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 3102الدورة الموضوعية لعام 

 5112متوز/يوليه  52-1جنيف، 
 )م( من جدول األعمال املؤقت 12البند 

    نقل البضائع الخطرة المسائل االقتصادية والبيئية:
و الاظاااام الماسااا  أعمااااج لجااااة الخبااارا  المعاياااة  اقااال البضاااائع الخطااارة   

 الكيميائية ووسمها لتصايف المواد عالميا
 

 األمين العام تقرير  
  

 موجز 
األمـــل ال ـــام  يقـــدم (، 52-زا  )  542وفقـــا لقـــلا  اقتـــي ااقتتـــا   وااجتمـــاع   

االنظـام املنقـ  و كل سنتل إىل اقتي تقليلا عـن ععمـال ةنـخل اءـااع امل نيـخل انقـل البخلـاة  اء ـلة 
 .عامليا لتتنيف املوا  الكيمياةيخل وومسها، وعن ععمال ةنتيها الفلعيتل

وتنفيــل  5115- 5111ويت تــ  اــلا التقليــل اجلعمــال ةنــخل اءــااع تــ ل فــ ة القــنتل  
 .5111/52 قلا  اقتي ااقتتا   وااجتماع 

لتوصــــيا  مــــن االقــــلا ،  اــــل  األما ــــخل ال ب ــــخل القــــاا خل عاــــلة املنقحــــخل اــــلل  وعمــــ    
 ب ــخل اءامقــخل املنقحــخل لتتوصــيا  لت 1ت ــديل الاملت تقــخل انقــل البخلــاة  اء ــلة  النظــام النمــو ج ، 

لنظــــام ا مــــناملت تقــــخل انقــــل البخلــــاة  اء ــــلة   ليــــل ااتتبــــا ا  وامل ــــاي  وال ب ــــخل اللاا ــــخل املنقحــــخل 
 املنق  عامليا لتتنيف املوا  الكيمياةيخل وومسها.
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اليت حتكم النقل الدويل لتبخلـاة  املدو ا  اللةيقيخل و مجي  التكوك القا و يخل جلى ت ديل و  
، اعتبـا ا مـن وفقـا  لـلل  ال لق املاةيـخل الداتتيـخلالة حبلا عو جوا عو الا عو االقك  احلديديخل عو اء 
ـــــايل   1 ـــــ ة عحكـــــام النظـــــام النمـــــو ج   ـــــمن  ع تتـــــتو ، 5112كـــــا وا الناي/ين حكومـــــا  كن

 .5112 تالي اهتا املت تقخل حبلكخل امللو  الداتتيخل من عجل ت بيقها اعتبا ا من عام
عو  خلالقاةمــ خلوالدوليــ خلالوطنيــ ا اتنقــيا التاــلي  كنــ ةومنظمــا   وليــخل  حكومــا   وقامــت 

 يف عقلب وقت ممكن. املنق  عامليا  تنفيلا لتنظام اختل  ت وا  يف  ل  ااجتاه 
 ليــل ااتتبــا ا  وامل ــاي ، عتــن ت ــدي   عتــن النظــام النمــو ج  و الواعتمــد  التةنــخل  

ــ وا  التــتبخلاملــتتــنيف ا تت تــ حــخل الــيت تتكــوا عساســا مــن عحكــام جديــدة عو منق  قــل و  دةاملؤكق 
عو امل  واـــخل لتـــت ت  ا ا يـــا  التينيـــوم )لـــا يف  لـــ  ا ا يـــا  التينيـــوم امل يبـــخل و  الغـــازا  املمتـــزة،

،  ـــ ا  األمو يـــومو  وال بـــوا  املقـــتغ، عنهـــا،غـــ  املتنـــا لة   واملكنفـــا ( ااعو إعـــا ة تـــدويل  منهـــا
جمموعـا   وو ـ  ع مـا  عتـن الوقـو  ت يـا الغـاز وتـلاطي   تـلاطي واتتبا  واملوا  املا خل  

 م ــدا عو ملنظمــخل الدوليــخل لتوحيــد املقــاييي لتتــني  عوعيــخل  ــغ  ا ااســ وا ا   وت بيــ  م ــاي 
 جديدة. تدمخل

طليقــــخل اتتبــــا  واعتمــــد  التةنــــخل عيخلــــا ت ــــدي   عتــــن النظــــام املنقــــ  عامليــــا تاــــمل  
امل ـاطل فئـا  متنوعـخل هتـدإ إىل زيـا ة تو ـيا م ـاي  كامـا وعح، دةاملؤكق  التتبخل جديدة لتموا  

ــــــد، و ــــــل /هتيج ال ــــــل الاــــــديدين تآكــــــلاملت تقــــــخل ا ــــــاع اةــــــو ، /هتيج اةت إىل اســــــتكمال و واهلب
  وجـــداول مـــوجزة منقحـــخل ومبقـــ خل امل تومـــا  الـــيت ينبغـــ  إ  اجهـــا يف صـــحيفخل ايا ـــا  القـــ مخل

ــــخل وومسهــــال ــــ ظامــــو  ،تتــــنيف املــــوا  الكيمياةي ــــدوين دا لا جدي ــــا  امل ــــاطل،  مــــوز ت ــــخل ولبيا  حتليلي
 .منقحخل وعكنل  شدا

مت خت ـــي   و ا  و   5114- 5112واعتمـــد  التةنـــخل ال ـــامج عمـــل لفـــ ة القـــنتل  
ةنـخل اءـااع الفلعيــخل امل نيـخل انقـل البخلــاة  اء ـلة وةنـخل اءــااع الفلعيـخل امل نيـخل االنظــام املنقـ  عامليــا 

وفقــــا لقــــلا   5114-5112  و ا  التةنــــخل لتفــــ ةكــــلل  ومسهــــا و لتتــــنيف املــــوا  الكيمياةيــــخل و 
 .1111/52اقتي ااقتتا   وااجتماع  

 ععماهلا. تا   وااجتماع  مالوع قلا  ااجلااقتي ااقتي تمد وتوص  التةنخل اجلا  
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. جتماع بل اقتي ااقتتا   واااعتما ه من ق  مقدم مالوع قلا   -عوا   . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
. فيما يت ت  انقل البخلاة  اء لة ععمال التةنخل -علف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
 5  لتتنيف املوا  الكيمياةيخل وومسهاععمال التةنخل فيما يت ت  االنظام املنق  عامليا  -اـاع   
. ل امج عمل التةنخلا -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 11 

. 5111/52تنفيل قلا  اقتي ااقتتا   وااجتماع   -ثا يا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
. املناو ا  - علف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 11 
. ظام النمو ج تنفيل التوصيا  املت تقخل انقل البخلاة  اء لة  الن -اـاع    . . . . . . . . . . . . . 15 
. لتتنيف املوا  الكيمياةيخل وومسهاتنفيل النظام املنق  عامليا  -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

هـا   الكيمياةيـخل وومسععمال ةنخل اءااع امل نيخل انقـل البخلـاة  اء ـلة واالنظـام املنقـ  عامليـا لتتـنيف املـوا -ثالنا  
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 بل المجلس االقتصادي واالجتماعيالعتماده من ق  مقدم مشروع قرار  -أوال  
توصـــ  ةنـــخل اءـــااع امل نيـــخل انقـــل البخلـــاة  اء ـــلة واالنظـــام املنقـــ  عامليـــا لتتـــنيف املـــوا   - 1

 اقتتا   وااجتماع  ااعتما  مالوع القلا  التايل الكيمياةيخل وومسها اقتي ا
 

أعمااااج لجااااة الخبااارا  المعاياااة  اقااال البضاااائع الخطااارة و الاظاااام الماسااا  عالمياااا    
 لتصايف المواد الكيميائية ووسمها

 
 ،المجلس االقتصادي واالجتماعيإن  
 1111تاـــــــــــــلين األول/عكتـــــــــــــوال  55املـــــــــــــؤ    1111/52إىل قلا يـــــــــــــه  إذ يشاااااااااااااير 

 ،5111متوز/يوليه  52املؤ    5111/52 و
ـــخل اءـــااع امل نيـــخل انقـــل البخلـــاة  اء ـــلة  وقاااد نظااار  يف تقليـــل األمـــل ال ـــام عـــن ععمـــال ةن

5115-5111خل وومسها ت ل ف ة القنتل واالنظام املنق  عامليا لتتنيف املوا  الكيمياةي
(1)، 

 
 فيما يتعل   اقل البضائع الخطرة أعماج اللجاة - ألف 

ــــل   مساااال  يإذ   ــــخل اءــــااع امل نيــــخل انقــــل البخلــــاة  اء ــــلة تاجلمهيــــخل ال مــــل ال ــــه ةن خلــــ ت  ا
املــدو ا  واأل ظمــخل املت تقــخل انقــل لتنقــي  واالنظــام املنقــ  عامليــا لتتــنيف املــوا  الكيمياةيــخل وومسهــا 

 البخلاة  اء لة،
يقــــ  يف اعتبــــا ه  ــــلو ة اىافظــــخل عتــــن م ــــاي  األمــــاا يف مجيــــ  األوقــــا ، وت ضااااعيوإذ  

ـــــخل اـــــله القخلـــــايا مل تتـــــف املنظمـــــا   املقـــــؤولخل عـــــن النظـــــام النمـــــو ج ، التةـــــا ة، وكـــــلل  عمهي
املتزايـدة ااــجلا ةايــخل األ وام واملمتتكـا  والبيئــخل عــن طليـ  النقــل املــجلموا ااســتةااخل لتاــواغل  مـ 

 واملخلموا لتبخلاة  اء لة،
خل يف التةــا ة عتــن الن ــاق التزايــد املقــتمل يف حةــم البخلــاة  اء ــلة املتداولــ الحاا يوإذ  
 واااتكا ،وسلعخل توسُّ  التكنولوجيا ال امل  
إىل ع ــه يف حــل عا التــكوك الدوليــخل اللةيقــيخل الــيت تــنظم  قــل البخلــاة  اء ــلة  شاايريوإذ  

عفخلــل مــ  النظــام منقــقخل تنقــيقا ل تتــف وســاة  النقــل وال ديــد مــن األ ظمــخل الوطنيــخل اــ  ا ا 
اــله لتنقــي  مواصــتخل ال مــل فــ ا البخلــاة  اء ــلة، ااــجلا  قــل لتةنــخل النمــو ج  امللفــ  اتوصــيا  ا
اـ  عيخلـا إىل عا التقـدم املتفـاو  يف يتيقـ  التةـا ة، وإ  لقـ مخل و الالتكوك عمل  لو   لت زيـز 

__________ 

 (1)  E/2013/51. 
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نــل حتــديا  ميزال يــنقــل الــداتت  يف ا ــن اتــداا ال ــا  ا املت تقــخل االحتــديا التاــلي ا  الوطنيــخل 
 ملت د  الوساة ،جقيمخل لتنقل الدويل ا

ألعمــال ةنــخل اءــااع امل نيــخل انقــل البخلــاة  اء ــلة واالنظـــام  يعاارع عاان تقااديره - 1 
املنقـ  عامليـا  لتتــنيف املـوا  الكيمياةيــخل وومسهـا فيمــا اـ  املقــاةل املت تقـخل انقــل البخلـاة  اء ــلة، 

 النقل عماهنا عثناع لا يف  ل  
  إىل األمل ال ام طلبي - 5 
لــــخل املت تقــــخل انقــــل البخلــــاة  اء ــــلة عا ي )ع(  عتــــن  (2)مــــم التوصــــيا  اةديــــدة وامل دب

حكومـــا  الـــدول األعخلـــاع، والوكـــاا  املت تتـــخل، والوكالـــخل الدوليـــخل لت اقـــخل الل يـــخل وغ اـــا مـــن 
  املنظما  الدوليخل امل نيخل

عاــلة املنقحــخل لتتوصـيا  املت تقــخل انقـل البخلــاة  اء ــلة  النامنـخل عا يناـل ال ب ــخل  )ب( 
املت تقـــــخل انقـــــل مـــــن التوصـــــيا   (4)لت ب ـــــخل اءامقـــــخل املنقحـــــخل 5، والت ـــــديل (3)النظـــــام النمـــــو ج 

البخلــاة  اء ــلة   ليــل ااتتبــا ا  وامل ــاي  تميــ  التغــا  اللمسيــخل لثمــم املتحــدة، واــجلكنل ال ــلق 
  5112ف اليخل من حيا التكاليف، يف موعد ا يتةاوز هنايخل عام 

، الـيت (5)لتةنـخل ااقتتـا يخل ألو واـاالاـبك  ا  عتـن املوقـ  عا يتيا اله املناـو   )ج( 
  عتن عقلاص مدجمخليف شكل كتاب وعيخلا تقدم تدما  األما خل إىل التةنخل، و 

ـــخل، والوكـــاا  املت تتـــخل، والوكالـــخل  يااادعو - 2  مجيـــ  احلكومـــا ، والتةـــاا اوقتيمي
عا حتيــل إىل عما ـــخل التةنـــخل   اعاـــا الدوليــخل لت اقـــخل الل يـــخل وغ اـــا مــن املنظمـــا  الدوليـــخل امل نيـــخل إىل 

املت تقــــخل انقــــل توصــــيا  الااــــجلا عمــــل التةنــــخل، ماــــفوعخل اــــجل  ت تيقــــا  قــــد تــــو  إاــــداعاا عتــــن 
 البخلاة  اء لة 

ــــخل، والوكــــاا  املت تتــــخل  ياااادعو - 4  مجيــــ  احلكومــــا  املهتمــــخل، والتةــــاا اوقتيمي
عنــد و ــ  عو حتــديا املــدو ا   عتــل توصــيا  التةنــخل يف ااعتبــا واملنظمــا  الدوليــخل امل نيــخل إىل 

 واأل ظمخل امل ةمخل 

__________ 

 .Add.2و  ST/SG/AC.10/40/Add.1ا ظل   (2) 

 (3)  ST/SG/AC.10/1/Rev.18. 
 (4)  ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.2. 

 (5)  www.unece.org/trans/danger/danger.html. 
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يـــخل ومنظمــــخل إىل التةنـــخل عا تــــد ش، االتاـــاو  مـــ  املنظمــــخل البحليـــخل الدول يطلاااب - 2 
والتةــاا اوقتيميــخل واملنظمــا  احلكوميــخل الدوليــخل امل نيــخل، إمكا يــا  حتقــل  ال ــ اا املــدي الــدويل

مقــــتوى عــــال  تــــوافل يــــ  البتــــداا لخلــــماا ت بيــــ  النظــــام النمــــو ج  لنقــــل البخلــــاة  اء ــــلة يف مج
األمـــاا وإزالـــخل احلـــواجز التقنيـــخل الـــيت ت ـــ و ســـبيل التةـــا ة الدوليـــخل، لـــا يف  لـــ  عـــن طليـــ   مـــن

 الدويل لتبخلاة  اء لة اليت تنظم النقل ااتفاقا  عو ااتفاقيا  الدوليخل تنقي  مواصتخل 
قتيميـخل امل نيـخل، واملنظمــخل مجيـ  احلكومـا  وكـلل  التةـاا عو املنظمـا  او يادعو - 5 

يت تـ  اجلوجــه  البحليـخل الدوليــخل، ومنظمـخل ال ــ اا املـدي الــدويل، إىل تقـدإ ت تيقــا  إىل التةنـخل فيمــا
عحكــــــام النظـــــــام  طنيــــــخل عو اوقتيميـــــــخل عو الدوليــــــخل عـــــــناتــــــت إ عحكـــــــام التــــــكوك القا و يـــــــخل الو 

 زيــز ااتقــاق اــل اــله النمــو ج ، و لــ  لتمكــل التةنــخل مــن و ــ  مبــا ن توجيهيــخل ت او يــخل لت
هلـا  وحتديـد ااتت فـا  املو ـوعيخل القاةمـخل اـل ع ظمـخل  اعـ  املت تبا  واحلد مـن ال واةـ  الـيت ا 

تقتـــي  تتـــ  ااتت فـــا  يف امل اةـــخل النمو جيـــخل إىل نقـــل الدوليـــخل واوقتيميـــخل والوطنيـــخل،  ـــدإ ال
م وقـا  عمــام  ،تكـوا ازمــخل عنـدما ،حـد ممكــن عمتيـا  وكفالـخل عا تاــكل اـله ااتت فــا عقتـن 

النقــــل ا مــــن والكفــــؤ لتبخلــــاة  اء ــــلة  وإجــــلاع اســــت لاو حتليــــل  لتنظــــام النمــــو ج  و تتــــف 
مت تباهتـــا لتمقـــت دم والقـــد ة عتـــن تلمجـــخل وســـهولتها و ـــوحها  ـــدإ حتقـــل صـــكوك الوســـاة  

  اُيقل
 

الكيميائياااة  لتصاااايف الماااوادأعماااج اللجااااة فيماااا يتعلااا   الاظاااام الماسااا  عالمياااا  -  ا  
 ووسمها
  لتتنميــــــــخل املقــــــــتدامخل قــــــــد شــــــــة ، عا مــــــــؤمتل القمــــــــخل ال ــــــــامل إذ يضااااااااع فااااااااي اعتباااااااااره 

، البتــداا عتــن ت بيــ  النظــام (6)()ج( مــن ت ــخل التنفيــل )ت ــخل جواا قــا  لتتنفيــل 52 الفقــلة يف
نظــام ال املنقــ  عامليــا  لتتــنيف املــوا  الكيمياةيــخل وومسهــا يف عقــلب وقــت ممكــن وتاحــخل ال مــل  ــلا

 ،5112االكامل حبتول عام 
املــــؤ    22/522عيخلــــا  عا اةم يــــخل ال امــــخل عقــــل ، يف قلا اــــا  وإذ يضااااع فااااي اعتباااااره 

، ت ـــخل جواا قـــا  لتتنفيـــل وطتبـــت إىل اقتـــي ااقتتـــا   5115كـــا وا األول/ يقـــما  51

__________ 

 - ب/عغقــــــــ ي  55فليقيــــــــا، مــــــــؤمتل القمــــــــخل ال ــــــــامل  لتتنميــــــــخل املقــــــــتدامخل، جواا قــــــــا ، جنــــــــوب ع تقليــــــــل  (6) 
والتتـوي((، الفتـل األول، القـلا   A.03.II.A.1)مناو ا  األمم املتحدة،  قـم املبيـ   5115عيتول/سبتما  4
 ، امللف .5
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عمـال القــلا وااجتمـاع  تنفيـل األحكـام املتتـتخل اوايتـه مـن اء ـخل، وزاصـخل ت زيـز تنفيـل جـدول ع
51
 دعيم التنقي  عتن   اق املنظومخل،ات (7)

  الح  مع االرتياحيوإذ  
ومجيـ  اـلامج األمـم املتحـدة والوكـاا  املت تتـخل  عا التةنخل ااقتتا يخل ألو واـا )ع( 

امل نيـــــخل االقـــــ مخل الكيمياةيـــــخل يف ميـــــداا النقـــــل عو البيئـــــخل، وزاصـــــخل ال ـــــامج األمـــــم املتحـــــدة لتبيئـــــخل 
ليـــخل الدوليـــخل ومنظمـــخل ال ـــ اا املـــدي الـــدويل، قـــد اختـــل  االف ـــل اء ـــوا  املناســـبخل واملنظمـــخل البح

ت بيــــــ  النظـــــام املنقـــــ  عامليــــــا  لتتـــــنيف املــــــوا   ـــــدإ لت ـــــديل صـــــكوكها القا و يــــــخل عو حتـــــدينها 
 ظل يف ت ديتها يف عقلب وقت ممكن الكيمياةيخل وومسها، عو عهنا تن

ــــخل ومنظمــــخل األ )ب(  مــــم املتحــــدة لثغليــــخل والز اعــــخل ومنظمــــخل عا منظمــــخل ال مــــل الدولي
التـــحخل ال امليـــخل تت ـــل عيخلـــا  اء ـــوا  املناســـبخل لتكييـــف توصـــياهتا ومـــدو اهتا ومبا ةهـــا التوجيهيـــخل 
احلاليـــــخل املت تقـــــخل االقـــــ مخل الكيمياةيـــــخل مـــــ  النظـــــام املنقـــــ  عامليـــــا ، وزاصـــــخل يف جمـــــاا  التـــــحخل 

 ع جه خل من التقمم و والق مخل املهنيتل وإ ا ة مبيدا  ا فا  والوقاي
ــــــخل عا تاــــــلي ا  عو م ــــــاي   )ج(  ــــــا )عو القــــــماملالوطني  تنفيــــــل النظــــــام املنقــــــ  عاملي

(، 5111) ااحتـــا  اللوســـ االف ـــل يف   صـــد  قـــد واحـــد عو عـــدة ق اعـــا  ق ـــاع  ات بيقـــه( يف
، (5115مجهو يـــخل كو يـــا )و (، 5111الاازيـــل )و (، 5111عو وغـــوا  )، و (5111) إكـــوا و و 
، (5111صــــلايا )، و (5111سويقــــلا، )و  (،5112) ســــنغافو ة، و (5111) قيــــاجنــــوب عفليو 
ـــــت  ـــــام )و (، 5111) التـــــلو  ، (5114مو ياـــــيوش )، و (5111املكقـــــي  )و  (،5111فيي
ااحتــــــا   األعخلــــــاع يف 52 ـ، فخلــــــ  عــــــن البتــــــداا الــــــ(5115اليااــــــاا )و (، 5111)  يوزيتنــــــداو 

 ،(8)(5112قتتا يخل األو وايخل )األعخلاع يف املن قخل ااالن ثخل األو ويب والبتداا 
تاــــــلي ا  التــــــحخل والقــــــ مخل ااــــــجلا  منــــــو ج ال مــــــل تــــــل فيهــــــا  عســــــ اليا عا ) ( 

واأل ظمخل املتتـتخل اـه ومـدو ا  املما سـا  لتنفيـل عحكـام ال ب ـخل النالنـخل املنقحـخل مـن النظـام املنقـ  
ينــــايل  ا النــــاي/يف كــــا و  1مــــن عصــــل  وايــــا  قخلــــاةيخل عســــ اليخل 2يف االف ــــل عامليــــا  حيــــز النفــــا  

الوايـــــا  القخلــــــاةيخل يف وايتـــــل إ ـــــافيتل مـــــن ، ومـــــن املتوقـــــ  عا تـــــدتل حيـــــز النفـــــا  5115
5112كا وا الناي/ينايل  يف

(2)  
__________ 

، اقتـــد األول، 1115حزيلاا/يو يـــه  14-2تقليـــل مـــؤمتل األمـــم املتحـــدة امل ـــم االبيئـــخل والتنميـــخل،  يـــو    جـــا  و،   (7) 
 ، امللف  الناي.1والتتوي((، القلا   A.93.I.8)مناو ا  األمم املتحدة،  قم املبي   ختلاا املؤمتلالقلا ا  اليت ا

ميكـن ااطــ ع عتــن امل تومــا  املت تقــخل ات بيــ  النظــام املنقـ  عامليــا  لتتــنيف املــوا  الكيمياةيــخل وومسهــا حقــ(   (8) 
لتةنـخل الاـبك  و ا  واملبـا ن التوجيهيـخل يف املوقـ  البتد وعـن طليـ  التـكوك القا و يـخل الدوليـخل والتوصـيا  واملـد

 .www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.htmlااقتتا يخل ألو واا 
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ـــــه  (ـ)ا  ـــــا االت ـــــدي  تـــــل يف ااحتـــــا  األو ويب ع   لتتتـــــنيفل ةحتـــــه  النـــــاي والنال
ال ب ـخل النالنـخل عحكـام شـيخل مـ  اتممعحكامهـا ج ـل   ـدإ، ملاعاة لتتقـدم التقـم والوسم والتغتيف

متوز/يوليــــه  21 و 5111 يقـــاا/عاليل  11حيـــز النفــــا  يف  ،املنقحـــخل مـــن النظــــام املتقـــ  عامليــــا  
ــــوايل، و  ،5115 ــــ  5112عا يُناــــع يف عــــام توقــــ  يُ عتــــن الت إىل مواعمــــخل اهلــــا إ  الت ــــديل اللاا
  (2)ملنق  عامليااملنقحخل من النظام ا ب خل اللاا خل م  الامللكو ة عع ه ال ةحخل 
تتـــنيف امل ـــاطل و قـــل ل ظـــام ااـــجلا وزا ة التـــناعخل إشـــ ا   تـــل ع ـــه يف تايتنـــد  )و( 

حيـز  عامليـا    فـا  عحكـام ال ب ـخل النالنـخل املنقحـخل مـن النظـام املنقبـ و، واحلكم امللف  اـهاملوا  اء لة 
عجــــل  مــــنثتــــخل تاــــلي ا  ممالجيــــل  و ــــ  التــــيغخل النهاةيــــخل و ، 5115  ا /مــــا ش  12النفــــا  يف 

  (2)(/ااست داميف ق اعا  عتلى )منل ال لو ت بي  النظام املنق  عامليا  
 تـــــل امل يــــا  املـــــنقا ل اــــ   ااألت ـــــا   ع ــــه يف الوايــــا  املتحـــــدة األمليكيــــخل )ز( 

املنقـ  عامليــا يف مكـاا ال مـل حيـز النفــا  مـن النظـام عحكـام ال ب ـخل النالنــخل املنقحـخل اءـاص اتنفيـل 
5115 /مايوعيا  52يف 

(2)  

م ـــاي  عو مبـــا ن توجيهيـــخل  وععا ال مـــل عتـــن و ـــ  عو تنقـــيا تاـــلي ا  وطنيـــخل  )م( 
ــــل النظــــام  ــــ  عتــــن املــــوا  الكيمياةيــــخل يف تنفي ــــا  املنقــــ  تن ب  منــــليف اتــــداا عتــــلى ) متواصــــلعاملي

الاــــا وش،  )منــــل البتــــداا األتــــلىا ــــن جتــــل  يف كنــــدا( يف حــــل إ دو يقــــيا وشــــيت  والفتبــــل و 
، طاجيكقــتاا، و شـيت ، و زامبيــااملت ـد ة القوميـا ، و  اوليفيــا، و ولـخل و يـخل الكو غـو الدميقلاطيــخلمجهو 
تت تـــــ  ( ع اــــ خل املكقـــــي ، و ماليزيــــا، و كولومبيـــــا، و ق غيزســــتاا، و الفتبـــــل، و غواتيمــــااو غامبيــــا، و 

  (2)بدع قليبا  تعا او   ت   تنفيل ق اعيخل عو اس اتيةيا  تنفيل وطنيخل، عو يُتوق  
عا عــد ا مــن اــلامج األمــم املتحــدة والوكــاا  املت تتــخل واملنظمــا  اوقتيميــخل،  ()ط 

وا ســــيما م هــــد األمــــم املتحــــدة لتتــــد ي( والبحــــا، ومنظمــــخل ال مــــل الدوليــــخل، ومنظمــــخل التــــحخل 
ال امليــخل، والتةنــخل ااقتتــا يخل ألو واــا، وجمتــي الت ــاوا ااقتتــا    ســيا واىــي  اهلــا ن، ومنظمــخل 

ميخل يف امليـداا ااقتتـا  ، واحلكومـا ، وااحتـا  األو ويب، واملنظمـا  غـ  احلكوميـخل الت اوا والتن
املمنتخل لتتناعا  الكيمياةيخل، قـد  ظمـت حتقـا  عمـل وحتقـا    اسـيخل وع اـ خل عتـلى مت ـد ة 

التـــــ يد الـــــدويل و وا اوقتيمـــــ   مـــــن يف تتـــــ  احلتقـــــا  عتـــــن كـــــللبنـــــاع القـــــد ا  عو ســـــامهت 
او ا ة وق ــاع التــحخل والتــناعخل واوعــدا  لت بيــ  النظــام املنقــ  عامليــا   مــن عجــل توعيــخلوالــوطم، 

 ،لت بيقهعو تقدإ الدعم 
عا الت بيـ  الف ـال سـيت ت( املزيـد مـن الت ـاوا اـل ةنـخل اءـااع الفلعيـخل امل نيـخل  وإذ يدرك 

خل، واســتملا  اةهــو  االنظــام املنقــ  عامليــا  لتتــنيف املــوا  الكيمياةيــخل وومسهــا واهليئــا  الدوليــخل امل نيــ
الــــيت تبــــلهلا حكومــــا  الــــدول األعخلــــاع، والت ــــاوا مــــ  التــــناعخل وعصــــحاب املتــــتحخل ا تــــلين، 
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لحتــخل ا تقاليــخل والبتــداا وتقــدإ  عــم كبــ  أل اــ خل انــاع القــد ا  يف البتــداا الــيت متــل اقتتــا اهتا ل
 الناميخل،
ر  لبحــــا ومنظمــــخل ال مــــل ااألمهيــــخل اءاصــــخل مل هــــد األمــــم املتحــــدة لتتــــد ي( وا وإذ ياااا   

الدوليــخل ومنظمــخل الت ــاوا والتنميــخل يف امليــداا ااقتتــا   والاــلاكخل اومناةيــخل ال امليــخل مــن عجــل انــاع 
ــــخل وومسهــــا فيمــــا يت تــــ  ا ــــا  لتتــــنيف املــــوا  الكيمياةي ــــ  النظــــام املنقــــ  عاملي ــــاع القــــد ا  يف ت بي بن

 القد ا  عتن مجي  املقتويا ،
املنقـــ  عامليـــا مـــن النظـــام اـــل ال ب ـــخل اللاا ـــخل املنقحـــخل نلعتـــن األمـــل ال ـــام  ثاااايي - 1 
االتغــا  اللمسيــخل القــت لثمــم املتحــدة، يف شــكل كتــاب ويف  (9)املــوا  الكيمياةيــخل وومسهــا لتتــنيف

لتةنـخل ااقتتـا يخل الاـبك  م  ما يتتل اه مـن مـوا  إع ميـخل عتـن املوقـ  ، تاحتهإو عقلاص مدجمخل، 
ــ  الــيت تقــدم تــدما  األما ــخل  ألو واــا إىل ةنــخل اءــااع امل نيــخل انقــل البخلــاة  اء ــلة واالنظــام املنقب

 عامليا لتتنيف املوا  الكيمياةيخل وومسها 
لتةنخل ولتةنـخل ااقتتـا يخل ألو واـا ولـاامج األمـم املتحـدة  عن  الغ تقديره يعرع - 5 

يـــ  النظـــام املنقـــ  والوكــاا  املت تتـــخل واملنظمـــا  األتـــلى امل نيـــخل لت اوهنــا املنمـــل والتزامهـــا ات ب
  عامليا  لتتنيف املوا  الكيمياةيخل وومسها

 إىل األمل ال ام  طلبي - 2 
لنظــام املنقــ  امــن عتــن ال ب ــخل اللاا ــخل املنقحــخل املدتتــخل  (10)عا ي مــم الت ــدي   )ع( 

عتـــن حكومــا  الــدول األعخلــاع والوكــاا  املت تتـــخل عامليــا لتتــنيف املــوا  الكيمياةيــخل وومسهــا 
 املنظما  الدوليخل األتلى امل نيخل  غ اا منو 

لنظــــام املنقـــــ  عامليــــا لتتــــنيف املـــــوا  مــــن اناــــل ال ب ــــخل اءامقــــخل املنقحـــــخل عا ي )ب( 
 مــــن حيــــااــــجلكنل ال ــــلق ف اليــــخل و تميــــ  التغــــا  اللمسيــــخل لثمــــم املتحــــدة  (11)الكيمياةيــــخل وومسهــــا

خل وعتـــن املوقـــ  ، وعا يتيحهـــا عتـــن عقـــلاص مدجمـــ5112التكـــاليف، يف موعـــد عقتـــاه هنايـــخل عـــام 
  (2)لتةنخل ااقتتا يخل ألو وااالابك  
الاـبك  عا يواصل تقـدإ امل تومـا  عـن تنفيـل النظـام املنقـ  عامليـا عتـن املوقـ   )ج( 

  (2)لتةنخل ااقتتا يخل ألو واا

__________ 

 .والتتويبا  A.11.II.E.6مناو ا  األمم املتحدة،  قم املبي    (9) 

 (10)  ST/SG/AC.10/40/Add.3. 
 (11)  ST/SG/AC.10/30/Rev.5. 
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ــــــــيت    ياااااااادعو - 4  ، مــــــــن تــــــــ ل ال زمــــــــخلاء ــــــــوا   ا ــــــــد تت ــــــــلاحلكومــــــــا  ال
 يف عقـــلب وقـــت ممكـــن املنقـــ  عامليـــا  ســـبخل، لتنفيـــل النظـــام و/عو التاـــلي ا  الوطنيـــخل املنا اوجـــلاعا 

  إىل القيام الل 
 عوتــــه لتةــــاا اوقتيميــــخل واــــلامج األمــــم املتحــــدة والوكــــاا  املت تتــــخل  كاااارري - 2 

ت ــديل ا، وعنــد ااقتخلــاع، والقيــام املنقــ  عامليــا  النظــام  ت بيــ ت ــزز األتــلى عا املنظمــا  امل نيــخل و 
ـــــخل هاصـــــكوك ـــــخل الدولي ـــــخل عو ال مـــــل، عمـــــاكن قـــــ مخل يف العو  ،قـــــ مخل النقـــــلاملتتـــــتخل ا القا و ي ةاي

 النظام املنق  عامليا  من ت ل اله التكوك  دإ تف يل املقتهت  عو ةايخل البيئخل، 
احلكومـــــــا  والتةـــــــاا اوقتيميـــــــخل واـــــــلامج األمـــــــم املتحـــــــدة والوكـــــــاا   يااااااادعو - 5 

اءــااع الفلعيــخل امل نيــخل االنظــام املنقــ  عامليــا  املت تتــخل واملنظمــا  امل نيــخل األتــلى إىل موافــاة ةنــخل 
لتتـــــنيف املـــــوا  الكيمياةيـــــخل وومسهـــــا اـــــاء وا  املت ـــــلة لت بيـــــ  النظـــــام املنقـــــ  عامليـــــا  يف مجيـــــ  
الق اعــا   ا  التــتخل، عــن طليــ  التــكوك القا و يــخل والتوصــيا  واملــدو ا  واملبــا ن التوجيهيــخل 

عنــــد  لــــ  م تومــــا  عــــن الفــــ ا  اا تقاليــــخل لت بيقــــه،  الدوليــــخل عو اوقتيميــــخل عو الوطنيــــخل، لــــا يف
 ااقتخلاع 
ــــــلامج األمــــــم املتحــــــدة والوكــــــاا   يشااااااجع - 2  ــــــخل وا احلكومــــــا  والتةــــــاا اوقتيمي

املت تتـــخل واملنظمـــا  الدوليـــخل امل تتـــخل األتـــلى واملنظمـــا  غـــ  احلكوميـــخل، وزاصـــخل املنظمـــا  
ـــا  لتتـــنيف املـــوا  الكيمياةيـــخل  الـــيت متنـــل التـــناعخل، عتـــن ت زيـــز  عمهـــا لت بيـــ  النظـــام املنقـــ  عاملي

وومسهــــا اتقــــدإ مقــــامها  ماليــــخل و/عو تقــــدإ مقــــاعدة تقنيــــخل أل اــــ خل انــــاع القــــد ا  يف البتــــداا 
  الناميخل والبتداا اليت متل اقتتا اهتا للحتخل ا تقاليخل

 
 رنامج عمل اللجاة  - جيم 

ــــــامج عمــــــل  حااااااي  علمااااااايإذ   ــــــخل لتفــــــ ة ااا  ــــــوا  ة اتــــــ 5114-5112لتةن يغتها ال
 ،(1)من تقليل األمل ال ام 42و  42الفقلتل  يف

اا الــــيت ملاــــا كخل تــــااع مــــن البتــــداا الناميــــخل والبتــــد املقــــتوى املتــــدي  قــــبيا وإذ يالحاااا  
ت زيــــز ماــــا كتهم عتــــن   ــــاق عوســــ  اقتتــــا اهتا للحتــــخل ا تقاليــــخل يف ععمــــال التةنــــخل و ــــلو ة  متــــل
 ،ععماهلا يف

 ن ال امج عمل التةنخل املوافقخل عت يقرر - 1 
البتـداا الـيت متـل اقتتـا اهتا و عتـن عمهيـخل ماـا كخل تـااع مـن البتـداا الناميـخل  يشدد - 5 

إىل تقــــــدإ تاعــــــا  لتيقــــــ   اءتــــــوص،يف اــــــلا  ،دعوويــــــللحتــــــخل ا تقاليــــــخل يف ععمــــــال التةنــــــخل، 
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، خلليوميــاوقامــخل ا  تكــاليف القــفل واــداتقــدإ  عــم لتغ يــخل ماــا كتهم، لــا يف  لــ  عــن طليــ  
 دعو الدول األعخلاع واملنظما  الدوليخل اليت تقت ي  املقامهخل عا تف ل  ل  يو 

 إىل األمـــل ال ـــام عا يقـــدم إىل اقتـــي ااقتتـــا   وااجتمـــاع  يف عـــام طلااابي - 2 
التوصــيا  املت تقــخل انقــل البخلــاة  اء ــلة واالنظــام املنقــ  و تقليــلا عــن تنفيــل اــلا القــلا ،  5112
 املوا  الكيمياةيخل وومسها.لتتنيف  عامليا
 

 3100/32تافي  قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  -ثانيا  
 الماشورات - ألف 

، ععــد األمــل 5111/52يف قــلا ه الــوا     تــ( اقتــي ااقتتــا   وااجتمــاع ل وفقــا   - 5
لنظـــــام لتوصـــــيا  املت تقـــــخل انقـــــل البخلـــــاة  اء ـــــلة  امـــــن ا ال ـــــام ال ب ـــــخل القـــــاا خل عاـــــلة املنقحـــــخل

 قـــ خل(  12 قـــ خل( والتـــينيخل ) 121االتغـــخل ال لايـــخل )لتت مـــيم و اـــل  ال ب ـــخل  .(12)النمـــو ج 
 قـــــــ خل(  2 152 كتيزيـــــــخل )والبيـــــــ  الـــــــلمسيل االتغـــــــخل اولتت مـــــــيم  قـــــــ خل(، و  122واللوســـــــيخل )
 . ق خل( 221) خلواوسبا ي ق خل(  211والفل قيخل )

يا  املت تقــخل انقــل البخلــاة  اء ــلة  لتوصــمــن الت ب ــخل اءامقــخل املنقحــخل  1ت ــديل و اــل ال - 2
 قــــــــ خل(، والتــــــــينيخل  122االتغــــــــخل ال لايــــــــخل )لت ميمــــــــه  مسيــــــــا  (13) ليــــــــل ااتتبــــــــا ا  وامل ــــــــاي 

ــــخل )والبيــــ  الــــلمسيل االتغــــخل اوولتت مــــيم  قــــ خل(  151 قــــ خل( واللوســــيخل ) 12)  1 555 كتيزي
  ق خل(. 524) واوسبا يخل ق خل(  221 ق خل( والفل قيخل )

لنظــــام املنقـــــ  عامليــــا لتتـــــنيف املــــوا  الكيمياةيـــــخل مـــــن االلاا ـــــخل املنقحــــخل  ب ــــخلو اــــل  ال  - 4
 قــــ خل(، واللوســــيخل  151 قــــ خل( والتــــينيخل ) 121 مسيــــا االتغــــخل ال لايــــخل )لت ميمهــــا  (1)وومسهــــا

ـــــــلمسيل االتغـــــــخل اوولتت مـــــــيم  قـــــــ خل(  121)  قـــــــ خل( والفل قـــــــيخل  5 251 كتيزيـــــــخل )والبيـــــــ  ال
  خل(. ق 222) واوسبا يخل ق خل(  522)
يـــــــل ااتتبـــــــا ا  وامل ـــــــاي   قـــــــم جمم ـــــــخل مـــــــن النظـــــــام النمـــــــو ج  و لو اـــــــل  عيخلـــــــا   - 2

ـــا لتتـــنيف املـــوا  الكيمياةيـــخل وومسهـــا  والنظـــام  اـــالتغتل خلص مدجمـــاقـــل ع عتـــنعتيحـــت و املنقـــ  عاملي
 . كتيزيخل والفل قيخلاو
ــــا  والنظــــام النمــــو ج  - 5 ــــا ا  وامل ــــاي  والنظــــام املنقــــ  عاملي ــــل ااتتب تميــــ  ناــــو ة مو لي

 .(2)التغا  عتن موق  التةنخل ااقتتا يخل ألو واا عتن شبكخل او   ت
__________ 

 .والتتويبا  A.11.VIII.1 ا  األمم املتحدة،  قم املبي  مناو   (12) 

 .A.11.VIII.2لج   فقه،  قم املبي  امل  (13) 
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 ظام الاموذجيتافي  التوصيات المتعلقة  اقل البضائع الخطرة: الا -  ا  
، مجيـــــ  احلكومـــــا  5111/5152 عـــــا اقتـــــي ااقتتـــــا   وااجتمـــــاع  يف قـــــلا ه  - 2

توصــيا  إىل ملاعــاة ت تتــخل واملنظمــا  الدوليــخل امل نيــخل، املهتمــخل والتةــاا اوقتيميــخل، والوكــاا  امل
 ها.التةنخل. عند و   املدو ا  واأل ظمخل امل ةمخل عو حتدين

يف التــكوك  (15) النمــو جمــن النظــام  عحكــام ال ب ــخل القــاا خل عاــلة املنقحــخلوع  جــت  - 2
 الدوليخل التاليخل 

-25ت ـديل ال، تبخلـاة  اء ـلةل دو ـخل البحليـخل الدوليـخلاملاملنظمخل البحليخل الدوليـخل   )ع( 
يف ااتفاقيـــخل الدوليـــخل حلمايـــخل األ وام  155الــــ لثطـــلاإ املت اقـــدة االنقـــبخل لزامـــ  اوت بيـــ  ال) 15

، مـــ  إمكا يـــخل الت بيـــ  عتـــن عســـاش طـــوع  5114كـــا وا الناي/ينـــايل   1مـــن اعتبـــا ا يف البحـــل 
 ( 5112كا وا الناي/ينايل   1اعتبا ا من 
ت تيمـــا  مـــن ال 5114-5112ملـــدي الـــدويل  طب ـــخل الفـــ ة امنظمـــخل ال ـــ اا  )ب( 

 الــت اقـدة االنقـبخل لتـدول األطـلاإ امللزامـ  اوت بيـ  الاملجلموا لتبخلـاة  اء ـلة )اةو  الفنيخل لتنقل 
 ( 5112كا وا الناي/ينايل   1من اعتبا ا   ولخل يف اتفاقيخل ال  اا املدي الدويل  111

 ظــام مــن  5112 ــام ل (او النالنــخل واءمقــال ب ــخل )  احتــا  النقــل اةــو  الــدويل )ج( 
 ( 5112كا وا الناي/ينايل   1من  قل البخلاة  اء لة )امل ب  اعتبا ا 

ــــدويل لتبخلــــاة   ) (  ــــا  ااتفــــاق األو ويب املت تــــ  االنقــــل ال التةنــــخل ااقتتــــا يخل ألو وا
  طلفا  مت اقدا ( 42، 5112كا وا الناي/ينايل   1اء لة اال لق الايخل )امل ب  اعتبا ا من 

ــــــــــا  ااتفــــــــــاق األو ويب (ـ)ا  ــــــــــخل ااقتتــــــــــا يخل ألو وا ــــــــــ  االنقــــــــــل الــــــــــدويل التةن  املت ت
، 5112كــــا وا الناي/ينـــــايل   1اء ــــلة اــــال لق املاةيـــــخل الداتتيــــخل )امل بــــ  اعتبـــــا ا مــــن  لتبخلــــاة 

 ( طلفا مت اقدا 12
 ظمـــخل املت تقـــخل األ املنظمـــخل احلكوميـــخل الدوليـــخل لتنقـــل الـــدويل االقـــك  احلديديـــخل  )و( 

 تفاقيــخل املت تقــخل االنقــل الــدويل لاالنقــل الــدويل لتبخلــاة  اء ــلة االقــك  احلديديــخل )التــلييل جــيم 
 (.ا  مت اقدطلفا   42، 5112كا وا الناي/ينايل   1االقك  احلديديخل( )امل ب  اعتبا ا من 

بخلــاة  اء ــلة اــال لق عحكــام ااتفــاق األو ويب املت تــ  االنقــل الــدويل لتعيخلــا ســتن ب  و  - 1
ــــاق األو ويب ، و الايـــخل، واأل ظمـــخل املت تقـــخل االنقـــل الـــدويل لتبخلـــاة  اء ـــلة االقـــك  احلديديـــخل ااتفـ
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ـــ  االنقـــــل الــدويل لتبخلــاة  اء ــلة عــا ال ــلق املاةيــخل الداتتيــخل عتــن حلكــخل املــلو  الداتتيــخل يف  املت تـ
5112كا وا الناي/ينايل  1من اعتبا ا  الدول األعخلاع يف ااحتا  األو ويب

(14). 
ت بـــــــ  اتـــــــداا القـــــــوق املاـــــــ كخل لبتـــــــداا امل ـــــــلوط اةنـــــــويب )األ جنتـــــــل، وعو وغـــــــوا ،  - 11

الـداتت  لتبخلـاة  اء ـلة )ااتفـاق املت تـ  انقـل البخلـاة  اتفاقـا ااـجلا النقـل واا اغوا ، والاازيـل( 
مــن ىل ال ب ــخل النا يــخل عاــلة املنقحــخل اء ــلة يف القــوق املاــ كخل لبتــداا امل ــلوط اةنــويب( اســتنا ا إ

، واأل ظمــــخل املت تقــــخل االنقــــل الــــدويل لتبخلــــاة  اء ــــلة االقــــك  احلديديــــخل، (15)النمــــو ج النظــــام 
اسـتنا ا  الـل  جيـلى حتدينـهوااتفاق األو ويب املت ت  االنقل الدويل لتبخلـاة  اء ـلة اـال لق الايـخل، 

 .(15)املنقحخلالقاا خل عالة إىل ال ب خل 
ـــــديز )إكـــــوا و ، و  - 11 ـــــ و، و ـــــ ت مجاعـــــخل  ول األ  ـــــا ، وا ـــــا املت ـــــد ة القومي ـــــخل اوليفي و ول

، (16)وكولومبيــــا( ماــــلوع  ظــــام يقــــتند إىل ال ب ــــخل النالنــــخل عاــــلة املنقحــــخل مــــن النظــــام النمــــو ج 
واأل ظمـــخل  ،5112وااتفـــاق األو ويب املت تـــ  االنقـــل الـــدويل لتبخلـــاة  اء ـــلة اـــال لق الايـــخل ل ـــام 

 ، اليت ا تزال قيد النظل.5112لنقل الدويل لتبخلاة  اء لة االقك  احلديديخل ل ام املت تقخل اا
املبـــا ن  1112و اـــل  التةنـــخل ااقتتـــا يخل وااجتماعيـــخل  ســـيا واىـــي  اهلـــا ن يف عـــام  - 15

الـــيت توصـــ  اتنفيـــل  ،(17)التوجيهيـــخل لو ـــ   ظـــم وطنيـــخل وإقتيميـــه لتنقـــل الـــداتت  لتبخلـــاة  اء ـــلة
 51 لق  ســيا يفت تقــخل انقــل البخلــاة  اء ــلة. ووق ــ  وز اع النقــل للاا ــخل عمــم جنــوب شــالتوصــيا  امل

اتفـــاق اللاا ـــخل اوطـــا   املت تـــ  اتيقـــ  النقـــل املتحـــ  ا 1الاوتوكـــول  قـــم  5115عيتول/ســـبتما 
ويــن  الاوتوكــول عتــن تبقــي  إجــلاعا  وشــلوط النقــل ال ــاال لتبخلــاة  اء ــلة يف . ال ــاال لتبخلــاة 

للاا خل ااسـت دام النظـام النمـو ج  وااتفـاق األو ويب املت تـ  االنقـل الـدويل لتبخلـاة  اء ـلة اتداا ا
( اتفـــاق النقـــل عـــا احلـــدو  يف  قـــل البخلـــاة  اء ـــلة)امللفـــ  األول ويت تـــ( عيخلـــا . اـــال لق الايـــخل

املت تـــ   األو ويبيكو ــل الكـــاى  وا اوقتيميــخل اســـت دام النظــام النمـــو ج  وااتفــاق املهنـــل من قــخل 
 .االنقل الدويل لتبخلاة  اء لة اال لق الايخل لتنقل عا احلدو 

__________ 

لتمـلة  الـل  اعتمـد، 5115كـا وا األول/ يقـما   2تةنـخل املـؤ   التا   عن ال EU/2012/45األمل التوجيه    (14) 
النقـــل الـــداتت  جمتـــي عو واـــا ااـــجلا  وعـــنيب لاملـــاا األو و التـــا   عـــن ا EC/2008/68 النا يـــخل ملفقـــا  التوجيـــه

 Official Journal of the European Union, L 332/18 of 4)التقـدم ال تمـ  والتقـم مـن عجـل لتبخلـاة  اء ـلة 

December 2012). 

 .A.01.VIII.4مناو ا  األمم املتحدة،  قم املبي    (15) 

 .A.03.VIII.5امللج   فقه،  قم املبي    (16) 

 .A.98.II.F.49مللج   فقه،  قم املبي  ا  (17) 
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ــــــا )تاــــــا 1111ويف عــــــام  - 12 ــــــخل لوســــــ  عفليقي  ،، اعتمــــــد  اةماعــــــخل ااقتتــــــا يخل والنقدي
وغـــــــااوا، وغينيــــــــا ااســــــــتواةيخل، ومجهو يــــــــخل الكو غـــــــو الدميقلاطيــــــــخل، ومجهو يـــــــخل عفليقيــــــــا الوســـــــ ن، 

لبخلـاة  اء ـلة اـال لق الايـخل، تقـوم جزةيـا عتـن األحكـام القـااقخل انقـل اتت تـ  والكام وا( ع ظمخل 
م ااقــخل متامــا  ولكنهــا غــ  ،ل تفــاق األو ويب املت تــ  االنقــل الــدويل لتبخلــاة  اء ــلة اــال لق الايــخل

 لتنظام النمو ج .
   و  وفيمــا يت تــ  االنقــل الــداتت  اىتــ  لتبخلــاة  اء ــلة يف فــلا ى البتــداا، وااســتنناع مــا - 14

تب ــا ل جـــلاعا  ععــ ه، قــد يتبـــاين إىل حــد كبـــ  تنفيــل التوصـــيا  املت تقــخل انقـــل البخلــاة  اء ـــلة 
ف تــــن ســــبيل املنــــال، جيــــل  عــــا ة حتــــديا . الوطنيــــخل امل تمــــدة لقــــن القــــوا ل عو حتــــديا األ ظمــــخل
( سـنويا، ااحتا يـخلاأل ظمـخل مـن مدو ـخل  41األ ظمخل القا يخل يف الوايا  املتحـدة األمليكيـخل )املـا ة 

ـــــت كي عحكـــــام ال ب ـــــخل القا ســـــخل عاـــــلة املنقحـــــخل وُحـــــد   ، مـــــ  (15)النمـــــو ج مـــــن النظـــــام ثت ل
وإا كـــاا  (18)األ ظمـــخل الكنديـــخل إىل ال ب ـــخل اللاا ـــخل عاـــلة املنقحـــخلوتقـــتند  اســـتنناعا  قتيتـــخل جـــدا.

  وجيــل  ال ب ــخل األتــ ة. نيفا  وعمســاع الاــحنا  الــوا  ة يفُيقــما لتملســل إلــيهم ااســت دام التتــ
 ويقــــتند القــــا وا .لنظــــام النمــــو ج مــــن ا (15)القــــاا خل عاــــلة املنقحــــخل ال ب ــــخلحتــــدينها لــــت كي 

 ال ب ـــخلاألســـ ايل لنقـــل البخلـــاة  اء ـــلة اـــال لق الايـــخل والقـــك  احلديديـــخل )ال ب ـــخل القـــاا خل( إىل 
مـــن النا يـــخل عاـــلة املنقحـــخل مـــد  ال ب ـــخل واعتُ  .(12)لنظـــام النمـــو ج مـــن االلاا ـــخل عاـــلة املنقحـــخل 

وطنيــخل يف الاازيــل. التاــلي ا  المــن تــ ل  لوتنفبــكم يــا  وطــم يف ماليزيــا   (12)النظــام النمــو ج 
ااتفـــاق األو ويب املت تـــ  االنقـــل الـــدويل لتبخلـــاة  الـــا  يف تايتنـــد إىل طب ـــخل ع ظمـــخل النقـــل قـــتند تو 

5111 ــام ل اء ــلة اــال لق الايــخل
لنظــام ا مــن)الــيت ت كــي ال ب ــخل القا ســخل عاــلة املنقحــخل  (19)

 وال ب ــخل، (20)(5112عــام طب ــخل  كي مــا و   يف ااتفــاق )لــتحاليــا حتــدينها النمــو ج ( وجيــل  
 لنظام النمو ج .من ا (15)القاا خل عالة املنقحخل

ــــ - 12 ل افخلــــل مواعمــــخل ااتفاقيــــا  وعتــــن الــــلغم مــــن عا النقــــل الــــدويل لتبخلــــاة  اء ــــلة ميقب
البخلـــــاة  اء ـــــلة مـــــ  النظـــــام النمـــــو ج ، وحتـــــدينها  وااتفاقــــا  الدوليـــــخل اللةيقـــــيخل املت تقـــــخل انقـــــل

ااـــكل ، فـــ ا عـــدم مواعمـــخل ا ـــن األ ظمـــخل الوطنيـــخل القـــا يخل عتـــن النقـــل الـــا  الـــداتت  املتـــزامن
عو ااــكل كامــل، مــا زال يقــب( ماــاكل يف جمــال التةــا ة الدوليــخل، تاصــخل يف حالــخل النقــل متــزامن 

ماــلوع ال ــامج عمتهــا ابنــد يت تــ  لواعمــخل  وهلــلا القــب(، احتفظــت التةنــخل يف املت ــد  الوســاة .
 األ ظمخل املت تقخل انقل البخلاة  اء لة عتن الت يد ال امل  م  النظام النمو ج .

__________ 

 والتتوي(. A.05.VIII.Iامللج   فقه،  قم املبي    (18) 

 .A.10.VIII.4امللج   فقه،  قم املبي    (19) 

 .A.12.VIII.1امللج   فقه،  قم املبي    (20) 
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 لتصايف المواد الكيميائية ووسمهاتافي  الاظام الماس  عالميا  - جيم 
ـــــــخل املقـــــــتدامخل شـــــــة   - 15  عـــــــام يف جواا قـــــــا الـــــــل  ُعقـــــــد مـــــــؤمتل القمـــــــخل ال ـــــــامل  لتتنمي

، عتــــن تنفيــــل النظــــام املنقــــ  عامليــــا (5))ج( مــــن ت ــــخل التنفيــــل 52يف الفقــــلة  ،البتــــداا 5115
لتتـنيف املــوا  الكيمياةيــخل وومسهــا يف عقــلب وقــت ممكــن كــ  يو ــ  النظــام مو ــ  الت بيــ  الكامــل 

 .5112 حبتول عام
تـــــحخل ولـــــا عا النظـــــام املنقـــــ  عامليـــــا  يتنـــــاول عـــــدة ق اعـــــا  )النقـــــل واملقـــــتهتكوا وال - 12

والق مخل املهنيخل والبيئخل( ف ا تنفيـله اف اليـخل يت تـ( مـن الـدول األعخلـاع اـلل جهـو  كبـ ة لت ـديل 
ــــدة  ــــخل عدي ــــخل يف كــــل ق ــــاع، عو لقــــن   ســــا يخل تــــوص قا و ي تاــــلي ا   تت تــــ  االقــــ مخل الكيمياةي

 جديدة.
تخل حكــام  ا  التــاأل كي ينظــام النمــو ج  لــالويف ق ــاع النقــل، مت االف ــل اســتكمال  - 12

مجيـ  التـكوك الدوليـخل اللةيقـيخل الـوا  ة يف وُعـد لت . عامليـا  املنقـ  النظـام من  (1)يف ال ب خل املنقحخل
مجيـــ  األ ظمـــخل الوطنيـــخل  كمـــا عـــدلت،  5112عتـــن فـــو ف ـــال يف عـــام لت بيقهـــا ععـــ ه  2الفقـــلة 

 القاةمخل عتن اله التكوك عو اليت جيل  حتدينها اا تظام عتن عساش النظام النمو ج .
ا التنفيــــل يت تــــ( ت ــــديل ألت قيــــد، ال لزيــــد مــــناحلالــــخل  تتقــــميف الق اعــــا  األتــــلى، و  - 11
 لت بيقها. امل تتفخل تنقيا عد  كب  من النتوص القا و يخل واملبا ن التوجيهيخل عو
تقـما  صد   االف ـل صـكوك قا و يـخل عو م ـاي  وطنيـخل منف ـلة لتنظـام املنقـ  عامليـا )عوو  - 51

، (5115عســ اليا )و ، (5111) ااحتــا  اللوســ  يفواحــد عو عــدة ق اعــا  ع ق ــا يف ات بيقــه( 
، (5115تايتنـــــــــــــد )، و (5111الاازيــــــــــــل )، و (5111عو وغـــــــــــــوا  )و  (،5111إكــــــــــــوا و  )و 
ــــــــخل كو يــــــــا )و  ــــــــوب عفليقيــــــــا، و (5115مجهو ي سويقــــــــلا ، و (5112) ســــــــنغافو ة، و (5111) جن
املكقــــــــــي  و  ،(5111فييــــــــــت  ــــــــــام )، و (5111) التــــــــــل، و (5111صــــــــــلايا )، و (5111)
ـــــــــدا )و (، 5114) مو ياـــــــــيوش، و (5111)  الوايـــــــــا  املتحـــــــــدة األمليكيـــــــــخل، و (5111 يوزيتن
ويف األعخلـــــاع يف ااحتـــــا  األو ويب  52 ـيف البتـــــداا الـــــكـــــلل  و ، (5115) اليااـــــاا، و (5115)

 (.5112يف املن قخل ااقتتا يخل األو وايخل )الن ثخل البتداا األعخلاع 
الـدول األعخلـاع يف ااحتـا  األو ويب  ثتحـدب  ،االف ـل طبقـت النظـام ومن ال البتداا اليت - 51

 ال ـــامل يف (21)لنظـــام املنقـــ  عامليـــاامـــن القا و يـــخل وفقـــا ألحكـــام ال ب ـــخل النالنـــخل املنقحــخل  هاصــكوك
املتوقــ  عا  ، ومــن(1)نقحــخلامل لت ب ــخل اللاا ــخلعتــن حتــدينها وفقــا جــا   مــل . وال5115و  5111
 .5112ك القا و يخل املنقحخل يف عام التكو  ت تمد

__________ 

 .A.09.II.E.10امللج   فقه،  قم املبي    (21) 
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ال مــل  كنــدا، و إ دو يقــيا، وزامبيــا، وشــيت ، والتــل، والفتبــلاتــداا عتــلى منــل وتواصــل  - 55
ت بيـــ  النظــــام مـــن عجــــل القا و يـــخل وم اي اــــا ومبا ةهـــا التوجيهيــــخل  هاعتـــن تنقــــيا وت ـــديل  توصــــ

ـــــدع  املنقـــــ  عامليـــــا  يف عقـــــلب وقـــــت ممكـــــن.  ، الاـــــا وش منـــــل) تـــــلىالبتـــــداا األا ـــــن وقـــــد ا
وجامايكـــــــا، ومجهو يـــــــخل الكو غـــــــو الدميقلاطيـــــــخل، وطاجيكقـــــــتاا، وغامبيـــــــا، وغواتيمـــــــاا، وق ـــــــل، 

املنقـــ  النظـــام تت تـــ  ات بيـــ  عو شـــا كت يف ماـــا ي  وع اـــ خل وق غيزســـتاا، وكولومبيـــا، وماليزيـــا( 
 .(55)ا ظل الفقلة  5115-5111عامليا  يف الف ة 

موق هــــا النظــــام املنقــــ  عامليــــا ، و ــــ ت األما ــــخل عتــــن  ت بيــــ حالــــخل  ملاقبــــخلمــــن عجــــل و  - 52
اــــلا املوقــــ  لــــ  ا ا  احلكوميــــخل يتــــيا و مجيــــ  امل تومــــا  الــــيت مج تهــــا مــــن البتــــداا.  (2)الاــــبك 

ــــخل.  إمكا يــــخل حتــــديا اــــله امل تومــــا  عو تقــــدإ م تومــــا  جديــــدة عــــن  تتــــف الق اعــــا  امل ني
ف علااا الاحااو المشااار مااات ماان ااا ا القبياالمعلو ولاا ل ف فاامن جميااع البلاادان ماادعوة لتقااديم 

 .أعاله 0من الجز   ا  من مشروع القرار الوارد في الفقرة  6إليه في الفقرة 
املباشــلة لتةهــا  صـــاحبخل التقنيــخل وتقــدم ا ــن الــدول األعخلــاع واألما ــخل املاـــو ة واءــاة  - 54

 .املتتحخل
ن النظـام املنقـ  عامليـا، وحالـخل وُ عيت األما خل ال امـخل، اتـفخل تاصـخل، لتقـدإ م تومـا  عـ - 52

 املناســــبا  التاليــــخل الــــيت وال مــــل الــــل  تخلــــ ت  اــــه ةنــــخل اءــــااع وةنتااــــا الفلعيتــــاا، يف ،تنفيــــله
   اا ا  التناعا ، عو مؤسقا  الق اع اءاص عو اهليئا  احلكوميخل  ظمتها
كاا وزا ة البيئــــخل واوســــ  ظمتهــــا،   عامليــــاحتقــــخل عمــــل وطنيــــخل عــــن النظــــام املنقــــ )ع( 

لــــنهج ااســــ اتية  لــــ  ا ة الدوليــــخل لتمــــوا  ملاــــلوع املكــــز التنقــــي   ا، اوصــــفهال ملا يــــخلتنميــــخل وال
عيتول/سـبتما  ،الكيمياةيخل يف كولومبيـا، اـدعم مـن منظمـخل األمـم املتحـدة لتتنميـخل التـناعيخل )اوغوتـا

5111 ) 
 احلــــدو  ملــــوا  الكيمياةيـــخل والنفايـــا  اء ــــلة عـــا قـــل احتقـــخل عمـــل إقتيميــــخل عـــن  )ب( 
  ا ة لــ كتيزيـخل م هـد عفليقيـا بتــداا األفليقيـخل الناطقـخل االتغـخل اوعقـداا مـن عجـل ال مـن ايئيـا ااـكل 

  (5115القتيمخل ايئيا لتنفايا  اء لة وغ اا من النفايا  )مو يايوش، حزيلاا/يو يه 
مؤسقـــا  تاصـــخل و اا ـــا  صــــناعيخل  عقــــدهتاحتقـــا    اســـيخل ومـــؤمتلا   عـــدة )ج( 
(، وإســــــــبا يا 5115 و 5111 ا ة املــــــــوا  الكيمياةيــــــــخل، يف اتةيكــــــــا )  ا /مــــــــا ش يف إت مــــــــل 

ا يــا )تاــلين النــاي/ وفما وعمل ،(5111النمقــا )حزيلاا/يو يــه و (، 5111)عيا /مــايو ومتوز/يوليــه 
5111). 
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مــــن الــــدول األعخلــــاع  عــــدةالــــل  قدمتــــه ايل املــــالتقــــم عو  وعلــــدعم التوجقــــيت وافخلــــل ا - 55
ومنظمــــخل التــــحخل  ،ال ــــامج األمــــم املتحــــدة لتبيئــــخلو ليــــخل )منظمــــخل ال مــــل الدوليــــخل، دو النظمــــا  املو 

ـــخل دوليـــخل ) اا ـــخل الـــدول املقـــتقتخل وااحتـــا  الكوميـــخل احلنظمـــا  امل، و (عما ـــخل اتفاقيـــخل  وتـــل امو  ،ال املي
 ماــــا ي  عو  ــــدة ع اــــ خلا جــــلى اا ــــ  عوالق ــــاع اءــــاص،  ،كوميــــخلاحلوكــــاا  الو  ،األو ويب(

  ما يت  لقد ا  والتد ي(، وا سيماإ افيخل لبناع ا
يف إطـــا  الا ـــامج ال ـــامل  املاـــ ك اـــل م هـــد األمـــم املتحـــدة لتتـــد ي( والبحـــا  )ع( 
اـــل م هـــد  لنظـــام املنقـــ  عامليـــا، والاـــلاكخل ال امليـــخلمـــخل ال مـــل الدوليـــخل لبنـــاع القـــد ا  ااـــجلا اومنظ

الت ــــاوا والتنميــــخل يف امليــــداا األمــــم املتحــــدة لتتــــد ي( والبحــــا ومنظمــــخل ال مــــل الدوليــــخل ومنظمــــخل 
القمـــخل ال ـــامل  لتتنميـــخل املقـــتدامخل مـــن عجـــل انـــاع القـــد ا  ألغـــلاو  املنبنقـــخل مـــن مـــؤمتل ااقتتـــا  

 تنفيل النظام املنق  عامليا 
ــــز   والت ــــويل القــــا و يلالت بي  تت تــــ  اــــ ماــــا ي يخلع اــــ خل  ‘1’  ليــــا  او فــــا  وت زي

ــــ  تنميــــخل القــــد ا  مــــن عجــــل   ا ة الدوليــــخل لتمــــوا  ســــ اتية  لــــ الــــنهج اات بي
ـــــل مـــــن التـــــندوق ااســـــتئماي ) قـــــ  عامليـــــانم املالنظـــــاو عـــــم  الكيمياةيـــــخل اتموي

ــــامج البدايــــخل القــــلي خل اءــــاص  ــــ  ا ة الدوليــــخل لتمــــوا   لا  اــــالنهج ااســــ اتية  ل
ـــخل ، املت ـــد ة القوميـــا  اوليفيـــا ولـــخل  ف ـــ   يف الـــيت اـــدع عو ( امل تمـــدة الكيمياةي
ــــــــخل و غواتيمــــــــاا، وق غيزســــــــتاا، و ، اجيكقــــــــتااوط وشــــــــيت ، كولومبيــــــــا، ومجهو ي

  املكقي و الكو غو الدميقلاطيخل، 
تنظـــام ل الت بيـــ  الوطنيـــخل اســـ اتيةيا  تت تـــ  او ـــ  واســـتكمال ماـــلوع ع اـــ خل ‘5’ 

النظـــــام املنقـــــ  عامليـــــا  يف الاـــــا وش،  لت بيـــــ تلي ـــــخل طليـــــ  عو املنقـــــ  عامليـــــا  
  وماليزيا غامبيا،و  ،وزامبيا ،لدميقلاطيخلومجهو يخل الكو غو ا وجامايكا،

ــــخل ت زيــــز القــــد ا  الوطناملت تــــ  ا ع اــــ خل يف إطــــا  امللحتــــخل النا يــــخل مــــن املاــــلوع ‘2’  ي
يف  اا ـــــخل عمـــــم جنــــــوب شـــــلق  ســــــيا  قـــــ  عامليــــــانواوقتيميـــــخل لتنفيـــــل النظــــــام امل

  وماليزيا ،والفتبل ،التل، و إ دو يقيا وتايتند يف
  تامل، وعيخلعحداث لتتد ي( والت ‘4’ 
 ،إ دو يقــيا ا  تد يبيــخل عتـن التــ يد الــوطم يفحتقـا  عمــل و/عو  و   -ع   

التـــل، و  ،ومجهو يـــخل الكو غـــو الدميقلاطيـــخل، وزامبيـــاوتايتنـــد، الاـــا وش، و 
  وماليزياوالفتبل  غامبيا،و 
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األعخلــاع  مــن عجـل الـدول النظـام املنقـ  عامليـاعــن حتقـخل عمـل إقتيميـخل  -ب   
 ( 5111ق ل، شباط/فاايل )اءتية   يف جمتي الت اوا

ــــاع القــــد ا   ال متــــ  تــــد ي(لتحتقــــخل عمــــل  -ج    النظــــام املنقــــ   ااــــجلاوان
مقــــاعدة الق ــــاعل ال ــــام واءــــاص يف اتــــداا اةنــــوب  ، تناولــــتعامليــــا

) يلاـــــاا، جنـــــوب عفليقيـــــا،  النظـــــام املنقـــــ  عامليـــــات بيـــــ   يفاألفليقـــــ  
 ( 5111  ا /ما ش 

 خلاتفاقيـــا  املــــوا  الكيمياةيـــخل الدوليــــ اــــل الـــلواا  حـــدث جـــا   ااــــجلا -    
تـــــ ل  اـــــازل( والنظـــــام املنقـــــ  عامليـــــا  و )اتفاقيـــــا   وتـــــل ام وســـــتوكهو  

ـــــــف،  ـــــــل ام )جني ـــــــخل  وت ااجتمـــــــاع اءـــــــامي ملـــــــؤمتل األطـــــــلاإ يف اتفاقي
 ( 5111حزيلاا/يو يه 

ســ مخل تنظــيم  ااــجلابتــداا  اا ــخل الــدول املقــتقتخل لاملــؤمتل الــدويل اللااــ   -ـ ا  
النظـــام املنقـــ  عامليــا لتتـــنيف املـــوا  الكيمياةيـــخل و املنتةــا  الكيمياةيـــخل، 
 )عســـــتا ا، كازاتقـــــتاا، تاـــــلين األول/ التـــــتخل  ا وومسهـــــا واملقـــــاةل 

 ( 5111عكتوال 
 ااــــجلا جا بيــــخل تــــ ل مــــؤمتل القمــــخل ال ــــامل  لتتنميــــخل املقــــتدامخل عحــــداث -و   

مليـــخل، قتـــخل  ـــام مـــن  يـــو والاـــلاكخل ال ا النظـــام املنقـــ  عامليـــا  ” مو ـــوع
ــــــيت حتققــــــت والــــــد وش املقــــــتفا ة والتوجهــــــا   إىل  يــــــو  او ــــــازا  ال

 “ هتيئـخل املقــتقبل الـل   بتغيــهإقامــخل شـلاكا  تقــهم يف”و  “املقـتقبتيخل
 ( 5115) يو    جا  و، الاازيل، حزيلاا/يو يه 

سـ ن اا عو واـا الو اتـد مـن عجـلحتقخل عمل لتقيـيم النظـام املنقـ  عامليـا  -ز   
 (.5115 متوز/يوليه و، مولدوفا،اوالالقيخل )شيقي

 إعدا  موا  ملج يخل  ‘2’ 
ااـــــجلا اا تهـــــاع مـــــن و ـــــ  وتنقـــــيا  و ا  تد يبيـــــخل عساســـــيخل ومتقدمـــــخل  - ع  

 و “نظــام املنقــ  عامليــااال لتت ليــف و ة تد يبيــخل ”قــ  عامليــا )تامل النظــام
والوســـم وفقـــا  ،التنظـــام املتقـــ  عامليـــوفقـــا  تتـــنيف املـــوا  الكيمياةيـــخل”

 مللاعــاة( “البيا ــا  املت تقــخل االقــ مخل وصــحاةفلتنظــام املنقــ  عامليــا، 
جــلى القيــام ااتتبــا  التةــلي  الــيت  ع اــ خل الت تيقــا  الــيت و    ا ــد

 والتل  الفتبل،و  ،وتايتند ،يف إ دو يقيا  ا
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 تقدمــخل يفاملساســيخل و األمواصــتخل ال مــل عتــن تكييــف الــدو ا  التد يبيــخل  - ب  
  و ا  الت تم اولك وي 

وااتفاقيــا   النظــام املنقـ  عامليـااـل الـلواا  ”الوثيقـخل التوجيهيــخل  تنقـيا - ج  
امل نو ـــــخل  الوثيقـــــخل حتـــــدياو  “املـــــوا  الكيمياةيـــــخل األتـــــلىااـــــجلا الدوليـــــخل 

لتكتــــــاب  متــــــاح( تــــــوجيه  كتيـــــ(  فهـــــم النظــــــام املنقــــــ  عامليــــــا”
 مــن   إىل ال ب ــخل اللاا ــخل املنقحــخلاااســتنا نظــام املنقــ  عامليــاتاأل جــواي ل

  (1)لنظام املنق  عاملياا
عاــــل لتفليــــ  ااستاــــا    ااجتماعــــا  اللااــــ  عاــــل واءــــامي عاــــل والقــــاا  ‘5’ 

  لا امج اناع القد ا ، اليت عقد  عق( اجتماعا  التةنخل الفلعيخل مباشلة
تماعــا  احلــوا  يف إطـا  الت ــاوا ااقتتــا   يف من قـخل  ســيا واىــي  اهلـا ن  اج )ب( 

ااـــجلا املـــوا  الكيمياةيـــخل واجتماعـــا  متاا ـــخل مل تتـــف األفلقـــخل ال امتـــخل الـــيت تنظـــل يف قخلـــايا تنفيـــل 
 النظام املنق  عامليا 

ملاـــ ك اـــل منظمـــخل التـــحخل ال امليـــخل الا ـــامج الـــدويل لقـــ مخل املـــوا  الكيمياةيـــخل ا )ج( 
  ال امج األمم املتحدة لتبيئخلمل الدوليخل و منظمخل ال و 

ااســت لاو والتحــديا املقــتملاا لتب اقــا  الدوليــخل لتقــ مخل الكيمياةيــخل حبيــا  ‘1’ 
ومنــل عـــام  تاــمل تتــنيف املــوا  الكيمياةيــخل وومسهــا وفقــا لتنظــام املنقــ  عامليــا.

ثـخل تتـنيفا  وفقـا لتنظـام 5115 ، تامل مجيـ  الب اقـا  امل ـدة حـدينا عو اىدب
  املنق  عامليا

تتــــنيف منظمــــخل التــــحخل ال امليــــخل مــــن  5111عــــام إصــــدا   قــــ خل منقحــــخل يف  ‘5’ 
تتخلـمن لتمـلة األوىل مبـا ن النظـام املنقـ  ملبيدا  ا فـا  حبقـ(  ـوع ت لاـا 
  عامليا لتتنيف املوا  الكيمياةيخل وومسها

  ت ــــويل الا ــــامج املاــــ ك اــــل املنظمــــا  لــــ  ا ة القــــتيمخل لتمــــوا  الكيمياةيــــخل ) ( 
 .النهج ااس اتية  والنظام املنق  عامليا تنفيل دعمخل ل تتف األ وا  واملوا   ال زم

وواصــــتت ةنــــخل اءــــااع الفلعيــــخل امل نيــــخل االنظــــام املنقــــ  عامليــــا عيخلــــا ت اوهنــــا مــــ  ايئــــا   - 52
ا ــن ااتفاقيــا  الدوليــخل الــيت ت ــاد جوا ــ( مــد ة مــن القــ مخل الكيمياةيــخل  تــديل ااــدا  الــيت امل

عامليا من تـ ل اـله ااتفاقيـا  )اتفاقيـه اـازل املت تقـخل للاقبـخل  تيق  تنفيل النظام املنق  من عجل
الــت ت  منهــا  والوتوكــول مو  يــال املت تــ  اــاملوا  املقــتنفدة كــخل النفايــا  اء ــلة عــا احلــدو  و حل 

ل بقــــخل األوزوا  واتفاقيــــه ســــتوكهو  املت تقــــخل ااملتوثــــا  ال خلــــويخل النااتــــخل  واتفاقيــــه  وتــــل ام ااــــجلا 
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املوافقخل املقبقخل عن عتـم عتـن مـوا  كيمياةيـخل ومبيـدا   فـا  م ينـخل ت ـلة يف التةـا ة ت بي  إجلاع 
 (.42)ا ظل عيخلا الفقلة  (الدوليخل  وااتفاقيخل املت تقخل اا ثا  عاالة احلدو  لتحوا ث التناعيخل

 
أعمااااج لجااااة الخبااارا  المعاياااة  اقااال البضاااائع الخطااارة و الاظاااام الماسااا   -ثالثا  

-3100ها خاالج فتارة السااتين لمواد الكيميائية ووسمعالميا لتصايف ا
3103 

 االجتماعات المعقودة - ألف 
  5115-5111قد  ااجتماعا  التاليخل ت ل ف ة القنتل عُ  - 52

 ةنــــخل اءــــااع الفلعيــــخل امل نيــــخل انقــــل البخلــــاة  اء ــــلة  الــــدو ة التاســــ خل والن ثــــوا، )ع( 
الـــــدو ة و (  ST/SG/AC.10/C.3/78) 5111ا/يو يـــــه حزيلا 54إىل  51 امل قـــــو ة يف الفـــــ ة مـــــن

 5111كـــا وا األول/ يقـــما   2تاـــلين النـــاي/ وفما إىل  52 امل قـــو ة يف الفـــ ة مـــن األ ا ـــوا
(ST/SG/AC.10/C.3/80  ) يو يـــه  حزيـــلاا/ 52 امل قـــو ة يف الفـــ ة مـــن الـــدو ة احلا يـــخل واأل ا ـــواو

امل قـــو ة  (  والــدو ة النا يــخل واأل ا ــواAdd.1و  ST/SG/AC.10/C.3/82) 5115متوز/يوليــه  4إىل 
 ( ST/SG/AC.10/C.3/84) 5115كا وا األول/ يقما   11إىل  2 يف الف ة من
ــــخل اءــــااع الفلعيــــخل امل نيــــخل االنظــــام املنقــــ  عامليــــا لتتــــنيف املــــوا  الكيمياةيــــخل  )ب(  ةن

 5111حزيلاا/يو يـــــه  51 إىل 52 امل قـــــو ة يف الفـــــ ة مـــــن وومسهـــــا  الـــــدو ة احلا يـــــخل وال اـــــلوا
(ST/SG/AC.10/C.4/42  ) كــــــا وا   1إىل  2مــــــن  امل قــــــو ة يف الفــــــ ة الــــــدو ة النا يــــــخل وال اــــــلواو

ــــخل وال اــــلواو (  ST/SG/AC.10/C.4/44) 5111األول/ يقــــما  ــــدو ة النالن  امل قــــو ة يف الفــــ ة ال
امل قــــو ة اــــلوا (  والــــدو ة اللاا ــــخل وال ST/SG/AC.10/C.4/46) 5115متوز/يوليــــه  5إىل  4مــــن 

 ( ST/SG/AC.10/C.4/48) 5115كا وا األول/ يقما  14إىل  15من يف الف ة 
ةنــخل اءــااع امل نيــخل انقــل البخلــاة  اء ــلة واالنظــام املنقــ  عامليــا لتتــنيف املــوا   )ج( 

 5115كــــــــــا وا األول/ يقــــــــــما   14 امل قــــــــــو ة يف   الــــــــــدو ة القا ســــــــــخليمياةيــــــــــخل وومسهــــــــــاالك
(ST/SG/AC.10/40 وAdd.1   إىلAdd.3.) 

ال خلــــويخل   ععمــــال التةنــــخل اتــــفتها ععخلــــاع كــــامت يف التاليــــخل 21وشــــا كت البتــــداا الـــــ  - 51
ةنــــخل اءــــااع الفلعيــــخل امل نيــــخل انقــــل البخلــــاة  اء ــــلة عو يف ةنــــخل اءــــااع الفلعيــــخل امل نيــــخل االنظــــام  يف

، األ جنتــــل، حتــــا  اللوســــ اااملنقــــ  عامليــــا لتتــــنيف املــــوا  الكيمياةيــــخل وومسهــــا عو يف كتتيهمــــا  
، هو يـخل كو يــامج  ،اولنـدا ،اتةيكــا، الاتغـال، الاازيـل ،إي اليـا ،(55)عيللنــدا، عملا يـا ،عسـ اليا، سـبا ياإ
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 ،فل قــــا، التــــل ،(55)صــــلايا ،(23)سويقــــلا ،القــــويد ،(55)زامبيــــا ،(22)الــــدامنلكو  ،جنــــوب عفليقيــــا
عيللنـــــدا و متكـــــخل املتحــــدة لاي ا يـــــا ال ظمـــــن امل ،(52)املكقـــــي و  ،كينيــــا،  كنـــــدا ،(55)ق ـــــل ،فنتنــــدا
 .الياااا ،اولندا ،النمقا، النلويج ،الوايا  املتحدة األمليكيخل ،الاماليخل
ةنــخل اءــااع  ، ومهــا عخلــواا كــام  ال خلــويخل يفنــداهلو  املغــلب و  ياــا ك يف ععمــال التةنــخل - 21

ععخلــاع   واــ  ،اليو ــااو ية يــا و يوزيتنــدا الفلعيــخل امل نيــخل انقــل البخلــاة  اء ــلة، عوكلا يــا والقــنغال و 
كامتـــخل ال خلـــويخل يف ةنـــخل اءـــااع الفلعيـــخل امل نيـــخل االنظـــام املنقـــ  عامليـــا لتتـــنيف املـــوا  الكيمياةيـــخل 

كتتـــا  ومهـــا عخلـــواا كـــام  ال خلـــويخل يف، واةمهو يـــخل التاـــيكيخل وومسهـــا، ومجهو يـــخل إيـــلاا اوســـ ميخل
 .التةنتل الفلعيتل

ـــــو  - 21 ـــــخل  ا حكومـــــا ومنبـــــل ملاقب ـــــخل الكو غـــــو الدميقلاطي ـــــد ومجهو ي ـــــا و تايتن ـــــا وما ي  (52)وزامبي
ســــب  و  ااحتــــا  األو ويب وجمتــــي عو واــــا وشــــا ك عيخلـــا   .الفتبــــلو  شــــيت و  (55)سويقــــلاو ســـتوفاكيا و 

 غ  حكوميخل. خلمنظم 41حكوميخل  وليخل و  ا منظمو وكاا  مت تتخل 
ليــخل املقــؤولخل عــن وســاة  النقــل الفل يــخل، واســتمل ااتتــال مــ  اهليئــا  عو املنظمــا  الدو  - 25

وا ســيما التةنـــخل ااقتتـــا يخل ألو واــا، ومنظمـــخل ال ـــ اا املـــدي الــدويل، واملنظمـــخل البحليـــخل الدوليـــخل، 
 واملنظمخل احلكوميخل الدوليخل لتنقل الدويل االقك  احلديديخل.

ملنظمـــا   ت   ــا ااأل اـــ خل الــيت تخلـــمــ  لتنقــي  ع اـــ تها وعولــت التةنـــخل عنايــخل تاصـــخل  - 22
، مــن والــيت متــي ميــداا  قــل البخلــاة  اء ــلة عو تتــنيف املــوا  الكيمياةيــخل وومسهــا الدوليــخل األتــلى

ـــل ـــخل، وم هـــد  قبي ـــخل، ومنظمـــخل التـــحخل ال املي ـــخل، ومنظمـــخل ال مـــل الدولي الوكالـــخل الدوليـــخل لت اقـــخل الل ي
 ، و لـ  لخلـماا األمم املتحدة لتتد ي( والبحا، ومنظمـخل الت ـاوا والتنميـخل يف امليـداا ااقتتـا 

 متخلــــا اخلعا تكـــوا ععمـــال اــــله املنظمـــا  مكمتــــخل أل اـــ خل التةنــــخل وتوصـــياهتا ا تكــــلا ا هلـــا عو 
 م ها.
 وقامت عما خل التةنخل ااقتتا يخل ألو واا اتوف  تدما  األما خل. - 24
 

 عية المعاية  اقل البضائع الخطرةأعماج لجاة الخبرا  الفر  -  ا  
  ا  صـــتخل شــى مقـــاةل 5115-5111تــ ل فـــ ة القــنتل  اقاــت التةنــخل الفلعيـــخل  - 22

 .E/2011/91الوثيقخل  )ع( من 42الفقلة  املبل يفااتتتاصاهتا وفقا لا امج ال مل 

__________ 

 .فق  لنظام املنق  عامليا لتتنيف املوا  الكيمياةيخل وومسهاةنخل اءااع الفلعيخل امل نيخل اا  (22) 

 .فق  ةنخل اءااع الفلعيخل امل نيخل انقل البخلاة  اء لة  (23) 
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ال ب ـــخل القـــاا خل عاـــلة  عتـــن (5)واســـتنا ا إىل  لـــ  ال مـــل، اعتمـــد  التةنـــخل ت ـــدي   - 25
ال ب ـــخل اءامقـــخل عتـــن و  م النمـــو ج املت تقـــخل انقـــل البخلـــاة  اء ـــلة  النظـــا مـــن التوصـــيا املنقحـــخل 
تتــــجللف الــــيت  املت تقــــخل انقــــل البخلــــاة  اء ــــلة   ليــــل ااتتبــــا ا  وامل ــــاي  مــــن التوصــــيا املنقحــــخل 

  تت ت  ااألمو  التاليخلعساسا من عحكام جديدة عو منقحخل 
 ل ــــام الوكالــــخل الدوليــــخل لت اقــــخل الل يــــخل  قــــ خل ع ظمــــخل املــــوا  املاــــ خل )التنقــــي  مــــ  )ع( 
 النقل املجلموا لتموا  املا خل، االت اوا م  الوكالخل الدوليخل لت اقخل الل يخل(  اااجل 5115
وتتــنيف املــوا  و ــ  قاةمــخل اــب ن املــوا  واألصــناإ اء ــلة املوجــو ة واةديــدة  )ب( 

الكاـــــف عــــــن وعجهــــــزة  ،املمتـــــزةوالغــــــازا   )منــــــل األسبقـــــتوش و ــــــ ا  األمو يـــــوم، واألصـــــناإ
التغتيــف تنقــيا ا ــن مت تبــا  تتبــا   ا  التــتخل، و ااتغتيــف و الطــلق و نيوتلو يــخل( الاوشــ اعا  
  واءزا ا 
التينيــوم مكنفــا  و  ، ظــم ختــزين كهلااةيــخل )لــا يف  لــ  اتتبــا  ا ا يــا  التينيــوم )ج( 

 ( الكب ة لب ا يا اوعغتفخل امل يبخل م التالفخل/ا ا يا  التينيو  يو يخل و فايا األ
 الوقو  يا تلاطي  ت غاز و ال تلاطي اتتبا   ) ( 
 س وا ا  األحزم  و   ع ما  مميزة عتن (ـ)ا 
عوعيـــخل الخلـــغ  عو تتـــني  عتـــن  ت بيـــ  م ـــاي  املنظمـــخل الدوليـــخل لتوحيـــد املقـــاييي )و( 
  اةديدة اءدما م دا  
  دةاملؤكق   تتبا  املوا  التتبخلااتتبا  جديدة طليقخل  )ز( 
 املتفةلا  واملقاةل  ا  التتخل. )م( 

 األســاش املن قــ لتةنــخل الفلعيــخل اتحــديا املبــا ن التوجيهيــخل اللاميــخل إىل تو ــيا وقامــت ا - 22
و اع األحكــام الــوا  ة يف النظــام النمــو ج ، وإ شــا  املنظمــل عنــد حتديــد شــلوط  قــل مــوا  ت ــلة 

 مد ة.
تــداا  لتيقــ  مواعمــخل ع ظمـــخل مزيــد مــن الإمكــاا اختــا   مقــجللخل و ظــل  التةنــخل الفلعيــخل يف - 22

االف ـــل يف فـــ ة  وقاـــت الـــيت عتـــن التـــ يد ال ـــامل   خلـــاة  اء ـــلة مـــ  النظـــام النمـــو ج  قـــل الب
اـــلل جهـــو  عتـــن  ـــلو ة  مـــلة عتـــلى واتفقـــت .ععـــ ه( 12 قـــنتل القـــااقخل )ا ظـــل عيخلـــا الفقـــلةال

الحكوماات والماظماات الدولياة المعاياة و  عتـن التـ يد ال ـامل .   جـخل املواعمـخلإ افيخل لتحقـل 
الوطايااااة أو  فااااي صااااكو ها المتطلباااااتتعليقاتهااااا  توجيااااه االنتباااااه إلااااا تقااااديم إلااااا ماااادعوة 

 .اإلقليمية أو الدولية التي ال تتطا   مع الاظام الاموذجي
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التةنـــخل الفلعيـــخل، ااعتبا اـــا جهـــخل التنقـــي  لتم ـــاطل املا يـــخل فيمـــا يت تـــ  ات ـــويل  وععـــد  - 21
ا ةنـخل اءـااع الفلعيـخل امل نيـخل االنظـام وحتديا النظام املنق  عامليـا، مق حـا  مل ـاي  جديـدة، عيـدهت

ــــخل  فــــ ة )ع( ع  ــــاه(. وينبغــــ  عا يتواصــــل تــــ ل  45املنقــــ  عامليــــا والتةنــــخل )ا ظــــل الفقــــلة الفلعي
الـــــيت ت تــــ  غـــــازا  ســـــامخل عنـــــد  املـــــوا  ال مـــــل املخلـــــ ت  اــــه ااـــــجلا 5114- 5112القــــنتل 

ــــــدة، واملتفةــــــلا  امل   تــــــخل املف ــــــول، وم ــــــاي  التآكــــــل م مقــــــتها املــــــاع، واملــــــوا  التــــــتبخل املؤكق 
 ع  اه(. 42 عيخلا الفقلة )ا ظل
 ماااااان الجااااااز  ألااااااف ماااااان مشااااااروع القاااااارار الااااااوارد 6إلااااااا  0وياااااارد فااااااي الفقاااااارات  - 41

مااااان اااااا ا التقريااااار اإلجااااارا  الااااا ي أوصااااا  اللجااااااة المجلاااااس االقتصاااااادي  0فاااااي الفقااااارة 
 اقااال البضاااائع  واالجتمااااعي  اتخااااذه فاااي ماااا يتعلااا   رعمااااج لجااااة الخبااارا  الفرعياااة المعاياااة

 الخطرة.
 

لتصااايف الماااواد أعماااج لجااااة الخباارا  الفرعياااة المعايااة  الاظاااام الماساا  عالمياااا  - جيم 
 ووسمها الكيميائية

 متنوعــــخل  ا  ،  اقاــــت التةنــــخل الفلعيــــخل مقــــاةل5115-5111تــــ ل فــــ ة القــــنتل  - 41
 .E/2011/91ثيقخل الو من )ب(  42لفقلة اااتتتاصاهتا وفقا لا امج عمتها املبل يف  صتخل
عتـــن ال ب ـــخل اللاا ـــخل املنقحـــخل  (11)واســـتنا ا إىل  لـــ  ال مـــل، اعتمـــد  التةنـــخل ت ـــدي   - 45
حتـــــديا اـــــلا النظـــــام  هتـــــدإ إىلالنظـــــام املنق ـــــ  عامليـــــا لتتـــــنيف املـــــوا  الكيمياةيـــــخل وومسهـــــا مـــــن 
 ، ا سيما يف ما يت ت  لا يت  استكمالهتو يحه عو  عو

  دةاملؤكق  تموا  التتبخل ل اتتبا  جديدةطليقخل  )ع( 
 /هتييج اةتــد،تآكــل فئــا   ــاطلت ــدي   متنوعــخل  ــدإ زيــا ة تو ــيا م ــاي   )ب( 

  ، واهلباع اةو شديدين /هتيجاخلل وإصااخل ال ل 
  جداول موجزة منقحخل ومبق خل لتتتنيف والوسم )ج( 
  األت ا لموز ل  ظام تدوين جديد ) ( 
 تحليليخل ال البيا ا  زيا ة تلشيد (ـ)ا 
ـــــــيت ينبغـــــــ  إ  اجهـــــــا  لاســـــــتكماإىل  هتـــــــدإت ـــــــدي   متنوعـــــــخل  )و(  امل تومـــــــا  ال

 وجه اءتوص  عتن ااجلا ما يت ق مخل الا صحيفخل البيا ا  املت تقخل يف



E/2013/51 
 

 

13-28262 25 

 

لتتبيــــخل احتياجــــا  ال ــــامتل يف جمــــال  والبيئــــخلالقــــ مخل م تومــــا  إ ــــافيخل ااــــجلا  ‘1’ 
البحليــــخل  أل ظمــــخل املنظمــــخل  ــــ خلاءاقــــاةبخل ال قــــل البخلــــاة  اء ــــلة  عثنــــاعالنقــــل 

 الدوليخل عو األ ظمخل الوطنيخل 
 ا فةـا  ـاطل عـن تتـنيف امل ـاطل )منـل  تـنةمم توما  عن األت ا  اليت ا  ‘5’ 

 غبا ( ال
 املناسبخل وساةل اوطفاع املناولخل ا منخل و املت تقخل اااحتياطا   ‘2’ 
 .وا ثا  البيئيخل( )ا ثا  التحيخل املت تقخل ااملوا  القامخل امل توما  ‘4’ 

ال مـــــل يف اقـــــاا  التاليـــــخل يف فـــــ ة القـــــنتل  ه ينبغـــــ  مواصـــــتخلالتةنـــــخل الفلعيـــــخل ع ـــــ و ع  - 42
ــدة  واتتبــا  املــوا  التــتبخل وتتــنيف  املتفةــلا  واملقــاةل  ا  التــتخل  5112-5114  املؤكق 

نظــل يف مقــجللخل التآكــل )ال وم ــاي  التآكــل غبــا   لا النامجــخل عــن ا فةــا   ــاطلاملاملقــاةل املت تقــخل او 
 الـوا  ة يفامل ـاي  عتـن املـوا  التـتبخل وزيـا ة مواعمـخل  1-اءا ق ومدى م عمخل إجلاع ااتتبا  جيم

قــاةل ، واملامليــاه و ـاطل الاــف   والقــميخل النامجـخل عــن النظــام النمــو ج ( مـ النظـام املتقــ  عامليــا 
  وزيـــــا ة تلشـــــيد البيا ـــــا  نقـــــ  عامليـــــاتنظـــــام املل 2إىل  1امللفقـــــا  حتقـــــل و املت تقـــــخل االتنفيـــــل  
 .احلاجخل تتنيف والوسم، حق(التوجيها  إ افيخل ااجلا  التحليليخل  وو  

وعاقت التةنخل الفلعيخل قيد ااست لاو التقـدم اىـلز يف تنفيـل النظـام املنق ـ  عامليـا اسـتنا ا  - 44
ليـخل واملنظمـا  غـ  احلكوميـخل إىل التقا يل املقد مخل إليهـا مـن ععخلـاةها ومـن املنظمـا  احلكوميـخل الدو 

 .(2)املاا كخل
 ااــــدا  يف إطــــا  ااتفاقيــــا  الدوليــــخل املوواصــــتت التةنــــخل الفلعيــــخل الت ــــاوا مــــ  ايئــــا   - 42

ــــ  عامليــــا، مــــن تــــ ل اــــله   ــــدإاملت تقــــخل اقــــ مخل املــــوا  الكيمياةيــــخل  ت زيــــز تنفيــــل النظــــام املنقب
 عع ه(. 52ا  )ا ظل عيخلا الفقلة ااتفاقي
 ماااااان الجاااااااز   ااااااا  ماااااان مشاااااااروع القاااااارار الاااااااوارد 7إلااااااا  0د فااااااي الفقااااااارات وياااااار  - 45

قتصاااااادي اللجااااااة المجلاااااس اال توصااااايمااااان اااااا ا التقريااااار اإلجااااارا  الااااا ي  0فاااااي الفقااااارة 
يتعلااا   رعمااااج لجااااة الخبااارا  الفرعياااة المعاياااة  اقااال البضاااائع  ماااا واالجتمااااعي  اتخااااذه فاااي

 .الخطرة
 

 3102-3102ترة الساتين جتماعات لف رنامج العمل وجدوج اال - را عا 
  كما يت  5114-5112التةنخل عتن عا يكوا ال امج ال مل لف ة القنتل  اتفقت - 42

 ةنخل اءااع الفلعيخل امل نيخل انقل البخلاة  اء لة  )ع( 
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تفةـــلا  واملقـــاةل املتتـــتخل  ـــا )لـــا يف  لـــ  الت ـــدي   عتـــن قاةمـــخل البخلـــاة  امل ‘1’ 
املقــاحي   ل كيبــا ااتتبــا ا  وامل ــاي  و   املف ــولتفةــلا  امل  تــخل واملاء ــلة  

اســــــت لاو و   5 اســــــت لاو ستقــــــتخل ااتتبــــــا ا امل د يــــــخل القااتــــــخل ل شــــــت ال  و 
اســت لاو و يف اةــزعين األول والنــاي مــن  ليــل ااتتبــا ا  وامل ــاي    ااتتبــا ا 

 ت تيما  تغتيف املتفةلا ( 
الت ــدي   عتـن قاةمــخل البخلــاة     لـ يف)لــا و ـ  القــواةم والتتـنيف والتغتيــف  ‘5’ 

قاةمـخل القـت   يفاااسـم تتـنيف املـوا  املد جـخل و   البتمـلة مـوا  وتتـنيفاء لة  
مت تقـــخل اجلت ــــا   ل ــــاي  التتـــنيف عو الــــيت تقـــتويف م ــــاي  تفـــ اء ـــلة الــــيت ا 

  مد ة يف القاةمخل ليقت
إجــــلاعا  التينيــــوم، و  ظــــم الت ــــزين الكهلااةيــــخل )لــــا يف  لــــ  اتتبــــا  ا ا يــــا   ‘2’ 

غ يهـــا  ـــ  تنظيمـــ  حـــايل  ي الـــيت اامل يبـــخل /القـــ مخل لب ا يـــا  التينيـــوم التالفـــخل
 ب ا يا  احللا يخل( وال الكب ة،  قل الب ا يا و 

اوايتـــل  ال وعكقـــيد اوينيتـــل ت ةـــ  عكقـــيد  قـــل الغـــازا  )لـــا يف  لـــ   قـــل ‘4’ 
 وغــــ ألمم املتحــــدة اــــا صــــخلاءا عســــ وا ا  الخلــــغ  اجلوعيــــخل ااعــــ اإ ال ــــامل و 

 ( س و ا  امللكبخل، واألمم املتحدةاألاءاصخل ا
ت دي   عتـن النظـام النمـو ج  )لـا يف  لـ  الوقـو   تال ومق حا  متنوعخل  ‘2’ 

البخلـــاة     الـــيت حتتـــو  عتـــن كميـــا  صـــغ ة مـــناملـــواو   امل ـــدا يف ا ا  عو 
قخلـــــــايا و اء ـــــــلة ايئيـــــــا   قـــــــل املـــــــوا  و   املقـــــــت متخل جهـــــــزة ال بيـــــــخلواألاء ـــــــلة  

املقـــاةل املت تقـــخل و و ـــ  ال  مـــا  والتوســـيم  املقـــاةل املت تقـــخل او املتـــ تحا   
 ( 2-2-2  اق املا ة و   املقاةل املت تقخل ااءزا ا و االتغتيف  

 التبا ل اولك وي لتبيا ا   ‘5’ 

ملاـــ خل الـــيت الوكالـــخل الدوليـــخل لت اقـــخل الل يـــخل )لـــا يف  لـــ   قـــل املـــوا  ا مـــ ت ـــاوا ال ‘2’ 
 عت ا  إ افيخل(  تن و  عتن

 م  النظام النمو ج  عتن الت يد ال امل   قل البخلاة  اء لة  ع ظمخلمواعمخل  ‘2’ 
األســـاش ها، وياـــمل  لـــ  تنظـــام النمـــو ج  )حتـــدينل توجيهيـــخلالبـــا ن املو ـــ   ‘1’ 

 اولك و يخل(  اللموز لتحديداملن ق  
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لفلعيــخل امل نيــخل االنظــام املنقــ  عامليــا )لــا يف  لــ  ةنــخل اءــااع اتاملقــاةل املت تقــخل ا ‘11’ 
املــــوا  التــــتبخل  اتتبــــا و تتــــنيف و  وم ــــاي  التفاعــــل مــــ  املــــاع التآكــــل،  م ــــاي 
  لخل( األ عمهيخل/اءااع وتقديل  دةاملؤكق  

  ةنخل اءااع الفلعيخل امل نيخل االنظام املنق  عامليا لتتنيف املوا  الكيمياةيخل وومسها )ب( 
  ، لا يف  ل التتخل ا  األت ا  واوا   عن لتتنيف ااي  م  ‘1’ 
املتفةـــــلا  واملقـــــاةل املتتـــــتخل  ـــــا )لـــــا يف  لـــــ  تتـــــنيف املتفةـــــلا   - ع  

يف اةـــــزعين األول الـــــوا  ة ااتتبـــــا  عســـــالي( امل  تـــــخل املف ـــــول وتنقـــــيا 
 والناي من  ليل ااتتبا ا  وامل اي ( 

 مـــــــخل إجـــــــلاع ااتتبـــــــا ا ق ومـــــــدى م ع)التآكـــــــل اءـــــــ امل ـــــــا اتآكـــــــل  - ااع  
 ( عتن املوا  التتبخل 1 -جيم 

  الناجتخل عن م مقخل املاع القميخل - ج  
 التايد  لب ن موا قااتيخل ااشت ال الفئا  و تتنيف التقييم م اي   -    
  دةاملؤكق  تتنيف واتتبا  املوا  التتبخل  - ـا  
 تتنيف ال متيخل المقاةل  - و  
لتتآكــل  مواصــتخل مواعمــخل م ــاي  القااتيــخل لتتآكــل الــوا  ة قااتيــخل لام ــاي   - ز  

  م  م اي  النظام املنقب  عامليا النمو ج من النظام  2 يف الفئخل
  الغبا  ا فةا  اطل  - م  
  ة  لتتنيف اءالتزوجخل  م اي   الاف  اطل  - ط  
  املوا  النا ويخل -    
  لةالبتمتتنيف موا   - ك  
ـــــــــــــ  تنقـــــــــــــيا )لـــــــــــــا األت ـــــــــــــا املقـــــــــــــاةل املتتـــــــــــــتخل اـــــــــــــاوا   عـــــــــــــن  ‘5’   يف  ل

  2إىل  1امللفقــا   وحتقــل    ووســم املغتفــا  التــغ ة4 مــن امللفــ  1الفــلع 
 البيا ا  التحليليخل وزيا ة تلشيد 

  لا يف  ل مقاةل التنفيل،  ‘2’ 
نظـــام إمكا يـــخل إعـــدا  قاةمـــخل عامليـــخل اـــاملوا  الكيمياةيـــخل املتـــنبفخل حقـــ( ال -ع   

  املنقب  عامليا
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األ ا خل اللاميخل إىل تيقـ  التنقـي  يف تنفيـل النظـام املنقـ  عامليـا  و صـد  - ب  
  هحالخل تنفيل

الت ــــاوا مــــ  اــــلامج األمــــم املتحــــدة ووكااهتــــا املت تتــــخل  ت زيــــز وزيــــا ة - ج  
ــــــــــخل، وكــــــــــلل   ــــــــــخل الدولي ــــــــــخل واحلكوميــــــــــخل واحلكومي واملنظمــــــــــا  اوقتيمي

ميـــــخل املقـــــؤولخل عـــــن إ ا ة شـــــؤوا ااتفاقـــــا  املنظمـــــا  غـــــ  احلكو  مـــــ 
إعمــال  مــن عجــلوااتفاقيــا  الدوليــخل املت تقــخل اــ  ا ة املــوا  الكيمياةيــخل، 

  النظام املنقب  عامليا من ت ل تت  التكوك
، لـا يف  لـ  عمنتـخل تو ـا احلاجـخلو   توجيها  ااجلا ت بي  امل اي ، حقـ(  ‘4’ 

ــــ  م ــــاي   ، تت تــــ  اــــاوا   ااألت ــــا  تخل ا  صــــ وع  مقــــاةل تتــــنيفالت بي
ــــه ــــوا   ومواعمــــخل التوجي ــــف  )املــــا ة 1يف امللفــــ   ال تنظــــام ل 11( وامللفــــ  2-1عل

  1-4م  امل اي  الوا  ة يف الفتل  املنق  عامليا
  لا يف  ل اناع القد ا ،  ‘2’ 
 جل ا خل التد ي( واناع القد ا  ا املت تقخلتقا يل الاست لاو  -ع   
ــــــاامج األمــــــم املتحــــــدةتقــــــدإ املقــــــا - ب   ووكااهتــــــا املت تتــــــخل املاــــــا كخل  عدة ل

ع ا خل التد ي( واناع القد ا ، مـن قبيـل م هـد األمـم املتحـدة لتتـد ي(  يف
والبحـــــــا، ومنظمـــــــخل ال مـــــــل الدوليـــــــخل، ومنظمـــــــخل األمـــــــم املتحـــــــدة لثغليـــــــخل 
والز اعـــخل، والا ـــامج الـــدويل لقـــ مخل املـــوا  الكيمياةيـــخل التـــاا  ملنظمـــخل التـــحخل 

يـــخل، و لـــ  مـــن تـــ ل و ـــ  املـــوا  التوجيهيـــخل، وإســـداع املاـــو ة ااـــجلا ال امل
 .الاجمها التد يبيخل، وحتديد اءاا  واملوا   املتاحخل

التةنـــخل، وا ـــ خل يف ااعتبـــا  عا ال ـــد  األقتـــن أليـــام ااجتماعـــا  امل تتـــخل  واتفقـــت - 42
يومـــا  22اـــو  1111/52لتةنـــخل وايئاهتـــا الفلعيـــخل وفقـــا لقـــلا  اقتـــي ااقتتـــا   وااجتمـــاع  

   كما يت 5114-5112اجتماعا(، عتن عا يكوا جدول ااجتماعا  لتف ة  25)
 

3102 
  ةنــــخل اءــــااع الفلعيــــخل امل نيــــخل انقــــل البخلــــاة  اء ـــــلة، 5112حزيلاا/يو يــــه  54-52

 (جتقا  11الدو ة النالنخل والن ثوا )
 نيــخل االنظــام املنقــ  عامليــا )صــباحا(  ةنــخل اءــااع الفلعيــخل امل 5112حزيلاا/يو يــه  1-2

 (جتقا  2لتتنيف املوا  الكيمياةيخل وومسها، الدو ة اءامقخل وال الوا )
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)صـــباحا(  ةنـــخل اءــــااع  5112كـــا وا األول/ يقـــما   4 - تاـــلين النـــاي/ وفما 52
 (جتقخل 12الفلعيخل امل نيخل انقل البخلاة  اء لة، الدو ة اللاا خل واأل ا وا )

  ةنـخل اءـااع الفلعيـخل امل نيـخل االنظـام 5112كـا وا األول/ يقـما   5 - )ا د الظهـل( 4
 2املنقــــــ  عامليــــــا لتتــــــنيف املــــــوا  الكيمياةيــــــخل وومسهــــــا، الــــــدو ة القا ســــــخل وال اــــــلوا )

 (جتقا 
ةنــخل اءــااع و   جتقــخل 52  ةنــخل اءــااع الفلعيــخل امل نيــخل انقــل البخلــاة  اء ــلة  المجمااوع

 جتقا  11عامليا لتتنيف املوا  الكيمياةيخل وومسها   الفلعيخل امل نيخل االنظام املنق 
 

3102 
)صـــباحا(  ةنـــخل اءـــااع الفلعيـــخل امل نيـــخل انقـــل  5114متوز/يوليـــه  5 -حزيلاا/يو يـــه  52

 (جتقخل 12البخلاة  اء لة، الدو ة اءامقخل واأل ا وا )
م املنقــــ    ةنـــخل اءــــااع الفلعيـــخل امل نيــــخل االنظـــا5114متوز/يوليــــه  4 - )ا ـــد الظهـــل( 5

 (جتقا  2عامليا لتتنيف املوا  الكيمياةيخل وومسها، الدو ة القاا خل وال الوا )
  ةنــخل اءــااع الفلعيــخل امل نيــخل انقــل البخلــاة  اء ــلة، 5114كــا وا األول/ يقــما   1-1

 (جتقخل 14الدو ة القا سخل واأل ا وا )
امل نيــخل االنظــام  )صــباحا(  ةنــخل اءــااع الفلعيــخل 5114كــا وا األول/ يقــما   11-15

 املنقــــــــــ  عامليــــــــــا لتتــــــــــنيف املــــــــــوا  الكيمياةيــــــــــخل وومسهــــــــــا، الــــــــــدو ة النامنــــــــــخل وال اــــــــــلوا
 (جتقا  2)

 (ةواحد جتقخلتةنخل، الدو ة القاا خل )ال)ا د الظهل(   5114كا وا األول/ يقما  15
 

 ةنــخل اءــااعو   جتقــخل 52  ةنــخل اءــااع الفلعيــخل امل نيــخل انقــل البخلــاة  اء ــلة  المجمااوع
  جتقـــا  11الفلعيـــخل امل نيـــخل االنظـــام املنقـــ  عامليـــا لتتـــنيف املـــوا  الكيمياةيـــخل وومسهـــا  

 ةواحد جتقخلالتةنخل  و 
 ماااااان الجااااااز  جاااااايم ماااااان مشااااااروع القاااااارار الااااااوارد 2إلااااااا  0وياااااارد فااااااي الفقاااااارات  - 41

مااااان اااااا ا التقريااااار اإلجااااارا  الااااا ي توصاااااي اللجااااااة المجلاااااس االقتصاااااادي  0فاااااي الفقااااارة 
 .شرن  رنامج عملهاواالجتماعي  اتخاذه  

 


