
E/2005/53  ــم املتحـدةاألم 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
3 May 2005 
Arabic 
Original: English 

 

 
270505    260505    05-33111 (A) 

*0533111* 

 ٢٠٠٥لدورة املوضوعية لعام ا
 ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧ - يونيه/ حزيران٢٩ ،نيويورك

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

 جلنة اخلـرباء املعنيـة بنقـل البضـائع اخلطـرة وبالنظـام املتـوائم علـى                  أعمال  
 ا العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسهالصعيد

 
 تقرير األمـــني العــــام   

  

 موجز 
، يقـدم األمـني العـام       )٢٣-د( زاي   ٦٤٥وفقا لقرار اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي         

 جلنــة اخلــرباء املعنيــة بنقــل البضــائع اخلطــرة وبالنظــام  عمــلكــل ســنتني إىل اجمللــس تقريــرا عــن 
 .وعن أعمال جلنتيها الفرعيتنيها ومسصنيف املواد الكيميائية و لت عامليااملتوائم

 وتنفيـذ  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويتعلق هذا التقرير بأعمال جلنة اخلـرباء خـالل فتـرة السـنتني               
 .٢٠٠٣/٦٤ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 لتوصــيات املتعلقــةلة عشــرة املنقحــة لثــ، نشــرت األمانــة الطبعــة الثاا القــراروعمــال هبــذ 
لتوصــيات املتعلقــة بنقــل ل املنقحــة الرابعــة، والطبعــة النظــام النمــوذجي: بنقــل البضــائع اخلطــرة

 لتصـنيف    عامليـا  املتـوائم النظـام    طبعـة األوىل مـن    والدليل االختبارات واملعـايري     : البضائع اخلطرة 
 .ومسهااملواد الكيميائية و
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ــك،    ــتنادا إىل ذل ــة    جــرىواس ــع الصــكوك القانوني ــديل مجي ــدونات رئيســية ال تع أو امل
  اليت حتكـم النقـل الـدويل للبضـائع اخلطـرة حبـرا أو جـوا أو بـرا أو بالسـكك احلديديـة                       يسيةالرئ

، كمـا أدخلـت حكومـات    ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ اعتبـارا مـن      ،والطرق املائية الداخلية  
 مــن أجــل  تشــريعاهتا املتعلقــة حبركــة املــرور الداخليــة ضــمنرية أحكــام النظــام النمــوذجي كــث

 .٢٠٠٥تطبيقها اعتبارا من عام 
واختذت حكومات ومنظمات دولية عديدة خطوات لتنقيح التشريع الـوطين والـدويل             

هــا حبلــول ومس لتصــنيف املــواد الكيميائيــة واملتــوائم علــى الصــعيد العــامليلنظــام القــائم تنفيــذا ل
 .٢٠٠٨التاريخ املستهدف املوصى به وهو 

علـــى النظــام النمـــوذجي وعلـــى دليـــل  الــيت أدخلـــت  ت تعـــديالالواعتمــدت اللجنـــة   
بـاإلبالغ عـن    االختبارات واملعايري، وهي تتكون أساسـا مـن أحكـام جديـدة أو منقحـة تتعلـق                  

 تـوائم علـى الصـعيد العـاملي       النظـام امل   مـع    اب النارية وحتقيق االتسـاق    ع وتصنيف األل  ،احلوادث
 ،املواد اخلطرة على البيئـة    واملواد املشعة و  عدية  املواد امل ، ونقل   هالتصنيف املواد الكيميائية وومس   

واملواد والسـلع اخلطـرة اجلديـدة، وشـروط عمليـات التحميـل والنقـل، ونـاثرات اهلبـاء اجلـوي                     
 . واختبار تأثري الصهاريج احملمولة) ايروسول(

 لتصـنيف  تـوائم علـى الصـعيد العـاملي    النظـام امل واعتمدت اللجنة أيضـا تعـديالت علـى      
، وتتمثــل أساســا يف إيضــاح معــايري تصــنيف املــواد الســامة، وإضــافة  هــاالكيميائيــة وومساملــواد 

 وإضـــافة مـــواد التوجيـــه املتعلقـــة بالبيانـــات التحذيريـــة  الستنشـــاق اخـــاطرعـــايري املتعلقـــة مبامل
 . والتوسيموصحائف بيانات السالمة

ط ، كمــا مت ختطــي ٢٠٠٦-٢٠٠٥واعتمــدت اللجنــة برنــامج عمــل لفتــرة الســنتني       
يـة املعنيـة بالنظـام    دورات جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقـل البضـائع اخلطـرة وجلنـة اخلـرباء الفرع              

هـــا ودورات اللجنـــة للفتـــرة  لتصـــنيف املـــواد الكيميائيـــة وومستـــوائم علـــى الصـــعيد العـــامليامل
 .١٩٩٩/٦٥، وذلك عمال بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٢٠٠٦-٢٠٠٥

ــة بــ   ــرار بشــأن     وتوصــي اللجن أن يعتمــد اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي مشــروع ق
 .أعماهلا
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٢٤١٣-١٦تنفيذ النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها                               -جيم   

وبالنظام املتـوائم علـى الصـعيد العـامليأعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة         -ثالثا  
.٢٠٠٤-٢٠٠٣لتصنيف املواد الكيميائية وومسها خالل فترة السنتني                           . . . . . .٤٠١٥-٢٥

.االجتماعات املعقودة           -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١١٥-٢٥
.أعمال جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة                          -بـــاء    . . . . . . . . .٣٥١٧-٣٢
يــة املعنيــة بالنظــام املتــوائم علــى الصــعيد العــامليأعمــال جلنــة اخلــرباء الفرع -جيم   

.لتصنيف املواد الكيميائية وومسها               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠١٨-٣٦
.٢٠٠٦-٢٠٠٥برنامج العمل وجدول االجتماعات لفترة السنتني                          -رابعا   . . . . . . . .٤٤١٩-٤١
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 مشروع قرار العتماده من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي -أوال  
تـوائم علـى الصـعيد      ئع اخلطـرة وبالنظـام امل     ية بنقل البضـا   توصي جلنة اخلرباء املعن    -١  

ــاملي ــة وومس  الع ــواد الكيميائي ــاد     لتصــنيف امل ــاعي باعتم ــا اجمللــس االقتصــادي واالجتم ه
 :مشروع القرار التايل

 تــوائم علــى الصــعيد العــامليأعمــال جلنــة اخلــرباء املعنيــة بنقــل البضــائع اخلطــرة وبالنظــام امل
 هاومسة ولتصنيف املواد الكيميائي

 
 إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
ــري  ــه إذ يشـــ ــؤرخ ١٩٩٩/٦٥ إىل قراراتـــ ــرين األول٢٦ املـــ ــوبر / تشـــ  ١٩٩٩أكتـــ

ــؤرخ ٢٠٠١/٣٤ و ــوز٢٦ املــــ ــه / متــــ ــؤرخ ٢٠٠١/٤٤ و ٢٠٠١يوليــــ ــانون ٢٠ املــــ  كــــ
 ،٢٠٠٣يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ٢٠٠٣/٦٤ و ،٢٠٠١ديسمرب /األول

ئع اخلطـرة  ن أعمـال جلنـة اخلـرباء املعنيـة بنقـل البضـا       يف تقرير األمني العـام عـ      وقد نظر  
 خـالل فتـرة السـنتني       )١(هـا لتصنيف املواد الكيميائيـة وومس    العاملي   توائم على الصعيد  وبالنظام امل 
٢٠٠٤-٢٠٠٣، 

 
 أعمال اللجنة فيما يتعلق بنقل البضائع اخلطرة -ألف  

ظمــة املتعلقــة بنقــل البضــائع  واألنملواءمــة املــدونات بأمهيــة أعمــال اللجنــة   وإذ يســلِّم 
 ،اخلطرة

 ضرورة احملافظة على معايري للسالمة يف مجيـع األوقـات، وتيسـري       وإذ يضع يف اعتباره    
التجارة، وأمهيـة ذلـك ملختلـف املنظمـات املسـؤولة عـن النظـام النمـوذجي، مـع االسـتجابة يف                      

يئة عن طريق النقل املـأمون      الوقت ذاته للشواغل املتزايدة بشأن محاية األرواح واملمتلكات والب        
 ،للبضائع اخلطرة، مبا يف ذلك أمنها أثناء النقل

تزايــد حجــم البضــائع اخلطــرة املتداولــة يف التجــارة علــى النطــاق العــاملي    وإذ يالحــظ 
 ،والتوسع السريع يف جمايل التكنولوجيا واالبتكار

 طلـب فيـه      الـذي  ١٩٧٥يوليـه   / متـوز  ٣٠املـؤرخ   ) ٥٩-د (١٩٧٣بقـراره    روإذ يذكِّ  
من اللجنـة أن تـدرس، بالتشـاور مـع اهليئـات األخـرى املعنيـة، وال سـيما مـؤمتر األمـم املتحـدة                       
للتجارة والتنمية، وما كـان يعـرف باملنظمـة االستشـارية احلكوميـة الدوليـة للمالحـة البحريـة،                   

إمكانيــة ، واالحتــاد الــدويل للنقــل اجلــوي، واللجــان اإلقليميــة،  ظمــة الطــريان املــدين الــدويلومن



 

05-33111 5 
 

E/2005/53  

التوصل إىل هنج مشترك لصياغة اتفاقية دولية بشأن نقل البضائع اخلطرة جبميع وسـائط النقـل،                
 تأخذ يف االعتبار اجملال العام التفاقية توضع مستقبال بشأن النقل الدويل املتعدد الوسائط،

، اعتـربت، حـىت اآلن،      )٥٩-د (١٩٧٣ بأن اللجنة، اسـتجابة للقـرار        وإذ يذكّر أيضا   
مل يـــتم التوفيـــق بـــني االتفاقـــات  النظـــر يف مثـــل هـــذه االتفاقيـــة قـــد ال يكـــون مناســـباً مـــا  أن
 االتفاقيات الدولية اليت تنظم النقل الدويل للبضائع اخلطرة، أو

 أن الصــكوك الدوليــة الرئيســية الــيت تــنظم نقــل البضــائع اخلطــرة مبختلــف وإذ يالحــظ 
البضـائع اخلطـرة، والتعليمـات الفنيـة لنقـل البضـائع            املدونة البحرية الدولية لنقل     (وسائط النقل   

اخلطــرة بطريقــة آمنــة جــواً، واالتفــاق األورويب املتعلــق بالنقــل الــدويل للبضــائع اخلطــرة علــى     
الطرق الربية، واللـوائح املتعلقـة بالنقـل الـدويل للبضـائع اخلطـرة بالسـكك احلديديـة، واالتفـاق                   

، وكـذلك العديـد     ) اخلطـرة عـرب الطـرق املائيـة الداخليـة          األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضائع    
من اللـوائح الوطنيـة، قـد متـت مواءمتـها حاليـاً مـع النظـام النمـوذجي املرفـق بتوصـيات اللجنـة                         
املتعلقــة بنقــل البضــائع اخلطــرة، بيــد أن عــدم تــزامن عمليــة حتــديث التشــريعات الوطنيــة للنقــل  

ب الرئيســي لعــدم التوافــق التنظيمــي علــى الصــعيد  الــداخلي يف غالبيــة بلــدان العــامل تظــل الســب 
 العاملي، وتشكل عقبات تشريعية كأداء أمام النقل الدويل املتعدد الوسائط،

 وبالنظـام    عن تقديره ألعمال جلنة اخلرباء املعنيـة بنقـل البضـائع اخلطـرة             يعرب - ١ 
ص املسـائل املتعلقـة بنقـل       ها فيما خيـ   املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومس       

 البضائع اخلطرة، مبا يف ذلك أمنها أثناء النقل؛
 :إىل األمني العام يطلب - ٢ 
 بشـــأن نقـــل البضـــائع اخلطـــرة علـــى )٢(تعمـــيم التوصـــيات اجلديـــدة واملعدلـــة )أ( 

حكومـات الـدول األعضـاء، والوكـاالت املتخصصــة، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وســائر         
 لدولية املعنية؛املنظمات ا

ــرة املنقحــة     )ب(  ــة الرابعــة عش ــل البضــائع      نشــر الطبع ــن التوصــيات املتعلقــة بنق م
، والتعديالت علـى الطبعـة الرابعـة املنقحـة مـن التوصـيات املتعلقـة                )٣(النظام النموذجي : اخلطرة

حــدة، ، جبميــع اللغــات الرمسيــة لألمــم املت)٤(دليــل االختبــارات واملعــايري: بنقــل البضــائع اخلطــرة
 ؛٢٠٠٥وبأكثر الطرق فعالية من حيث التكاليف، ويف موعد ال يتجاوز هناية عام 

 ،)٥(إتاحة هذه املطبوعات على املوقـع اإللكتـروين للجنـة االقتصـادية ألوروبـا              )ج( 
لـيت تقــدم أيضـاً خــدمات السـكرتارية إىل اللجنــة، وإتاحـة هــذه املطبوعـات أيضــاً علـى قــرص       ا

 ؛مدمج بذاكرة للقراءة فقط
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 مجيــع احلكومــات، والوكــاالت املتخصصــة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة   يــدعو - ٣ 
الذرية وسائر املنظمات الدولية املعنية إىل أن حتيل إىل أمانة اللجنة آراءها بشـأن عمـل اللجنـة،                  

 مشفوعة بأي تعليقات قد تود إبداءها بشأن التوصيات املعدَّلة؛
ــدعو - ٤  ــاأل   يـ ــة بـ ــات املهتمـ ــع احلكومـ ــاالت  مجيـ ــة والوكـ ــان اإلقليميـ مر واللجـ

املتخصصة واملنظمات الدوليـة املعنيـة إىل أن تأخـذ توصـيات اللجنـة يف االعتبـار، لـدى قيامهـا                     
 بوضع أو حتديث املدونات أو األنظمة املالئمة؛

ــهيكــرر -٥  ــة الدول    طلب ــة أن تــدرس، بالتشــاور مــع املنظمــة البحري ــة،  إىل اللجن ي
ــدين الــ   ــة الطــريان امل ــة دويل،ومنظم ــة ، واللجــان اإلقليمي ــة،   واملنظمــات احلكومي ــة املعني  الدولي

هنج مشترك لصياغة اتفاقية بشأن النقل الدويل للبضائع اخلطرة بوسـائط متعـددة،    إمكانية إجياد   
مـن مجيـع    لنظـام النمـوذجي لنقـل البضـائع اخلطـرة           تنفيذ ا أو أي إمكانية أخرى لتحسني تزامن       

سـبيل  ة وإزالة العراقيل التقنية اليت تعتـرض        ستوى عال من السالم   محتقيق  بغرض كفالة   البلدان  
 التجارة الدولية؛

 
فيمـا يتعلـق بالنظـام املتـوائم علـى الصـعيد العـاملي لتصـنيف املـواد                  أعمال اللجنة    -باء  

 هاالكيميائية وومس
 ٢٠٠٢ أن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة، يف دورتـه لعـام        وإذ يضع يف اعتباره    

ا  الـيت وضـعه    )٦(مـن خطـة التنفيـذ     ) ج( ٢٣املعقودة يف جوهانسربغ، شّجع البلدان، يف الفقرة        
هــا يف أقــرب علــى تنفيــذ النظــام املتــوائم علــى الصــعيد العــاملي لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومس 

 ،٢٠٠٨موعد ممكن كي يتم العمل على حنو كامل هبذا النظام حبلول عام 
ــاره أي  ــة العامــة أقــّرت يف قرارهــا  ضــاوإذ يضــع يف اعتب  املــؤرخ ٥٧/٢٥٣ أن اجلمعي

 خطــة تنفيــذ جوهانســربغ وطلبــت إىل اجمللــس االقتصــادي ٢٠٠٢ديســمرب /كــانون األول ٢٠
واالجتماعي أن ينفِّـذ أحكـام هـذه اخلطـة ذات الصـلة بواليتـه، وأن يعمـل بوجـه خـاص علـى                        

 ،نظومة بتعزيز التنسيق على نطاق امل٢١تنفيذ جدول أعمال القرن 
 : أنوإذ يالحظ مع االرتياح 
مجيع برامج األمم املتحدة والوكاالت املتخصصـة املعنيـة بالسـالمة الكيميائيـة              )أ( 

يف جمال النقل أو البيئة، وال سيما اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة،                     
، اختـذت اخلطـوات املناسـبة لتعـديل أو         ة، ومنظمة الطريان املدين الدويل    واملنظمة البحرية الدولي  

عديل صكوكها القانونية من أجل تنفيذ النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتوصـيف             النظر يف ت  
 ؛املواد الكيميائية وومسها
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قومـان أيضـا باختـاذ اخلطـوات     مكتب العمل الدويل ومنظمـة الصـحة العامليـة ي      )ب( 
ــة القائمــة فيمــا يتعلــق بالســ  املناســبة لتكييــف توصــياهتما ومــدوناهتما  المة  ومبادئهمــا التوجيهي

 عامليـاً، وخباصـة يف جمـايل الصـحة والسـالمة املهنيـتني والوقايـة مـن                  الكيميائية مع النظام املتوائم   
 التسمم ومعاجلته؛

ة املعنية بالنظام املتوائم علـى      الدول األعضاء املشاركة يف أنشطة اللجنة الفرعي       )ج( 
ها، وكذلك املفوضـية األوروبيـة تعمـل جاهـدة     ف املـواد الكيميائيـة وومسصنيـ لتالصعيد العاملي 

بيق يف سبيل تنفيذ النظام املتـوائم       إلعداد تنقيحات للتشريعات الوطنية أو اإلقليمية الواجبة التط       
 على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها؛

ــا   )د(  ــرامج األمـــم املتحـــدة، والوكـ ــة، واملنظمـــات العديـــد مـــن بـ الت املتخصصـ
اإلقليمية، وال سيما معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، ومنظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة                
ــيا واحملــيط         ــاون االقتصــادي آلس ــس التع ــا، وجمل ــة االقتصــادية ألوروب ــة، واللجن الصــحة العاملي

ــية ، واحملفـــل احلكـــومي الـــدويل املعـــين بالســـالمة الكيميائيـــة، واحلكومـــ  ئاهلـــاد ات، واملفوضـ
األوروبيــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت متثــل الصــناعات الكيميائيــة، قــد نظمــت حلقــات     

الصـعيد الـدويل    كل مـن    تدريبية وحلقات دراسية متعددة، وأنشطة أخرى لبناء القدرات على          
واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين من أجل إذكاء الوعي يف جماالت اإلدارة، وقطاع الصـحة،              

ــة      والصــناعة، واإل ــواد الكيميائي ــوائم علــى الصــعيد العــاملي لتصــنيف امل ــذ النظــام املت عــداد لتنفي
 ، أو سامهت يف تلك األنشطة؛وومسها

ف يقتضي املزيد من التعـاون بـني         سو ٢٠٠٨أن التنفيذ الفعلي حبلول عام       وإذ يدرك  
ــة بالنظــام املتــوائم علــى الصــعيد العــامل  الفرعيــاخلــرباء جلنــة  ــة  ة املعني ي لتصــنيف املــواد الكيميائي
هــا واهليئــات الدوليــة املعنيــة، واســتمرار اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــات الــدول األعضــاء،   وومس

ــاء         ــدعم الكــبري ألنشــطة بن ــأثرة األخــرى، وال ــع قطــاع الصــناعات واألطــراف املت ــاون م والتع
 امية، القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية والبلدان الن

 باألمهيــة اخلاصــة للشــراكة العامليــة بــني معهــد األمــم املتحــدة للتــدريب         وإذ يــذكّر 
والبحث ومنظمة العمل الدولية ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي يف جمـال بنـاء              

نـاء  بغيـة ب  وومسهـا   لتصنيف املواد الكيميائيـة      العامليالصعيد  ات لتنفيذ النظام املتوائم على      القدر
 القدرات الالزمة على مجيع املستويات،

األمني العام لنشر النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املـواد           على  يثين   - ١ 
 أقــراص باللغــات الرمسيــة الســت لألمــم املتحــدة، ويف   )٧( يف شــكل كتــابالكيميائيــة وومسهــا
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 ذات الصلة علـى املوقـع اإللكتـروين         ، وإتاحته مع املواد اإلعالمية    )٨(مدجمة بذاكرة للقراءة فقط   
 ؛)٥(ألمانة اللجنة االقتصادية ألوروبا

للجنـــة، ولـــربامج األمـــم املتحـــدة، والوكـــاالت   يعـــرب عـــن بـــالغ تقـــديره  - ٢ 
هــا بتنفيــذ النظــام املتــوائم علــى  املتخصصــة، واملنظمــات األخــرى املعنيــة لتعاوهنــا املثمــر والتزام 

 ؛الصعيد العاملي
 :مني العام إىل األيطلب - ٣ 
 علـى حكومـات الـدول        اليت أُدخلت على النظـام املتـوائم       )٩(تعميم التعديالت  )أ( 

 األعضاء والوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية األخرى املعنية؛ 
 جبميع اللغـات الرمسيـة لألمـم         من النظام املتوائم   )١٠(نشر الطبعة األوىل املنقحة    )ب( 

، ٢٠٠٥مـن حيـث التكـاليف، يف موعـد ال يتجـاوز هنايـة عـام                 املتحدة، وبأكثر الطرق فعاليـة      
وإتاحتــها علــى أقــراص مدجمــة بــذاكرة للقــراءة فقــط وعلــى املوقــع اإللكتــروين ألمانــة اللجنــة     

 ، اليت تقدم خدمات السكرتارية للجنة؛)٥(االقتصادية ألوروبا
أو /احلكومات إىل اختاذ اخلطوات الضـرورية، مـن خـالل اإلجـراءات و        يدعو - ٤ 

 وفق ما أوصت به خطـة التنفيـذ الـيت وضـعها             بة، لتنفيذ النظام املتوائم   التشريعات الوطنية املناس  
 مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، إذا مل تكن قد قامت بذلك بعد؛

للجـان اإلقليميـة وبـرامج األمـم املتحـدة والوكـاالت            إىل    دعوته يكرر توجيه  - ٥ 
، وأن تقـوم، حيثمـا كـان        أن تعمل على تنفيذ النظام املتوائم      املعنية   املتخصصة وسائر املنظمات  

 أو السـالمة يف     ،لديها من صكوك قانونيـة دوليـة تتنـاول سـالمة النقـل             ذلك مالئماً، بتعديل ما   
 موضـع التنفيـذ      البيئـة، حبيـث يوضـع النظـام املتـوائم           أو محاية املستهلك أو محاية     ،أماكن العمل 

 من خالل هذه الصكوك؛
واللجـــان اإلقليميـــة وبـــرامج األمـــم املتحـــدة والوكـــاالت  احلكومـــات يـــدعو - ٦ 

املتـوائم  بالنظـام   الفرعيـة املعنيـة     تزويـد جلنـة اخلـرباء       املتخصصة وغريها من املنظمات املعنيـة إىل        
 تنفيذ النظام؛ب  باملعلومات املتعلقةومسهاو لتصنيف املواد الكيميائية على الصعيد العاملي

 والوكـاالت   ، وبـرامج األمـم املتحـدة      ، واللجـان اإلقليميـة    ،احلكوماتيشجع   - ٧ 
 وبوجه خـاص دوائـر   ،املتخصصة وغريها من املنظمات الدولية املعنية واملنظمات غري احلكومية   

 بتقـدمي مسـامهات ماليـة       توائم علـى الصـعيد العـاملي      امل على تعزيز دعمها لتنفيذ النظام       ،الصناعة
سـاعدة  تقـدمي امل  أو  /البلدان النامية والبلدان الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة و           ألنشطة بناء القدرات يف     

 .تقنيةال
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 برنامج عمل اللجنة -جيم  
 حسـبما ورد يف     ٢٠٠٦-٢٠٠٥ بربنامج عمل اللجنـة لفتـرة السـنتني          وإذ حييط علماً   
 ،)٧(هذا التقرير من ٤٢  و٤١الفقرتني 
 الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصـاداهتا       ضعف التمثيل النسـيب خلـرباء البلـدان       وإذ يالحظ  

 ،مبرحلة انتقالية، يف عمل اللجنة، وضرورة ضمان مشاركتهم على نطاق أوسع يف هذا العمل
أن املـوارد مــن مـوظفي اخلــدمات العامـة الــيت كانـت تتطلبــها      وإذ يالحـظ مـع القلــق   

 لتصــنيف املــواد الكيميائيــة  املعنيــة بالنظــام املتــوائم علــى الصــعيد العــامليأنشــطة اللجنــة الفرعيــة
 ٢٠٠٤ها عند إنشائها واليت مت توفريها من خالل املساعدة العامة املؤقتـة حـىت هنايـة عـام              وومس
لتوصـــيات الـــيت قدمتـــها اللجنـــة يف دورهتـــا  ، بغـــض النظـــر عـــن ا٢٠٠٤أُلغيـــت يف عـــام قـــد 
 ،)١١(األوىل

  املوافقة على برنامج عمل اللجنة؛يقرر - ١ 
ــى أ يشــدد - ٢  ــيت متــر        عل ــدان ال ــة والبل ــدان النامي ــرباء مــن البل ــاركة خ ــة مش مهي

ل اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف عمل اللجنة، ويدعو يف هذا اخلصوص، إىل تقدمي تربعـات تسـهِّ               
مشاركتهم، مبا يف ذلك عن طريـق التكفـل بتكـاليف السـفر وبـدالت اإلقامـة اليوميـة، ويـدعو               

 ذلك؛دم إسهاماهتا إذا كان يتأتى هلا  أن تقالدول األعضاء واملنظمات الدولية إىل
 إىل األمـــني العـــام أن يعيـــد ختصـــيص املـــوارد املناســـبة مـــن مـــوظفي   يطلـــب  - ٣ 

 اخلدمات العامة ألنشطة اللجنة؛
إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي يف            أيضا  يطلب   - ٤ 

ع اخلطــرة يــذ التوصــيات املتعلقــة بنقــل البضــائ  تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار وتنف ٢٠٠٥عــام 
 .هاوالنظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومس

 
 املــــؤرخ ٢٠٠٣/٦٤تنفيــــذ قــــرار اجمللــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي  - ثانيا 

 ٢٠٠٣يوليه /متوز ٢٥
 

 املنشورات - ألف 
، أعـد األمـني     ٢٠٠٣/٦٤يف قراره   وارد  الوفقاً لطلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي       - ٢

ــل البضــائع اخلطــرة        ــة بنق ــن التوصــيات املتعلق ــة عشــرة املنقحــة م ــة الثالث ــام الطبع النظــام  :الع
نكليزيـة  واال ) نسـخة  ٤٥٠(اإلسـبانية   بونشرت الطبعة للتداول والبيع الرمسيني      . )١٢(النموذجي
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)  نسـخة  ٢٤٠(العربيـة   و)  نسـخة  ١٢٥(والصـينية    ) نسخة ٢٦٠(والروسية  ) نسخة ٤ ٤٤٠(
 .) نسخ٩٠٥(والفرنسية 

دليــل  :التوصــيات املتعلقــة بنقــل البضــائع اخلطــرةونشـرت الطبعــة الرابعــة املنقحــة مــن   - ٣
نكليزيـــة واال ) نســـخة٤٠٠(اإلســـبانية بللتـــداول والبيـــع الـــرمسيني  )١٣(االختبـــارات واملعـــايري

)  نسـخة  ٢٢٠(العربيـة   و)  نسـخة  ١٢٥(والصـينية   )  نسخة ٢٠٠(والروسية  ) نسخة ٣ ٩٦٥(
 .) نسخ٨٠٥(والفرنسية 

 ٤٤٥(اإلسـبانية   ب للتـداول والبيـع الـرمسيني        النظـام املتـوائم   ونشرت الطبعـة األوىل مـن        - ٤
)  نســخة١٦٠(والصــينية ) ة نســخ٢١٥(والروســية ) نســخة ٢ ٤٥٠(نكليزيــة واال )نســخة

 .) نسخة٧٨٠(والفرنسية )  نسخة٢٤٥(العربية و
، )١٤(النظـام النمـوذجي ودليـل االختبـارات واملعـايري         مـن   جممعـة   نسخ  ونشرت كذلك    - ٥

دليـل االختبـارات    على الصعيد العاملي لتصـنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا و           النظام املتوائم   ومن  
  بـذاكرة قـراءة فقـط      علـى أقـراص مدجمـة     ) ليزيـة والفرنسـية   كنثنائي اللغـة، اال    ()٨( للبيع واملعايري

 .ألمم املتحدة عند الطلبلرمسية ل الغاتالوهي متيسرة جبميع 
علــى شــبكة اإلنترنــت جبميــع اللغــات يف متاحــان  والنظــام النمــوذجي والنظــام املتــوائم - ٦

 .)٥(موقع اللجنة االقتصادية ألوروبا
 

 النظام النموذجي :تنفيذ التوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة -باء  
املهتمـة   مجيـع احلكومـات      ٢٠٠٣/٦٤ هقـرار دعا اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف          - ٧

واللجــان اإلقليميــة والوكــاالت املتخصصــة واملنظمــات الدوليــة املعنيــة إىل النظــر يف مراعــاة        
 .واألنظمة ذات الصلةاملدونات توصيات اللجنة عند وضع أو استكمال 

ــرة املنقحــة     و - ٨ ــة عش ــة الثالث ــام الطبع ــل البضــائ   لأُدرجــت أحك ــة بنق ع لتوصــيات املتعلق
 :)١٢(النظام النموذجي يف الصكوك الدولية التالية :اخلطرة

التعــديل (املدونــة البحريــة الدوليــة للبضــائع اخلطــرة  :املنظمــة البحريــة الدوليــة )أ( 
 املتعاقــدة يف االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة ١٥٥لألطــراف الـــ بالنســبة التطبيــق الواجــب ، ٠٤-٣٢

 ؛)٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١من  اعتباراً (SOLAS 74)األرواح يف البحر 
ــة للنقــل  ٢٠٠٥طبعــة  :منظمــة الطــريان املــدين الــدويل  )ب(   مــن التعليمــات التقني

 املتعاقـدة يف اتفاقيـة الطـريان        ١٨٨تطبيق إلزامـي لألطـراف الــ        (اجلوي املأمون للبضائع اخلطرة     
 ؛)٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١املدين الدويل اعتباراً من 
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) السادسـة واألربعـون   (٢٠٠٥طبعـة عـام    :)ياتـا  (لنقـل اجلـوي الـدويل   احتـاد ا  )ج( 
 ؛)٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١املنطبق اعتباراً من (لنظام البضائع اخلطرة 

االتفـاق األورويب املتعلـق بالنقـل الـدويل للبضـائع       :اللجنة االقتصادية ألوروبـا  )د( 
ــى اخلطــرة  ــة  عل ــن  ((ADR 2005)الطــرق الربي ــاراً م ــوز١ اعتب ــه / مت ــاً ٤٠) (٢٠٠٥يولي  طرف
 ؛)متعاقداً

االتفـاق األورويب املتعلـق بالنقـل الـدويل للبضـائع       :اللجنة االقتصادية ألوروبـا  )هــ( 
ينـاير  / كـانون الثـاين  ١، املنطبـق اعتبـاراً مـن    (ADN 2005)الطـرق املائيـة الداخليـة    علـى  اخلطرة 
 ؛٢٠٠٥

األنظمـة الدوليـة    : بالسـكك احلديديـة  املنظمة احلكومية الدوليـة للنقـل الـدويل    )و( 
التفاقيـة املتعلقـة   األول لرفـق  امل ((RID 2005)املتعلقة بنقل البضائع اخلطـرة بالسـكك احلديديـة    

 ٤٢) (٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين١تنطبــق اعتبــاراً مــن ) (بالنقــل الــدويل بالســكك احلديديــة
 ).طرفاً متعاقداً

ــدول األعضــاء يف االحتــاد األ   - ٩ ــق   يف ال ــاق األورويب املتعل ورويب، ســتنطبق أحكــام االتف
الطــرق الربيــة واألنظمــة الدوليــة املتعلقــة بنقــل البضــائع   علــى بالنقــل الــدويل للبضــائع اخلطــرة  

 .٢٠٠٥يوليه / متوز١اخلطرة بالسكك احلديدية كذلك على احلركة الداخلية اعتباراً من 
وأوروغــواي األرجنــتني (وط اجلنــويب ال تــزال بلــدان الســوق املشــتركة لبلــدان املخــر   - ١٠

لبضـائع اخلطـرة    بالنقـل الـداخلي ل    اسـتكمال االتفـاق املتعلـق       علـى   تعمل  ) والربازيلوباراغواي  
، )١٩٩٤االتفاق املتعلق بنقل البضائع اخلطرة يف السوق املشتركة لبلـدان املخـروط اجلنـويب،             (

األنظمـة  تعلقة بنقـل البضـائع اخلطـرة و       للتوصيات امل  )١٥(الذي يستند إىل الطبعة السابعة املنقحة     
الدوليــة املتعلقــة بنقــل البضــائع اخلطــرة بالســكك احلديديــة واالتفــاق األورويب املتعلــق بالنقــل    

  .الطرق الربيةعلى الدويل للبضائع اخلطرة 
وضـعت مشـروع    ) وكولومبيـا  بوليفيا وبـريو وفرتويـال    إكوادور و (مجاعة دول األنديز     - ١١

النظـام  : لتوصـيات املتعلقـة بنقـل البضـائع اخلطـرة         للطبعة الثالثة عشـرة املنقحـة       نظام يستند إىل ا   
لعـام  الطـرق الربيـة     علـى   النموذجي، واالتفاق األورويب املتعلق بالنقل الـدويل للبضـائع اخلطـرة            

ــة     ٢٠٠٥ ــل البضــائع اخلطــرة بالســكك احلديدي ــة بنق ــة املتعلق ــة الدولي ــام واألنظم ، ٢٠٠٥  لع
 .٢٠٠٥مايو /ىت أيارالستعالم اجلمهور ح

 مبـادئ   ١٩٩٧ونشرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ يف عـام              - ١٢
 أوصـت فيهـا بتنفيـذ      )١٦(توجيهية لوضع نظم وطنيـة وإقليميـة للنقـل الـداخلي للبضـائع اخلطـرة              



 

12 05-33111 
 

E/2005/53

ي آسـيا  ووقـع وزراء النقـل لرابطـة أمـم جنـوب شـرق       .لبضـائع اخلطـرة  االتوصيات املتعلقة بنقل 
 امللحــق باتفـاق الرابطــة اإلطــاري  ٩ الربوتوكـول رقــم  ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول٢٠يف ) آسـيان (

وينص الربوتوكول على تبسـيط اإلجـراءات واالشـتراطات     .املتعلق بتيسري النقل العابر للبضائع
ل املتعلقــة بالنقــل العــابر للبضــائع اخلطــرة يف بلــدان الرابطــة باســتخدام التوصــيات املتعلقــة بنقــ   

بالنقـل الـدويل للبضـائع اخلطـرة        االتفـاق األورويب املتعلـق       النظـام النمـوذجي و     :البضائع اخلطرة 
 .الطرق الربيةعلى 
ــنة  و - ١٣ ــة ١٩٩٩يف س ــا      اعتمــدت اجلماع ــة لوســط أفريقي تشــاد، (االقتصــادية والنقدي

لنظام املتعلـق   ا )ومجهورية أفريقيا الوسطى، وغابون، وغينيا االستوائية، والكامريون، والكونغو       
بالنقـل  لالتفـاق األورويب املتعلـق   اخلطـرة الـذي يقـوم جزئيـاً علـى أحكـام سـابقة            البضائع  بنقل  

الطـرق الربيـة ولكنـها غـري مطابقـة متامـاً للتوصـيات املتعلقـة بنقـل                  على  الدويل للبضائع اخلطرة    
 .البضائع اخلطرة، النظام النموذجي

ي للبضـائع اخلطـرة يف فـرادى البلـدان، وباسـتثناء مـا       وفيما يتعلق بالنقـل الـداخلي احمللـ      - ١٤
ورد وصــفه أعــاله، قــد خيتلــف تنفيــذ التوصــيات املتعلقــة بنقــل البضــائع اخلطــرة كــثرياً حســب  

ــة لســن القــوانني أو اســتكمال األنظمــة   ــال، جيــري عــادة    .اإلجــراءات الوطني فعلــى ســبيل املث
سنويا وقد جـرى  ) CFR 49(دة األمريكية استكمال األنظمة الواجبة التطبيق يف الواليات املتح

لتوصـيات املتعلقـة بنقـل البضـائع        لاستكماهلا حبيث تعكس أحكام الطبعة الثالثة عشـرة املنقحـة           
وال تزال األنظمة الكنديـة تقـوم علـى أسـاس أحكـام الطبعـة        .اخلطرة، مع استثناءات قليلة جداً

الطـرق الربيـة    علـى   ة لنقـل البضـائع اخلطـرة        وتستند املدونة االسترالي  . )١٧(املنقحةاحلادية عشرة   
لتوصـيات، غـري أنـه    ل )١٨(إىل الطبعـة التاسـعة املنقحـة      ) ١٩٩٨نسخة عام   (وبالسكك احلديدية   

 .جيري حالياً النظـر يف طبعـة جديـدة قائمـة علـى الطبعـة الثالثـة عشـرة املنقحـة مـن التوصـيات           
كمعيــار وطــين يف ماليزيــا وجيــري  مــن التوصــيات )١٩(املنقحــة واعتمــدت الطبعــة الثانيــة عشــرة

 .تنفيذها من خالل تشريعات وطنية يف تايلند
االتفاقيـات أو  بفضـل مواءمـة   وعلى الرغم من أن النقل الدويل للبضائع اخلطـرة ميسـر       - ١٥

يف آن  حتـديثها   االتفاقات الدولية الرئيسية املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة مع النظام النمـوذجي، و           
 مواءمــة بعــض األنظمــة الوطنيــة املنطبقــة علــى النقــل الــربي الــداخلي يف آن   واحــد، فــإن عــدم

التجـارة الدوليـة، خاصـة يف حالـة         جمـال   واحد، أو بشـكل كامـل، مـا زال يسـبب مشـاكل يف               
وهلذا السـبب، أدرجـت اللجنـة يف مشـروع برنـامج عملـها بنـداً بشـأن          .النقل املتعدد الوسائط

النظـام  وأنظمـة نقـل البضـائع اخلطـرة         بـني   العـاملي   ة على الصعيد    املواءملتيسري  املتاحة  اخليارات  
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النموذجي، مبـا يف ذلـك النظـر يف إمكانيـة وضـع اتفاقيـة عامليـة للنقـل الـدويل للبضـائع اخلطـرة                         
 ).��٩) أ (٤١انظر الفقرة (
 

 تنفيذ النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها -جيم  
مــن خطــة ) ج (٢٣ة املســتدامة البلــدان يف الفقــرة  ّجع مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــ شــ - ١٦

ــه املعقــودة عــام   )٦(التنفيــذ  يف جوهانســربغ، علــى تنفيــذ النظــام  ٢٠٠٢ الــيت وضــعها يف دورت
املتوائم على الصعيد العاملي لتصـنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا يف أقـرب موعـد ممكـن بغيـة أن                   

 .٢٠٠٨رحلة التشغيل الكامل حبلول عام يصل النظام إىل م
ــاول عــدة قطاعــات     - ١٧ ــوائم يتن ــان   (ومبــا أن النظــام املت النقــل، والصــحة والســالمة املهنيت

فـإن تنفيـذه بفعاليـة يتطلـب جهـوداً كـبرية مـن الـدول األعضـاء لتعـديل                    ) للمستهلكني، والبيئة 
ــة يف كــل ق      ــق بالســالمة الكيميائي ــة تتعل ــة قائم طــاع، أو ســن تشــريعات   عــدة نصــوص قانوني

 .جديدة
ــوائم مل ينشــر إال يف ســنة     - ١٨ ــام املت ــا أن النظ هــي  ٢٠٠٨ســنة يف حــني أن ، ٢٠٠٣ومب

وصــى بــه لتنفيــذه، فــإن مــن الســابق ألوانــه أن يقــيم بدقــة مــدى تنفيــذه علــى املنــهائي املوعــد ال
 .الصعيد العاملي

 النظـام   : بنقل البضائع اخلطرة   التوصيات املتعلقة ويف قطاع النقل، جرى بالفعل تعديل        - ١٩
 لتعكس أحكام النظام املتـوائم ذات الصـلة، ومـن املتوقـع أن تعـدل تبعـاً لـذلك كـل             النموذجي

، وأن تعـدل  ٢٠٠٧ لتطبق تطبيقاً فعـاالً يف سـنة      ٨الواردة يف الفقرة    الرئيسية  الصكوك الدولية   
، أو الـيت تسـتكمل بانتظـام        تبعاً لذلك أيضاً كل األنظمـة الوطنيـة القائمـة علـى هـذه الصـكوك               

 .٢٠٠٧على أساس النظام النموذجي، لتطبق يف سنة 
واحلالة أكثر تعقيداً يف القطاعات األخرى ألن التنفيذ يتطلب تعـديل أو مراجعـة عـدد       - ٢٠

وسـتكون هنـاك    .كبري من النصوص القانونيـة واملبـادئ التوجيهيـة املختلفـة الـيت جيـب تطبيقهـا       
تصنيف املنتجات الكيميائية وفقاً للمعـايري اجلديـدة، وإصـدار صـحائف            حاجة أيضاً إىل وقت ل    

 .جديدة لبيانات السالمة املادية، وتدريب العمال وتوعية املستهلكني
معظـم أعضـاء    قيـام   ، متثلت األنشطة التنفيذية الرئيسية يف       ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣ويف سنيت    - ٢١

ــة بالنظــام املتــوائم    ــة   علــى جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعني الصــعيد العــاملي لتصــنيف املــواد الكيميائي
عدة حلقات عمـل بشـأن التوعيـة        بتنظيم  واملنظمات غري احلكومية املشاركة يف عملها       وومسها  

الوطنيــة لفائــدة اإلدارات والصــناعة والعمــال، كــان اهلــدف منــها كــذلك ختطــيط السياســات    
 .ريات قانونية واستهالل أنشطة تدريبيةيتغإجراء والعامة 
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ــدأ  - ٢٢ ــد ب ــة و املفوضــية األتوق ــدان    يف روبي ــع البل اســتعراض التشــريعات القائمــة يف مجي
وقــدم بعــض أعضــاء اللجنــة   .الحتــاد األورويبااألعضــاء يف اللجنــة الفرعيــة للنظــام املتــوائم، و 

الفرعية للنظام املتوائم املشورة التقنية املباشرة واخلربة إىل دول أعضاء أخرى ليست أعضـاء يف               
 .الفرعيةاللجنة 
وبــدعم مـــايل مــن عـــدة دول أعضـــاء ومــن املفوضـــية األوروبيــة والقطـــاع اخلـــاص،      - ٢٣

ــربامج  اضــطلعت  ــدريب، مــع    بخمتلــف املنظمــات وال ــاء القــدرات والت عــدة أنشــطة إضــافية لبن
  :مشاركة خرباء يف اللجنة الفرعية للنظام املتوائم، خاصة

مــم املتحــدة للتــدريب والبحــث  الربنــامج العــاملي املشــترك بــني معهــد األ  قــام  )أ( 
 لبنــاء القــدرات للنظــام املتــوائم والشــراكة العامليــة ملــؤمتر القمــة العــاملي  ةالعمــل الدوليــمنظمــة و

 : مبا يليللتنمية املستدامة من أجل بناء القدرات لتنفيذ النظام املتوائم
ة للجنـوب    بلـداً مـن بلـدان اجلماعـة اإلمنائيـ          ١٤مـن أجـل     حلقة عمل يف زامبيـا      تنظيم   - 

 األفريقي؛
ــل   تنظــيم  -  ــة عمــل يف الربازي ــويب     لحلق ــدان املخــروط اجلن ــدان الســوق املشــتركة لبل بل

 ومجاعة دول األنديز؛
ــة للنظــام املتــوائم يف بلــدان رائــدة     -  ــاأجنــوب (وضــع خطــط عمــل وطني ــا  وفريقي زامبي

غيانــا ىل إ) ةالعمــل الدوليــمنظمــة (املســاعدة التقنيـة  تقــدمي و) والســنغال وسـري النكــا 
 فيجي ؛و

 مــن ١٧دراســة استقصــائية بشــأن احتياجــات بنــاء القــدرات للبلــدان الناميــة و إعــداد  - 
 بلدان آسيا واحمليط اهلادئ؛

حلقــة عمــل بشــأن النظــام املتــوائم خــالل الــدورة الرابعــة للمنتــدى احلكــومي     تنظــيم  - 
ــة     ــين بالســالمة الكيميائي ــدويل املع ــل ل   (ال ــة عم ــد أيضــاً خط ــذي اعتم ــام  ال ــذ النظ تنفي

 ؛)املتوائم
 ؛)بالتعاون مع أمانة اللجنة الفرعية للنظام املتوائم(وضع قائمة خلرباء النظام املتوائم  - 
مـع  بـالتزامن   إنشاء فريق استشاري لربنامج بناء قدرات النظام املتوائم تعقد اجتماعاته            - 

 اجتماعات اللجنة الفرعية للنظام املتوائم؛
 : مبا يليعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئرابطة التقامت  )ب( 
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خمتلف حلقات العمـل واحللقـات الدراسـية جلميـع الـدول األعضـاء يف الرابطـة،                 تنظيم   - 
 ورصد التنفيذ؛

الربنــامج الــدويل لســالمة املــواد الكيميائيــة املشــترك بــني منظمــة الصــحة    قــام  )ج( 
 : مبا يليتحدة للبيئة وبرنامج األمم املةالعمل الدوليمنظمة العاملية و

إلســعاف األويل ومراكــز  ملراكــز احلقــة عمــل دوليــة بشــأن النظــام املتــوائم      تنظــيم  - 
 السموم؛

تكييف جمموعة األدوات الدولية ملراقبة املواد الكيميائية للربنامج الدويل لسالمة املـواد             - 
  مع النظام املتوائم؛ةالعمل الدوليمنظمة /الكيميائية

وثائق الدوليـة املـوجزة لتقيـيم املـواد الكيميائيـة وتصـنيف مبيـدات اآلفـات                 استعراض ال  - 
ــة للســالمة        )٢٠(اخلطــرة ــات الدولي ــة والبطاق ــة الصــحة العاملي ــه منظم ــذي أوصــت ب ال

 الكيميائية؛
 .)حلقة عمل واحدة لرابطة الدول املستقلة(املنتدى البيئي ملنطقة البلطيق  )د( 

املنشـأة مبوجـب    يئـات   اهلمـع   تعاونـا   للنظـام املتـوائم أيضـاً       بعة  التااللجنة الفرعية   أقامت   - ٢٤
ات الدولية اليت تعاجل جوانب حمددة مـن السـالمة الكيميائيـة    ياليت تنظم بعض االتفاق  املعاهدات  

اتفاقيـة بـازل املتعلقـة مبراقبـة حركـة      (بغية تيسري تنفيذ النظام املتوائم من خالل هذه االتفاقيات    
بروتوكـول مونتريـال املتعلـق      و؛  )اتفاقيـة بـازل    ( احلـدود وبـالتخلص منـها      النفايات اخلطرة عـرب   

التفاقيــة ســتوكهومل بالنســبة هــذا التعــاون أيضــاً أقــيم مثــل و) بــاملواد املســتنفدة لطبقــة األوزون
 واتفاقية روتردام لتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علـم علـى            ،املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة   

تفاقيــة املتعلقــة واالآفــات خطــرة معينــة متداولــة يف التجــارة الدوليــة   ائيــة ومبيــداتمــواد كيمي
 .)٣٩انظر أيضا الفقرة  (باآلثار عابرة احلدود للحوادث الصناعية

 
بالنظـام املتـوائم علـى     واخلـرباء املعنيـة بنقـل البضـائع اخلطـرة      جلنـة أعمال  - ثالثا 

 خــالل فتــرة الســنتني وومسهــاالصــعيد العــاملي لتصــنيف املــواد الكيميائيــة 
٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

 
 االجتماعات املعقودة - ألف 

 :٢٠٠٤-٢٠٠٣ية خالل فترة السنتني ُعقدت االجتماعات التال - ٢٥
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الـدورة الثالثـة والعشـرون      : جلنة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بنقـل البضـائع اخلطـرة             )أ( 
 ٢٠٠٣يوليـــــه  /وز متـــــ٤يونيـــــه إىل  / حزيـــــران٣٠مـــــن  يف الفتـــــرة يف الفتـــــرة  املعقـــــودة 

)ST/SG/AC.10/C.3/46 و  Add.1 (       إىل  ٣مـن   يف الفتـرة    ؛ والدورة الرابعة والعشرون املعقـودة
ــانون األول١٠ ــمرب / كـ ــة  )Add.1 و ST/SG/AC.10/C.3/48 (٢٠٠٣ديسـ ــدورة اخلامسـ ؛ والـ

ــودة  ــرون املعقـ ــرة والعشـ ــوز١٤ إىل ٥مـــن يف الفتـ ــه / متـ  ST/SG/AC.10/C.3/50 (٢٠٠٤يوليـ
نـوفمرب إىل   / تشـرين الثـاين    ٢٩من  يف الفترة    ؛ والدورة السادسة والعشرون املعقودة       )Add.1 و
 ؛)ST/SG/AC.10/C.3/52 (٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٧

بالنظام املتوائم على الصعيد العـاملي لتصـنيف املـواد          جلنة اخلرباء الفرعية املعنية      )ب( 
 ٢٠٠٣يوليـــه / متـــوز٩ إىل ٧مـــن لفتـــرة يف االـــدورة اخلامســـة املعقـــودة : الكيميائيـــة وومسهـــا

)ST/SG/AC.10/C.4/10(  ــودة ــة املعقـ ــدورة السادسـ ــرة ؛ والـ ــن يف الفتـ ــانون ١٢ إىل ١٠مـ  كـ
ــودة   ) ST/SG/AC.10/C.4/12 (٢٠٠٣ديســمرب /األول ــدورة الســابعة املعق ــن  ؛ وال ــرة م يف الفت
يف الفتـرة   قـودة   ؛ والـدورة الثامنـة املع     )ST/SG/AC.10/C.4/14 (٢٠٠٤يوليـه   / متوز ١٦إىل   ١٤
 ؛)ST/SG/AC.10/C.4/16 (٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٩ إىل ٧من 

علـى الصـعيد العـاملي      جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام املتوائم          )ج( 
ديســمرب / كــانون األول١٠الــدورة الثانيــة املعقــودة يف   : لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا   

٢٠٠٤)   ST/SG/AC.10/32 وAdd.1-3 .( 
يف أعمـال اللجنـة بوصـفها أعضـاء       أمساؤهـا   شاركت البلدان األربعـة والثالثـون التاليـة          - ٢٦

كاملي العضوية يف جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطـرة أو يف جلنـة اخلـرباء الفرعيـة                   
:  أو يف كليهمـا ئيـة وومسهـا  علـى الصـعيد العـاملي لتصـنيف املـواد الكيميا     املعنية بالنظـام املتـوائم     

ــا    ــتراليا، أملانيـ ــبانيا، أسـ ــتني، إسـ ــي، األرجنـ ــاد الروسـ ــالمية،  )٢٢(االحتـ ــران اإلسـ ــة إيـ ، مجهوريـ
، إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، جنـوب أفريقيـا،            )٢١(يرلنداأ

، فنلنـدا، قطـر،     )٢١( الصـني، فرنسـا    ، صربيا واجلبل األسـود،    )٢١(، السنغال، السويد  )٢٢(الدامنرك
، )٢١(يرلنــدا الشــمالية  أ، املغــرب، املكســيك، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و      )٢٢(كنــدا

 .، اهلند، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان)٢١(النرويج، النمسا، نيوزيلندا
عضــو كامــل العضــوية يف جلنــة  املغــرب وهــو يف أعمــال اللجنــة كــل مــن  ومل يشــارك  - ٢٧

اخلرباء الفرعية املعنيـة بنقـل البضـائع اخلطـرة أوكرانيـا وقطـر ومهـا عضـوان كـامال العضـوية يف                   
ــة       ــة بالنظــام املتــوائم علــى الصــعيد العــاملي لتصــنيف املــواد الكيميائي جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعني

 .وومسها
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ــون حكومــات   - ٢٨ ــل مراقب ــاومث ــد،بلغاري ــونس ،)٢١( وتايلن ــر،)٢٢(وت  وجــزر ،)٢٢( واجلزائ
ــهاما ــا ،)٢٢(الب ــة كوري ــا،)٢١( ومجهوري ــا، وروماني ــد .  وسويســرا،)٢١( وســلوفينيا،)٢١( وزامبي وق

ــة    ١٣شــاركت أيضــا جلنــة اجلماعــات األوروبيــة و   ــة متخصصــة ومنظمــة حكوميــة دولي وكال
 .  منظمة غري حكومية٣٩ و

ــات    - ٢٩ ــات أو املنظم ــع اهليئ ــة،    ســؤامل واســتمر االتصــال م ــل الفردي ــن وســائط النق ولة ع
سيما اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا واللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                    وال

 واملنظمـة البحريـة الدوليـة       ،ومنظمة الطـريان املـدين الـدويل      ) هاتني املنطقتني للنقل الداخلي يف    (
 .ديديةواملنظمة احلكومية الدولية للنقل الدويل بالسكك احل

 واألنشــطة الــيت تضــطلع هبــا  هــيوأولــت اللجنــة عنايــة خاصــة للتنســيق بــني أنشــطتها  - ٣٠
أو تصـنيف املـواد الكيميائيـة     متس ميدان نقـل البضـائع اخلطـرة       اليتواملنظمات الدولية األخرى    

  وبرنـامج ، ومنظمـة الصـحة العامليـة   ، ومنظمة العمل الدوليـة ،مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية   
 ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف        ،معهـد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث          و ،األمم املتحدة للبيئـة   
ألنشــطة اللجنــة مكملــة ذه املنظمــات هــ وذلــك لضــمان أن تكــون أعمــال امليــدان االقتصــادي

 .ال مزدوجة أو متضاربة معهاوتوصياهتا 
 .لسكرتاريةوقامت أمانة اللجنة االقتصادية ألوروبا بتوفري أعمال ا - ٣١
 

  جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرةأعمال  - باء 
 املســائل املتنوعــة ذات ٢٠٠٤-٢٠٠٣ناقشــت اللجنــة الفرعيــة خــالل فتــرة الســنتني    - ٣٢

مــن قــرار اجمللــس مــن اجلــزء جــيم  ٢الصــلة بصــالحياهتا وفقــا لربنــامج العمــل املــبني يف الفقــرة  
 .E/2003/46من الوثيقة ) أ( ٢٩الفقرة يف ، و٢٠٠٣/٦٤االقتصادي واالجتماعي 

عشــرة لثــة  علــى الطبعــة الثا)٢(واســتنادا إىل ذلــك العمــل، اعتمــدت اللجنــة تعــديالت   - ٣٣
 وعلى الطبعة الرابعة املنقحـة      النظام النموذجي : للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة    املنقحة  

، وهــي تتكــون بشــكل ليــل االختبــارات واملعــايريد، املتعلقــة بنقــل البضــائع اخلطــرةللتوصــيات 
 : أحكام جديدة أو منقحة عنرئيسي من

 غ عن احلوادث واألحداث العارضة؛اإلبال )أ( 
 ف األلعاب النارية ألغراض النقل؛تصني )ب( 
مواءمــة النظــام النمــوذجي مــع النظــام املتــوائم علــى الصــعيد العــاملي لتصــنيف   )ج( 

  املواد الكيميائية وومسها؛
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 نقل املواد احلاملة للعدوى؛  )د( 
نقل اآلمـن    الوكالة الدولية للطاقة الذرية لل     الئحةمواءمة النظام النموذجي مع      )هـ( 

 ؛ للمواد املشعة
إعداد قائمـة بـبعض املـواد واألصـناف اخلطـرة املوجـودة واجلديـدة وتصـنيفها                  )و( 

 وإدراج أساليب تغليفها وتنقيح بعض متطلبات التغليف؛ 
 شروط نقل املواد الضارة بالبيئة املائية؛  )ز( 
 األحكام العامة السارية على حتميل البضائع اخلطرة وعمليات النقل؛  )ح( 
 ؛ )إيروسول(اختبار وسائل نثر اهلباء  )ط( 
 .اختبار أثر الصهاريج احملمولة )ي( 

يـــة للنظـــام ورأت اللجنـــة الفرعيـــة ضـــرورة متابعـــة عملـــها يف جمـــال املبـــادئ التوجيه  - ٣٤
النمـوذجي، وتقيـيم متطلبـات األمـم املتحـدة يف جمــال التغليـف، ونقـل املـواد اخلطـرة بكميــات          

 .ل يف جمال توحيد تدابري الطوارئ، ووقف العم٢٠٠٦-٢٠٠٥حمدودة خالل فترة السنتني 
مشـروع القـرار الـوارد      منطـوق   ألـف مـن     زء   من اجل  ٥ إىل   ١يرد يف الفقرات من      - ٣٥

 هذا التقرير اإلجراء الذي أوصت اللجنة اجمللس االقتصادي واالجتماعي  من١يف الفقرة 
 .ل جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرةاعمأاختاذه فيما يتعلق بب

 
أعمال جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املتوائم علـى الصـعيد العـاملي لتصـنيف                - جيم 

 املواد الكيميائية وومسها
 املســائل املتنوعــة ذات ٢٠٠٤-٢٠٠٣ناقشــت اللجنــة الفرعيــة خــالل فتــرة الســنتني    - ٣٦

قـــرار المـــن مـــن اجلـــزء جـــيم  ٢ املـــبني يف الفقـــرة هاالصـــلة بصـــالحياهتا وفقـــا لربنـــامج عملـــ
 .E/2003/46من الوثيقة ) ب( ٢٩، والفقرة ٢٠٠٣/٦٤
 صـيغة األوىل علـى ال خلـة  املد )٩(تعـديالت الواستنادا إىل ذلك العمل، اعتمـدت اللجنـة      - ٣٧

توضـيح هـذا    بغـرض   من النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصـنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا               
 : النظام أو إكماله السيما فيما يتعلق بالتايل

توضيح معايري السـمية احلـادة والسـمية الـيت تصـيب اجلهـاز اإلجنـايب والسـمية                   )أ( 
 دفة أعضاء معينة؛البدن أو املستهاليت تصيب كامل 

 معايري جديدة ملخاطر االستنشاق؛وضع  )ب( 
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 ؛ةإرشادات الستخدام التعليمات والرموز التحذيري )ج( 
 ادات إلعداد صحائف بيانات السالمة؛إرش )د( 
ريـــة جديـــدة للبريوكســـيدات وضـــع إرشـــادات إضـــافية للوســـم ورمـــوز حتذي )هـ( 
 .العضوية

احملرز يف جمال تنفيذ النظـام املتـوائم علـى الصـعيد العـاملي             وأبقت اللجنة الفرعية التقدم      - ٣٨
ــة وومس   ــواد الكيميائي ــالتصــنيف امل ــن      ه ــا م ــة إليه ــارير املقدم ــتنادا إىل التق ــد االســتعراض اس  قي

 .املشاركة غري احلكوميةاملنظمات الدولية واحلكومية أعضائها ومن املنظمات 
املنشـأة مبوجـب االتفاقيـات    التعاهديـة  ات  وشرعت اللجنة الفرعية يف التعاون مـع اهليئـ         - ٣٩

تنفيـذ النظـام املتـوائم علـى الصـعيد العـاملي            بغيـة تعزيـز     الدولية املتعلقة بسالمة املواد الكيميائيـة       
 ) . ٢٤انظر أيضا الفقرة (لتصنيف املواد الكيميائية وومسها وذلك من خالل هذه االتفاقيات 

مشـروع القـرار الـوارد يف       منطوق   من    باء زء من اجل  ٧ إىل   ١يرد يف الفقرات من      - ٤٠
 من هذا التقرير اإلجراء الذي أوصـت اللجنـة اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي                ١الفقرة  

بالنظام املتـوائم علـى الصـعيد العـاملي     ل جلنة اخلرباء الفرعية املعنية      اعمأاختاذه فيما يتعلق ب   ب
 .لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

 
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥السنتني عمل وجدول االجتماعات لفترة لابرنامج  - رابعا 

 علــى ٢٠٠٦-٢٠٠٥وافقــت اللجنــة علــى أن يكــون برنــامج العمــل لفتــرة الســنتني     - ٤١
 :النحو التايل

 :جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة )أ( 
 ؛)املواءمة والتوحيد(الغازات نقل  ��١  
 ؛)٨ختبارات سلسلة اال(املواد املتفجرة  ��٢  
إعداد القـوائم والتصـنيف واملواءمـة مـع النظـام املتـوائم علـى الصـعيد                  ��٣  

مللوثـات  امبا يف ذلك قائمـة      (صنيف املواد الكيميائية وومسها     العاملي لت 
 ؛ )املائية

 ؛)٣-٦مبا يف ذلك أداء التغليف واستعراض الفصل (التغليف  ��٤  
 الكميات احملدودة؛ ��٥  
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ن معالتعاو ��٦  
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 حتسني اإلبالغ عن املخاطر؛ ��٧  
 مبادئ توجيهية للنظام النموذجي؛  ��٨  
اخليارات املعنية بتيسـري تـواؤم نظـام نقـل البضـائع اخلطـرة مـع النظـام                  ��٩  

النمــوذجي وتنفيــذها مبــا يف ذلــك وضــع اتفاقيــة عامليــة للنقــل الــدويل  
 للبضائع اخلطرة؛ 

 .ى النظام النموذجي حسب االقتضاءإدخال تعديالت خمتلفة عل ��١٠  
جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املتوائم على الصعيد العـاملي لتصـنيف املـواد               )ب( 

 : الكيميائية وومسها
 األعمال املتعلقة باملخاطر الصحية ��١  
ــيت      - أ    ــواد ال ــايري تصــنيف امل ــق مواصــلة العمــل يف جمــال مع تطل

 مالمستها املاء؛أكّالة عند /غازات سامة
بالتعـاون مـع   (مواصلة العمل املتعلق خبالئط الغازات السـامة    - ب   

 ؛)والتنمية يف امليدان االقتصاديمنظمة التعاون 
االسـتنباط  /احلـث /احلساسـية اسـتيثار   دراسة املسائل املتعلقـة ب     - ج   

ــايري حســب اال     ــى املع ــديالت عل ــراح إدخــال تع قتضــاء واقت
ــع  ( ــاون مـــ ــدان   بالتعـــ ــة يف امليـــ ــاون والتنميـــ ــة التعـــ منظمـــ
 ؛)القتصاديا

ثريات مبـــاالســـتمرار يف دراســـة املعلومـــات املتاحـــة املتعلقـــة   - د   
ــعيفة وال احلساسية القوية  ــات،  وضــ ــال تنقيحــ ــراح إدخــ اقتــ

حســـب االقتضـــاء، علـــى معـــايري تصـــنيف العوامـــل املســـببة 
بالتعـاون   (أو جلده /ي و حلساسية اجلهاز التنفسي للكائن احل    

 ؛)القتصاديامنظمة التعاون والتنمية يف امليدان مع 
 التسـرطن مواصلة العمل للتوصل لتقدير لقوة مفعول عوامل         -هـ    

ــع  ( ــاون مـــ ــدان   بالتعـــ ــة يف امليـــ ــاون والتنميـــ ــة التعـــ منظمـــ
 ؛)القتصاديا
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وضــع توجيهــات بشــأن أمهيــة خمتلــف  مواصــلة العمــل علــى  - و   
بالتعـــاون مـــع منظمـــة  (لقـــة مبعـــايري التســـرطنالعوامـــل املتع

 ؛)التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
ــايري تصــنيف       - ز    ــى مع ــديالت عل ــل إلدخــال التع مواصــلة العم

وضــع توجيهــات بشــأن املعــايري  بغــرض �اإلجنابيــةالســمية �
ــبية لل    ــول النسـ ــوة املفعـ ــاس قـ ــبة لقيـ ــادة املناسـ ــةالمـ  كيميائيـ

ــة ا ( ــع منظمـــ ــاون مـــ ــدان  بالتعـــ ــة يف امليـــ ــاون والتنميـــ لتعـــ
 ؛)االقتصادي

 العمل املتعلق باملخاطر البيئية ��٢  
مواصلة العمل من أجل إدخال املزيـد مـن التحسـينات علـى              - أ   

بالتعــاون مــع (تصــنيف خمــاطر الســمية املائيــة املزمنــة  خمطــط 
 ؛)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

املخـاطر البيئيـة األرضـية      معـايري تصـنيف     االستمرار يف وضع     - ب   
 وومسها؛

ــايري   - ج    ــع معـ ــة وضـ ــة إمكانيـ ــتنفذة  لدراسـ ــواد املسـ ــنيف املـ تصـ
لـــألوزون بالتعـــاون مـــع مـــؤمتر األطـــراف يف بروتوكـــول      

بالتعـاون  (املتعلـق بـاملواد املسـتنفذة لطبقـة األوزون       مونتريال  
 ؛ )مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

املصـادقة علـى الربوتوكـول املتعلـق        إكمال العمل الرامي إىل      - د   
بالتعـاون مـع منظمـة التعـاون والتنميـة      (إذابة املعادن   /بتحويل

 ؛ )يف امليدان االقتصادي
 العمل املتعلق مبسائل اإلبالغ عن املخاطر ��٣  
 هات لتفسري النهج التجميعي؛وضع توجي - أ   
ــة إىل   - ب    ــة احلاجـ ــواد    مناقشـ ــم املـ ــر وسـ ــي لعناصـ ــل هرمـ هيكـ

الكيميائية اليت تشكل خماطر متعددة ووضع مقتـرح يف حالـة          
 االنطباق؛ 
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النظـام املتـوائم علـى الصـعيد العـاملي لتصـنيف املـواد الكيميائيـة              تنفيذ   ��٤  
 وومسها

ــدان األعضــاء      - أ    ــذ املنســق يف البل ــدء يف أنشــطة تيســر التنفي الب
يد العاملي لتصنيف املـواد الكيميائيـة       للنظام املتوائم على الصع   

 وومسها؛ 
التعــاون مــع الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العضــوية التفاقيــة   - ب   

  املسائل ذات االهتمام املشترك؛بازل يف
تنظــيم التعــاون مــع اهليئــات احلكوميــة الدوليــة املســؤولة عــن  - ج   

ــوا    ــإدارة املــ ــة بــ ــة املتعلقــ ــات الدوليــ ــات واالتفاقيــ د االتفاقــ
النظـام املتـوائم علـى      عمـال   إلالكيميائية للتوصل إىل أساليب     

 مـن خـالل   الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائيـة وومسهـا     
 تلك الصكوك؛ 

 استعراض التقارير بشأن أنشطة التدريب و بناء القدرات؛   - د   
تقدمي املساعدة لـربامج األمـم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصصـة              - هـ   

ــد     املشــت ــل معه ــدرات مث ــاء الق ــدريب وبن ركة يف أنشــطة الت
ــة     ــدريب والبحــث ومنظمــة العمــل الدولي األمــم املتحــدة للت

 الربنــامج الــدويل لســالمة املــواد    /ومنظمــة الصــحة العامليــة  
ــة ــة،   الكيميائيـ ــواد التوجيهيـ ــع املـ ــالل وضـ ــن خـ ــداء و مـ إسـ
فيمـــا يتعلـــق برباجمهـــا التدريبيـــة وحتديـــد اخلـــربات  املشـــورة 
  املتاحة؛ واملوارد

 /دراســـة إرســـاء عالقـــة عمـــل مـــع منظمـــة الصـــحة العامليـــة - و   
 لتيسري إدمـاج تنفيـذ      الربنامج الدويل لسالمة املواد الكيميائية    

النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املـواد الكيميائيـة          
الصــكوك ذات الصــلة بــني الشــركاء    و يف األنشــطةوومسهــا

 . العامليني يف جمال الصحة
وقد وافقت اللجنة، واضعة يف االعتبـار العـدد األقصـى أليـام االجتماعـات املخصصـة                  - ٤٢

ـــ    ــة احملــدد ب ــة وهيئاهتــا الفرعي ، وفقــا لقــرار اجمللــس االقتصــادي  ) اجتماعــا٧٦( يومــا ٣٨للجن
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ــاعي  ــرة    ١٩٩٩/٦٥واالجتم ــات للفت ــى جــدول االجتماع ــى النحــو  ٢٠٠٦-٢٠٠٥، عل  عل
 :التايل

٢٠٠٥ 
  اجتماعات١٠ - جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة: ٢٠٠٥ليه يو/ متوز٨-٤
جلنة اخلرباء الفرعية املعنيـة بالنظـام املتـوائم علـى الصـعيد             : ٢٠٠٥يوليه  /متوز) صباحا (١-١١

  اجتماعات ٥ -العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها
جلنة اخلرباء الفرعية املعنيـة بنقـل       : ٢٠٠٥رب  ديسم/ كانون األول  ٧ -نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨

  اجتماعا١٥ -البضائع اخلطرة 
جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بالنظــام املتــوائم  : ٢٠٠٥ديســمرب / كــانون األول٩ -) مســاًء (٧

  اجتماعات٥ -على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها 
 اجتماعا؛ جلنـة اخلـرباء الفرعيـة        ٢٥: ية بنقل البضائع اخلطرة   جلنة اخلرباء الفرعية املعن   : اجملموع(

 ) اجتماعات١٠: املعنية بالنظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها
٢٠٠٦ 

ــوز) صــباحا (١٢-٣ ــه /مت ــل البضــائع اخل    : ٢٠٠٦يولي ــة بنق ــة املعني ــة اخلــرباء الفرعي ــرةجلن : ط
 اجتماعا ١٥
جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املتوائم على الصـعيد         : ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٤ - )ظهرا (١٢

  اجتماعات٥ - العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها
جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بنقــل البضــائع  : ٢٠٠٦ديســمرب /كــانون األول) صــباحا( ١٢-٤

  اجتماعا١٣ - اخلطرة
جلنة اخلرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام املتـوائم          : ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٤ - )ظهرا (١٢

  اجتماعات ٥ -على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها 
  اجتماعان-اللجنة : ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٥

لفرعيـة   اجتماعا؛ جلنـة اخلـرباء ا      ٢٨: جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة      : اجملموع(
 اجتماعـات؛   ١٠: املعنية بالنظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائيـة وومسهـا           

 ) اجتماعان: اللجنة
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وفيما يتعلق مبوارد األمانة اليت ُخصصـت ألعمـال جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام                 - ٤٣
مـن  وومسهـا، الحظـت اللجنـة أن املـوارد     املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية    

أوقفت يف عـام    قد  موظفي فئة اخلدمات العامة اليت كانت قد طُلبت عند إنشاء اللجنة الفرعية             
وأعربت اللجنة عن قلقها بصدد ذلـك يف اجلـزء جـيم مـن مشـروع القـرار الـوارد يف                     . ٢٠٠٤
. هـذه املـوارد   ختصيص  إعادة  ب من منطوقه    ٣الفقرة   من هذا التقرير، الذي يطالب يف        ١الفقرة  

كانـت  املـوارد   تلـك   أن  أن يالحـظ    ويف هذا الصدد، قد يـود اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي             
هـذه املـوارد يف     تـوفري   أوقـف   قـد   و.  من خالل املساعدة املؤقتة العامة     ٢٠٠٤حىت عام   متوافرة  

ــام  ــة   ٢٠٠٤عـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــترك لقـ ــر املشـ ــة لألثـ ــؤرخ ٥٨/٢٧٠ نتيجـ ــ٢٣ املـ انون  كـ
 والذي تقـرر مبوجبـه إلغـاء ثـالث وظـائف مـن فئـة اخلـدمات العامـة يف                     ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

الفقـرة  (وختفـيض اعتمـادات املسـاعدة املؤقتـة العامـة           ) ٢٦الفقـرة   (اللجنة االقتصـادية ألوروبـا      
٢٨ .( 
مشـروع القـرار الـوارد يف    منطـوق  جـيم مـن   اجلـزء    مـن    ٣ إىل   ١يرد يف الفقـرات مـن        - ٤٤
اختـاذه  ب اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي      اإلجراء الذي أوصت اللجنةُ     من هذا التقرير   ١ة  الفقر

 .فيما يتعلق بربنامج عملها
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