدا  نقل البضـــــــــااخل اخل رة أو تصـــــــــني  املوا  الكيميااية وومسها، من قبيل من مة األغذية 
والزراعة، والوكالة الدولية لل اقة الذرية، وااللا  الربيدو العامل ، ومن مة العمل الدولية، ومن مة الصــــــحة 

لتعاو  االقتصـــــــــــــــا و والتنمية،  د  كفالة أ  العاملية، ومعهد األمم املتحدة للتدري  والبحث، ومن مة ا
 تكو  أعما ا مكملة ألنش تها وتوصياهتا، ال أ  تكررها أو تتضارب معها.

 وقام  أمانة اللجنة االقتصا ية ألوروظ بتوف  خدماأل األمانة. - 37
 

 ةأعمال جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطر  - مء 
، م ــــــــــاال متنوعة ذاأل صــــــــــلة 2018-2017لفرعية، خالل فرتة ال ــــــــــنتني انقشــــــــــ  اللجنة ا - 38

ظختصـــــــــــاصـــــــــــاهتا، وفقاي لربانم  عملها على النحو املبني يف التقرير ال ـــــــــــابا لألمني العام عن أعمال جلنة 
 )أ((. 49الفقرة  ،E/2017/53اخلرباء )

( من 7على ال بعة املنقحة العشـــرين ) (2)تلك األعمال، اعتمدأل اللجنة تعديالألواســـتنا ا إىل  - 39
، وال بعة املنقحة ال ـــــــــا ســـــــــة من الاحة التن يمية النموذجية ة:التوصـــــــــياأل املتعلقة بنقل البضـــــــــااخل اخل ر

ج  )على النحو الذو عدل به مبو  التوصــــــــــياأل املتعلقة بنقل البضــــــــــااخل اخل رة:  ليل االختباراأل واملعاي 
 ، وتتمال مع مها يف أككام جديدة أو منقحة تتعلا مبا يل :(8)التعديل األول(

__________ 

 عضو فقط يف جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضااخل اخل رة. (24) 
 ظلن ام املن َّا عاملياي لتصني  املوا  الكيميااية وومسها. عضو فقط يف جلنة اخلرباء الفرعية املعنية (25) 

https://undocs.org/ar/E/2017/53


E/2019/63 
 

 

19-06595 19/23 

 

و ــخل قاامة ببعال املوا  واألصــنا  اخل رة املوجو ة واجلديدة وتصــنيفها، وطرا التعبئة  )أ( 
 واالختبار ذاأل الصلة، وتنقيح بعال االشرتاطاأل املتعلقة ظلعبواأل والصهاري ؛

يــة )مبــا يف ذلــك اختبــار ب ــار أل الليايوم وتصـــــــــــــــنيفهــا وتعبئتهــا ن م التخزين الكهرظا )ب( 
 وومسها، مبا فيها الب ار أل التالفة واملع وبة(؛

 املواءمة مخل تنقيح الاحة الوكالة الدولية لل اقة الذرية للنقل ا،من للموا  املشعة؛ ج() 
 نقل املتفجراأل؛ ) ( 
ا عــامليــا  ي لــدليــل االختبــاراأل واملعــاالتنقيح التحريرو  )هـ(  من أجــل مراعــاة الن ــام املن ـــــــــــــــي

 لتصني  املوا  الكيميااية وومسها؛
 نقل البضااخل اخل رة يف املعداأل امل تخدمة أو املزمخل استخدامها أثناء النقل؛ و() 
 نقل النفا أل ال بية من الفئة أل . )ز( 

وقام  اللجنة الفرعية بتحديث املبا ي التوجيهية الرامية إىل تو ــــيح األســــاس املن ق  لألككام  - 40
، وتقــدمي توجيهــاأل إىل ا يئــاأل التن يميــة التبــاعهــا عنــد لــديــد الالاحــة التن يميــة النموذجيــةالوار ة يف 

 االشرتاطاأل املتعلقة بنقل بضااخل خ رة معينة.
اختاذ مزيد من التداب  لتي ــــ  مواءمة اللوااح التن يمية لنقل البضــــااخل وفيما يتعلا مب ــــألة إمكا   - 41

، اليت ســـــبق  مناقشـــــتها يف فرتاأل ال ـــــنتني ال ـــــابقة )ان ر أيضـــــا الالاحة التن يمية النموذجية اخل رة مخل
واحلك مات أعاله(، ينبي  بذل جهو  إ ـــــــــــــــافية لتح ـــــــــــــــني املواءمة على الصـــــــــــــــعيد العامل .  12الفقرة 

ت الدولية املعنية مدع ة إىل تقدمي تعليقات ي جه فيها االنتباه إىل ما تتضااااااااااامنه صاااااااااااك كها واملنملما
 .الالئحة التنمليمية النم ذجيلةال طنية أو اإلقليمية أو الدولية من اشرتاطات غر متسقة مع 

من هذا  1من اجلزء ألا من مشااااروع القرار ال ارد ب الفقرة  6إىل  1وترد ب الفقرات من  - 42
التقرير اإلجراءات ال  ت صي جلنة اخلرباء أبن يتخذها اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن برانمج 

 عمل جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة.
 

 أعمال جلنة اخلرباء الفرعية املعنية ملنملام املنسَّ  عاملياً لتصنيا امل اد الكيميائية وومسها - جي  
، م ــــــــــاال متنوعة ذاأل صــــــــــلة 2018-2017انقشــــــــــ  اللجنة الفرعية، خالل فرتة ال ــــــــــنتني  - 43

ظختصـــــــــــاصـــــــــــاهتا وفقاي لربانم  عملها، على النحو املبني يف التقرير ال ـــــــــــابا لألمني العام عن أعمال جلنة 
 )ب((. 49، الفقرة E/2017/53اخلرباء )

على ال بعة املنقحة ال ـــــــــــــــابعة من  (6)واســـــــــــــــتنا ا إىل تلك األعمال، اعتمدأل اللجنة تعديالأل - 44
بيرض لديث أو تو ـــــــيح أو اســـــــتكمال الن ام ‘ الن ام املن ـــــــا عامليا لتصـــــــني  املوا  الكيميااية وومسها’

واملوا   املتصــــــــــــل بتصــــــــــــني  ا باء اجلوو 3-2املن ــــــــــــا عامليا فيما يتعلا، بوجه خاص، بتنقيح الفصــــــــــــل 
  راج أســــــالي  غ  االختباراأل على اةيوا  لتصــــــني   2-3الكيميااية ل  الضــــــيط، وتنقيح الفصــــــل 

املخاطر الصــحية، وتقدمي مناذج جديدة لتصــني  جمموعاأل املوا ، ومناذج جديدة من املخ  األ املصــورة 
 التحذيرية، وتصني  البياانأل التحذيرية وتنقيحها. 

https://undocs.org/ar/E/2017/53
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ا عاملياي بناء على واســــــــــــتمرأل اللجنة ا - 45 لفرعية يف اســــــــــــتعراض التقدم ا رز يف تنفيذ الن ام املن ــــــــــــَّ
 التقارير املقديمة إليها من أعضااها ومن املن ماأل اةكومية الدولية واملن ماأل غ  اةكومية املشاركة.

تعلقـة وواصـــــــــــــــلــ  اللجنــة الفرعيــة التعــاو  مخل هيئــاأل املعــاهــداأل يف إطــار االتفــاقيــاأل الــدوليــة امل - 46
ظل المة الكيميااية  د  تعزيز تنفيذ الن ام املن َّا عاملياي، من خالل هذه االتفاقياأل )ان ر أيضا الفقرة 

 أعاله(. 30
من هذا  1من اجلزء مء من مشاااااااااروع القرار ال ارد ب الفقرة  7إىل  1وترد ب الفقرات من  - 47

لس االقتصاااادي واالجتماعي بشاااأن عمل جلنة التقرير اإلجراءات ال  ت صاااي اللجنة أبن يتخذها اجمل
 اخلرباء الفرعية املعنية ملنملام املنسَّ  عاملياً لتصنيا امل اد الكيميائية وومسها.

  
 2020–2019برانمج العمل وجدول االجتماعات لفرتة السنتني  - رابعا 

 النحو التايل:على  2020–2019وافق  اللجنة على أ  يكو  برانم  عمل فرتة ال نتني  - 48
 جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضااخل اخل رة: )أ( 

(؛ ول ـــــني 6املتفجراأل وامل ـــــاال املتصـــــلة  ا )مبا يف ذلك اســـــتعراض ســـــل ـــــلة االختباراأل رقم  ‘1’ 
؛ واســــتعراض االختباراأل الوار ة يف األجزاء األول والااي والاالث من 8ســــل ــــلة االختباراأل رقم 

واملفجر املعيارو طبقا ملواصفاأل األمم املتحدة؛ واستعراض التعليماأل  االختباراأل واملعاي ؛ ليل 
املتعلقة بتعبئة املتفجراأل؛ وت بيا أككام األما  ظلن ـــبة للمتفجراأل غ  املدرجة يف أو فئة من 

استعراض للموا  الصلبة القابلة لالشتعال ب هولة؛ و  1-فئاأل التصني  ا د ة؛ واالختبار نو  
ا عاملياي لتصـــــــــــني  املوا  الكيميااية وومسها؛من  1-2الفصـــــــــــل  والعيناأل ال اقية؛  الن ام املن ـــــــــــَّ

وامل ـــــــــــاال املتصـــــــــــلة بتعري  املتفجراأل؛ واســـــــــــتعراض مت لباأل تعبئة ونقل م ـــــــــــتحلباأل نرتاأل 
 النشا ر(؛

اخل اخل رة وتعليماأل و ـــــخل القواام والتصـــــني  والتعبئة )مبا يف ذلك التعديالأل على قاامة البضـــــا ‘2’ 
يـــة املوا  اليت لمـــل األرقـــام  يف قـــاامـــة األمم املتحـــدة، 2357 و 2264 و 2248التعبئـــة؛ ومسي 

بلم رة(؛ 
ُ
 واملوا  امل

ن م التخزين الكهرظايـــة )مبـــا يف ذلـــك اختبـــار ب ـــار أل الليايوم؛ والن ـــام القـــاام على املخـــاطر  ‘3’ 
لقة ظلنقل؛ وب ار أل الليايوم التالفة أو املع وبة؛ لتصـــــــــــــــني  ب ار أل الليايوم؛ واألككام املتع
 والب ار أل اليت تعمل أبيوانأل الصو يوم(؛

نقل اليازاأل )مبا يف ذلك االعرتا  على الصـــــــــــــــعيد العامل  أبوعية الضـــــــــــــــيط اليت لمل عالمة  ‘4’ 
 وتلك اليت لمل عالمة من ماأل أخرى(؛“ األمم املتحدة”

عـــديالأل على الالاحـــة التن يميـــة النموذجيـــة )مبـــا يف ذلـــك الواثاا مقرتكـــاأل متنوعـــة   خـــال ت ‘5’ 
)مال الواثاا ا لكرتونية(، وم ــــــــــاال و ــــــــــخل العالماأل والوســــــــــم، وم ــــــــــاال التعبئة، وم ــــــــــاال 

 الصهاري ، وصهاري  البالستيك ا مولة املقواة ظألليا (؛
 التعاو  مخل الوكالة الدولية لل اقة الذرية؛ ‘6’ 
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الالاحـــة التن يميـــة ’ح نقـــل البضـــــــــــــــــااخل اخل رة امل بقـــة على الصـــــــــــــــعيـــد العـــامل  مخل مواءمـــة لواا ‘7’ 
 ؛‘النموذجية

 )لديث(؛ ‘لالاحة التن يمية النموذجية’املبا ي التوجيهية  ‘8’ 
دة؛ واملوا  الكيميااية ل   ‘9’  امل ــاال املتعلقة ظلن ام املن ــا عامليا )مبا يف ذلك اختبار املوا  املؤك ــ 

 راج إشـــاراأل إىل املبا ي التوجيهية ملن مة التعاو  االقتصـــا و والتنمية؛ واســـتعراض الضـــيط؛ وإ
والتصني  املتزامن يف  ؛‘الن ام املن َّا عاملياي لتصني  املوا  الكيميااية وومسها’من  1-2الفصل 

 فئاأل املخاطر املا ية وأسبقياأل املخاطر(؛
 ن َّا عاملياي لتصني  املوا  الكيميااية وومسها:جلنة اخلرباء الفرعية املعنية ظلن ام امل )ب( 
 معاي  التصني ، وا بالل عن األخ ار ذاأل الصلة، مبا يف ذلك: ‘1’ 
 )املتفجراأل( من الن ام املن َّا عاملياي؛ 1-2استعراض الفصل  -أ   
دة؛ - ب   دة واملوا  الصلبة املؤك    اختباراأل ال واال املؤك  
االختبار غ  القاامة على اةيواانأل يف تصــــني  املخاطر اســــتخدام أســــالي   - ج  

 الصحية؛
 م اال عملية متعلقة ظلتصني ؛ -    
 أخ ار االستنشاا؛ - ه  
 املوا  النانوية؛ - و  
 التصني  املتزامن يف فئاأل املخاطر املا ية وأسبقياأل املخاطر(؛ - ز  
 ذلك:امل اال املتصلة ظ بالل عن األخ ار، مبا يف  ‘2’ 
 م اال عملية متعلقة ظلوسم؛  - أ  
 وز  ة ترشيد البياانأل التحذيرية؛ 3إىل  1ل ني املرفقاأل من  - ب  
 ؛4من املرفا  3-2-3-3-4استعراض الفقرة أل   - ج  
 م اال التنفيذ، مبا يف ذلك: ‘3’ 
ا   - أ   تقييم إمكانية إعدا  قاامة ظملوا  الكيميااية ُمصــــــنفة ك ــــــ  الن ام املن ــــــَّ

 عاملياي؛
 تي   التنفيذ املن ا للن ام املن َّا عاملياي يف البلدا  ورصد كالة تنفيذه؛ - ب  
التعاو  مخل ا يئاأل األخرى أو املن ماأل الدولية امل ؤولة عن إ ارة االتفاقاأل  - ج  

ا عامليا من خالل واالتفاقياأل  الدولية املتعلقة ش ارة املوا  الكيميااية من أجل إنفاذ الن ام املن ــــي
 تلك الصكوك؛

 توجيهاأل بشأ  ت بيا معاي  الن ام املن ا عامليا، مبا يف ذلك ما يل : ‘4’ 
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تقدمي أمالة تو ح ت بيا املعاي  وأو م اال ذاأل صلة ظ بالل ظألخ ار،  - أ  
 ؛ك   االقتضاء

الن ــام من  10( واملرفا 7-9 )الفرب أل  9مواءمــة التوجيــه الوار  يف املرفا  - ب  
 1-4مخل املعاي  الوار ة يف الفصل املن يا عامليا لتصني  املوا  الكيميااية وومسها 

 بناء القدراأل، مبا يف ذلك: ‘5’ 
 استعراض التقارير املتعلقة أبنش ة التدري  وبناء القدراأل؛ -أ   
تقدمي امل اعدة لربام  األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة املشاركة يف أنش ة  - ب  

التـــدريـــ  وبنـــاء القـــدراأل، من قبيـــل معهـــد األمم املتحـــدة للتـــدريـــ  والبحـــث، ومن مـــة العمـــل 
الدولية، ومن مة األغذية والزراعة، والربانم  الدويل لل ـــــــــــالمة الكيميااية التابخل ملن مة الصـــــــــــحة 

لك من خالل و ــخل املوا  التوجيهية، وإســداء املشــورة بشــأ  براجمها التدريبية، ولديد العاملية، وذ
 اخلرباأل واملوار  املتاكة.

يوما  38واعتبارا لكو  العد  األقصـــى أل م االجتماعاأل املخصـــصـــة للجنة وهيئاهتا الفرعية هو  - 49
، اتفق  اللجنة على جدول 1999/65اجتماعا(، وفقاي لقرار اجمللس االقتصـــــــــــــــا و واالجتماع   76)

 :2020–2019االجتماعاأل التايل للفرتة 
 

  2019 
: الدورة اخلام ـــــــــة واخلم ـــــــــو  للجنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضـــــــــااخل اخل رة 2019متوز/يوليه  1-5
 اجتماعاأل( 10)
ا : الدورة ال ــابعة والاالثو  للجنة اخلرباء الفرعية 2019متوز/يوليه )صــباكاي(  8-10 املعنية ظلن ام املن ــَّ

 اجتماعاأل( 5)عاملياي لتصني  املوا  الكيميااية وومسها 
: الدورة ال ــــــا ســــــة واخلم ــــــو  للجنة اخلرباء الفرعية 2019(26))صــــــباكاي( كانو  األول/ ي ــــــمرب  2-11

 اجتماعا( 15)املعنية بنقل البضااخل اخل رة 
الدورة الاامنة والاالثو  للجنة اخلرباء الفرعية : 2019كانو  األول/ ي ـــــــــــــــمرب   13-(26)بعد ال هر()11

 اجتماعاأل( 5املعنية ظلن ام املن َّا عاملياي لتصني  املوا  الكيميااية وومسها )
اجتماعا؛ وجلنة اخلرباء الفرعية  25: جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضـــــــــــــــااخل اخل رة: اجملم ع 

 اجتماعاأل 10ي  املوا  الكيميااية وومسها: املعنية ظلن ام املن َّا عاملياي لتصن
 

  2020 
: الدورة ال ـــــــابعة واخلم ـــــــو  للجنة اخلرباء الفرعية 2020 (26)متوز/يوليه )صـــــــباكاي( 8-كزيرا /يونيه 29

 اجتماعاي( 15املعنية بنقل البضااخل اخل رة )

__________ 

كانو    11،كن  م  االجتماعاأل املخصصة لكلتا اللجنتني الفرعيتني وعقد اجتماعاأل مشرتكة متتد طوال اليوم يف    (26)
 .2020متوز/يوليه  8 و 2019األول/ ي مرب 
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اخلرباء الفرعية املعنية ظلن ام : الدورة التاســــــعة والاالثو  للجنة 2020متوز/يوليه  10-(26))بعد ال هر( 8
 اجتماعاأل( 5املن َّا عاملياي لتصني  املوا  الكيميااية وومسها )

: الدورة الاامنة واخلم ـــو  للجنة اخلرباء املعنية 2020 كانو  األول/ ي ـــمرب  8-تشـــرين الااي/نوفمرب 30
 اجتماعاي( 14بنقل البضااخل اخل رة )

: الدورة األربعو  للجنة اخلرباء الفرعية املعنية ظلن ام 2020 صــــــــــــــباكاي()كانو  األول/ ي ــــــــــــــمرب   9-11
 اجتماعاأل( 5) املن َّا عاملياي لتصني  املوا  الكيميااية وومسها

 : الدورة العاشرة للجنة اخلرباء )اجتماب واكد(2020بعد ال هر( )كانو  األول/ ي مرب   11
؛ وجلنة اخلرباء الفرعية املعنية (27)اجتماعا 29اخل رة:  : جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضـــــــــــــــااخلاجملم ع

 اجتماعاأل؛ وجلنة اخلرباء: اجتماب واكد 10ظلن ام املن يا عامليا لتصني  املوا  الكيميااية وومسها: 
من هذا  1من اجلزء جي  من مشااااروع القرار ال ارد ب الفقرة  3إىل  1وترد ب الفقرات من  -50

التقرير اإلجراءات ال  ت صي جلنة اخلرباء أبن يتخذها اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن برانمج 
 عملها.

 


