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2011/25  

المتـوائم علـى الـصعيد أعمال لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطـرة وبالنظـام 
  وسمها لتصنيف المواد الكيميائية و العالمي

  
  ،إن المجلس االقتصادي واالجتماعي  
 1999أكتـــــــــــــــوبر / تـــــــــــــــشرين األول26 املـــــــــــــــؤرخ 1999/65 إىل قراريـــــــــــــــه إذ يـــــــــــــــشير  

  ،2009يوليه / متوز29 املؤرخ 2009/19 و
ـــة اخلـــرباء املعنيـــة بنقـــل البـــضائع اخلطـــرة وقـــد نظـــر   ـــر األمـــني العـــام عـــن أعمـــال جلن  يف تقري
 لتـــــصنيف املـــــواد الكيميائيــــة وومسهـــــا خــــالل فـــــرتة الـــــسنتني املتـــــوائم علــــى الـــــصعيد العــــامليوبالنظــــام 
2009-2010)1(،  

  
  أعمال اللجنة فيما يتعلق بنقل البضائع الخطرة  -ألف 

املتـــوائم علـــى بأمهيـــة أعمـــال جلنـــة اخلـــرباء املعنيـــة بنقـــل البـــضائع اخلطـــرة وبالنظـــام  إذ يـــسلم  
ـــــصعيد العـــــاملي  واألنظمـــــة املتعلقـــــة بنقـــــل املـــــدونات لتـــــصنيف املـــــواد الكيميائيـــــة وومسهـــــا ملواءمـــــة ال

  اخلطرة، البضائع
ضرورة احملافظة على معايري األمان يف مجيع األوقات وتيـسري التجـارة  وإذ يضع في اعتباره  

، مــع االســتجابة للــشواغل األنظمــة النموذجيــة ملختلــف املنظمــات املــسؤولة عــن هــذه املــسائلوأمهيــة 
  ات والبيئة عن طريق النقل املأمون واملضمون للبضائع اخلطرة،املتزايدة بشأن محاية األرواح واملمتلك

التزايـــد املـــستمر يف حجـــم البـــضائع اخلطـــرة املتداولـــة يف التجـــارة علـــى النطـــاق  وإذ يالحـــظ  
  العاملي والتوسع السريع للتكنولوجيا واالبتكار،

ضائع اخلطـرة بأنه علـى الـرغم مـن أن الـصكوك الدوليـة الرئيـسية املنظمـة لنقـل البـ وإذ يذكر  
مبختلف وسائط النقل وعددا كبريا من األنظمة الوطنيـة قـد أصـبحت اآلن متوائمـة علـى حنـو أفـضل 

 بتوصيات اللجنة املتعلقة بنقـل البـضائع اخلطـرة، يلـزم مزيـد مـن العمـل ة املرفقاألنظمة النموذجيةمع 
 بـــأن تفـــاوت التقـــدم يف ملواءمـــة هـــذه الـــصكوك بغيـــة زيـــادة األمـــان وتيـــسري التجـــارة، وإذ يـــذكر أيـــضا
يـــزال يطـــرح حتـــديات   الحتــديث التـــشريعات الوطنيـــة للنقـــل الــداخلي الـــوطين يف بعـــض بلـــدان العــامل

  خطرية أمام النقل الدويل املتعدد الوسائط،
ــــواردة يف الفــــصل يالحــــظ مــــع القلــــق وإذ     مــــن 5-5أنــــه علــــى الــــرغم مــــن التوصــــيات ال

ـــا تنبيـــه العمـــال الـــذين ،)2(األنظمـــة النموذجيـــة: التوصـــيات املتعلقـــة بنقـــل البـــضائع اخلطـــرة  واملـــراد 
_______________ 

)1( .E/2011/91  
  . والتصويبE.09.VIII.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )2(
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يقومــون بفــتح أو تفريــغ وحــدات النقــل احملتويــة علــى بــضائع عامــة الــيت جــرى تطهريهــا بــالتبخري قبــل 
ـــذين قـــد خمـــاطر  يكونـــون علـــى علـــم مبـــا تنطـــوي عليـــه مـــن  الشـــحنها ألغـــراض الـــصحة النباتيـــة وال

 ن وحــدات النقــل تلــك قــد خــضعت للتهويــة قبــل فتحهــا،تكــو   الاالختنــاق والتــسمم واملــوت عنــدما
يــزال يبلــغ عــن وقــوع حــوادث خــالل القيــام بتلــك العمليــات يف منــاطق املــوانئ ويف مــستودعات  ال

  احلاويات داخل البلدان،
 ألعمـــال جلنـــة اخلـــرباء املعنيـــة بنقـــل البـــضائع اخلطـــرة وبالنظـــام عـــن تقـــديره يعـــرب  - 1  

لتـــصنيف املـــواد الكيميائيـــة وومسهـــا فيمـــا خيـــص املـــسائل املتعلقـــة بنقـــل  املتـــوائم علـــى الـــصعيد العـــاملي
  البضائع اخلطرة، مبا يف ذلك أمان النقل؛

  :إىل األمني العام يطلب  - 2  
 علـــــى )3(أن يعمـــــم التوصـــــيات اجلديـــــدة واملعدلـــــة املتعلقـــــة بنقـــــل البـــــضائع اخلطـــــرة  )أ(  

دوليـــــة للطاقـــــة الذريـــــة وغريهـــــا مـــــن حكومـــــات الـــــدول األعـــــضاء والوكـــــاالت املتخصـــــصة والوكالـــــة ال
  املنظمات الدولية املعنية؛

 :للتوصـيات املتعلقـة بنقـل البـضائع اخلطـرةأن ينشر الطبعة الـسابعة عـشرة املنقحـة   )ب(  
ــــة للتوصــــيات املتعلقــــة بنقــــل البــــضائع  للطبعــــة اخلامــــسة املنقحــــة 1والتعــــديل  )4(األنظمــــة النموذجي

 جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، وبأكثر الطرق فعاليـة مـن )5(دليل االختبارات واملعايري: اخلطرة
اية عام   الحيث التكاليف، يف موعد   ؛2011يتجاوز 

، الـيت )6( املنشورات على املوقع اإللكرتوين للجنـة االقتـصادية ألوروبـاتلكأن يتيح   )ج(  
  ؛ للقراءة فقطةمدجم أيضا على أقراصو  يف شكل كتابتقدم خدمات األمانة إىل اللجنة، 

مجيــع احلكومــات واللجـان اإلقليميــة والوكــاالت املتخصـصة والوكالــة الدوليــة  يـدعو  - 3  
للطاقة الذرية وغريها من املنظمات الدوليـة املعنيـة إىل أن حتيـل إىل أمانـة اللجنـة آراءهـا بـشأن عمـل 

  اخلطرة؛ البضائعنقل ب املتعلقةتوصيات الاللجنة، مشفوعة بأي تعليقات قد تود إبداءها على 
مجيــع احلكومــات املهتمــة واللجــان اإلقليميــة والوكــاالت املتخصــصة واملنظمــات  يــدعو  - 4  

الدوليــة املعنيــة إىل أن تأخــذ توصــيات اللجنــة يف االعتبــار عنــد وضــع أو حتــديث املــدونات واألنظمــة 
  املالئمة؛

_______________ 

  .Add.2  وST/SG/AC.10/38/Add.1انظر  )3(
  .E.11.VIII.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )4(
)5( ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1.  
)6( www.unece.org/trans/danger/danger.htm.  
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املنظمــة بوجــه خــاص حكومــات الــدول األعــضاء ومنظمــة العمــل الدوليــة و يــدعو   - 5  
البحريـــة الدوليـــة إىل توجيـــه انتبـــاه الـــسلطات والكيانـــات األخـــرى املعنيـــة بـــسالمة أمـــاكن العمـــل إىل 

التوصـــيات  مـــن 5-5 األحكــام املتعلقـــة باإلنـــذار والعالمـــات والوثـــائق والتـــدريب الـــواردة يف الفـــصل
 ، املدونـة البحريـة الدوليـة للبـضائع اخلطـرةأو يف )4(األنظمـة النموذجيـة :املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة

فيما يتعلق بوحدات نقل البضائع املطهرة بالتبخري، وإىل اختاذ اخلطوات املناسـبة لكفالـة تنفيـذ تلـك 
ا؛   األحكام وتوعية العمال 

ــــة أن تــــدرس، بالتــــشاور مــــع املنظمــــة البحريــــة الدوليــــ يطلــــب  - 6   ة ومنظمــــة إىل اللجن
 واللجـــان اإلقليميـــة واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة املعنيـــة، إمكانيـــات حتـــسني الـــدويلالطـــريان املـــدين 

لنقـــل البـــضائع اخلطـــرة يف مجيـــع البلـــدان لـــضمان حتقيـــق مـــستوى عـــال  األنظمـــة النموذجيـــةتطبيـــق 
 مواصــلة مواءمــة نهــابوســائل ماألمــان وإزالــة احلــواجز التقنيــة الــيت تعــرتض ســبيل التجــارة الدوليــة،  مــن

  االتفاقات أو االتفاقيات الدولية املنظمة للنقل الدويل للبضائع اخلطرة؛
املنظمــة البحريــة اللجــان أو املنظمــات اإلقليميــة املعنيــة و و مجيــع احلكومــات  يــدعو  - 7  

يتعلــق بأوجــه اخــتالف   إىل تقــدمي تعليقــات إىل اللجنــة فيمــاالدوليــة ومنظمــة الطــريان املــدين الــدويل
، لتمكـني األنظمـة النموذجيـةأحكام الصكوك القانونية الوطنيـة أو اإلقليميـة أو الدوليـة عـن أحكـام 

 اللجنة من وضع مبادئ توجيهية تعاونية لتعزيز االتساق بـني هـذه املتطلبـات واحلـد مـن العوائـق الـيت
اإلقليميــة والوطنيــة ضـرورة هلــا؛ وحتديــد االختالفــات املوضــوعية القائمــة بــني أنظمــة النقــل الدوليــة و  ال

بغيـة تقلــيص تلـك االختالفــات يف املعاجلـة النموذجيــة إىل أكــرب حـد ممكــن عمليـا وكفالــة أال تــشكل 
 معوقات أمام النقـل اآلمـن والكفـؤ للبـضائع اخلطـرة؛ وإجـراء ، عندما تكون الزمة،هذه االختالفات

ــــا وخمتلــــف صــــكوك الوســــائط بغيــــة تعزيــــ ألنظمــــة النموذجيــــةلاســــتعراض حتريــــري  ز وضــــوحها ومواتا
  للمستخدم والقدرة على ترمجة املتطلبات بسرعة؛

  
لتـــصنيف المـــواد المتـــوائم علـــى الـــصعيد العـــالمي أعمـــال اللجنـــة فيمـــا يتعلـــق بالنظـــام   -باء 

  الكيميائية ووسمها
ـــــــاره   ـــــــضع فـــــــي اعتب  يف أن مـــــــؤمتر القمـــــــة العـــــــاملي للتنميـــــــة املـــــــستدامة قـــــــد شـــــــجع، إذ ي
، البلــدان علــى تطبيــق النظــام )7()’’خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ‘‘(تنفيــذ مــن خطــة ال) ج( 23 الفقــرة

 لتــصنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا يف أقــرب وقــت ممكــن إلتاحــة العمــل املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي
  ،2008ذا النظام بالكامل حبلول عام 

 20ؤرخ  املـــ57/253أن اجلمعيـــة العامـــة أقـــرت يف قرارهـــا  وإذ يـــضع فـــي اعتبـــاره أيـــضا  
، خطــــــة جوهانـــــــسربغ للتنفيــــــذ وطلبـــــــت إىل اجمللــــــس االقتـــــــصادي 2002ديـــــــسمرب /كــــــانون األول

_______________ 

/  أيلــول4 -أغــسطس / آب26مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، جوهانــسربغ، جنــوب أفريقيــا،  تقريــر  )7(
  .، املرفق2 ، الفصل األول، القرار) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (2002سبتمرب 



4  
 

صــــة تعزيــــز تنفيــــذ جــــدول أعمــــال واالجتمــــاعي تنفيــــذ األحكــــام املتــــصلة بواليتــــه مــــن اخلطــــة، وخبا
  بتدعيم التنسيق على نطاق املنظومة، )8(21 القرن

  :وإذ يالحظ مع االرتياح  
ية ألوروبــا ومجيــع بــرامج األمــم املتحــدة والوكــاالت املتخصــصة أن اللجنــة االقتــصاد  )أ(  

املعنية بالسالمة الكيميائيـة يف ميـدان النقـل أو البيئـة، وخباصـة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة واملنظمـة 
البحريــــة الدوليــــة ومنظمــــة الطــــريان املــــدين الــــدويل، قــــد اختــــذت بالفعــــل اخلطــــوات املناســــبة لتعــــديل 

 لتــــصنيف املــــواد املتــــوائم علــــى الــــصعيد العــــاملي أو حتــــديثها بغيــــة تطبيــــق النظــــام صــــكوكها القانونيــــة
ا تنظر يف تعديلها يف أقرب وقت ممكن   ،الكيميائية وومسها، أو أ

 لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة  املتحدةاألممأن منظمة العمل الدولية ومنظمة   )ب(  
ا ومبادئهـا التوجيهيـة احلاليـة املتعلقـة العاملية تتخذ أيضا اخلطوات املناسبة لتكييف ت ا ومدونا وصيا

، وخباصـة يف جمـاالت الـصحة والـسالمة املتـوائم علـى الـصعيد العـاملي بالسالمة الكيميائية مع النظـام
  ،املهنيتني وإدارة مبيدات اآلفات والوقاية من التسمم ومعاجلته

فعـــول فعـــال يف موريـــشيوس منـــذ ملســـاري ا املتـــوائم علـــى الـــصعيد العـــامليالنظـــام أن   )ج(  
  ،)9(2004 عام

أن نيوزيلنــدا، الــيت بــدأ فيهــا نفــاذ الطبعــة األوىل مــن النظــام املنــسق عامليــا منــذ عــام   )د(  
ا احمللية وفقا ألحكام الطبعة املنقحة الثالثة2001   ،)9(، تقوم بتحديث تشريعا
 نفـــــاذ التعـــــديل )10(2009ســـــبتمرب / أيلـــــول25بـــــدأ يف االحتـــــاد األورويب يف أنـــــه   )هـ(  

 النظـــام الـــيت تنفـــذ،  اخلاصـــة بـــه)11(”الئحـــة التـــصنيف والوســـم والتغليـــف“ األول للتقـــدم التقـــين مـــع
 يف دولـه األعـضاء ويف املنطقـة االقتـصادية األوروبيـة، وأنـه يتوقـع صـدور املتوائم علـى الـصعيد العـاملي

_______________ 

، اجمللـــد 1992يونيـــه / حزيـــران14-3تقريـــر مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين بالبيئـــة والتميـــة، ريـــو دي جـــانريو،  )8(
، املرفــق 1، القــرار ) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (القــرارات الــيت اختــذها املــؤمتر  األول،
  .الثاين

ــــــــــق النظــــــــــام امل )9( ــــــــــقاملعلومــــــــــات املتعلقــــــــــة بتطبي ــــــــــصعيد العــــــــــاملي حــــــــــسب البلــــــــــد وعــــــــــن طري ــــــــــى ال ــــــــــوائم عل   ت
ــــــــــــدونات واملبـــــــــــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــــــــــة متاحـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى ــــــــــــــيات واملـــــــ : الـــــــــــــــــــصكوك القانونيـــــــــــــــــــة الدوليـــــــــــــــــــة والتوصـــــ

www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html.  
ملؤاءمـــة مـــع  املعدلـــة، ألغـــراض ا2009أغـــسطس / آب10 املؤرخـــة NO.790/2009 (EC)الئحـــة اللجنـــة  )10(

 بـــشأن تـــصنيف املـــواد واخلالئـــط NO.1272/2008 (EC)التقـــدم التقـــين والعلمـــي، لالئحـــة الربملـــان األورويب واجمللـــس 
  ).2009سبتمرب / أيلول5 الصادرة يف VOL.52.L.235اليومية الرمسية لالحتاد األورويب (وومسها وتعبئتها 

 بـشأن 2008ديـسمرب / كـانون األول16 املؤرخـة NO 1272/2008 (EC)الئحـة الربملـان األورويب واجمللـس  )11(
، واملعدلــــة EC/1999/45  وEEC/67/548املعدلــــة وامللغيــــة للتــــوجيهني و تــــصنيف املــــواد واخلالئــــط وومسهــــا وتعبئتهــــا، 

 كـــانون 31 الـــصادرة يف Vol 51.L 353اليوميـــة الرمسيـــة لالحتـــاد األورويب  (NO 1907/2006 (EC)لالئحـــة 
  .2009يناير / كانون الثاين20ودخلت الالئحة حيز النفاذ يف ). 2008ديسمرب /األول
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دف إىل مواءمـة الئحـة التـصنيف والوسـم والتغليـف مـع أحكـام الطبعـة الثالثـة املنقحـة تعديل ثان يه
  ،)9(2011 خالل النصف األول من عام املتوائم على الصعيد العامليمن النظام 
 يف صـربيا بـدأ يد العـاملياملتوائم على الـصعأن التشريع احمللي الناظم لتطبيق النظام   )و(  
  ،)9(2010سبتمرب /أيلول 18 نفاذه يف
أنــــه يف الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة، أصــــدرت إدارة الــــسالمة والــــصحة املهنيتــــني   )ز(  

 إلبـــالغ عـــن قاعـــدة مقرتحـــة لتعـــديل معيارهـــا احلـــايل ل2009ســـبتمرب / أيلـــول30بـــوزارة العمـــل يف 
  ،)9(املتوائم على الصعيد العاملياملخاطر كي يتوافق مع الطبعة الثالثة املنقحة للنظام 

  قـد بـدأ يف مجهوريـة كوريـا وسـنغافورةاملتوائم على الصعيد العـامليأن تطبيق النظام   )ح(  
  ،)9(نام وفييت

االحتـــاد الروســـي وأســـرتاليا والربازيـــل وجنـــوب أفريقيـــا (أن الـــدول األعـــضاء األخـــرى   )ط(  
املـشاركة يف أنــشطة جلنــة اخلــرباء الفرعيــة ) وسويـسرا والــصني وكنــدا وماليزيــا واليابـان علــى ســبيل املثــال

ملـواد الكيميائيـة وومسهـا تنـشط حاليـا يف إعـداد  لتـصنيف ااملتوائم على الصعيد العـاملي املعنية بالنظام
ــــا وضــــعت، أو أصــــدرت  معــــايري تــــسري علــــى املــــواد بالفعــــل تنقيحــــات للتــــشريعات الوطنيــــة، أو أ

  ،)9(العاملياملتوائم على الصعيد الكيميائية بغية تطبيق النظام 
وكــاالت املتخصــصة واملنظمــات اإلقليميــة، أن عــددا مــن بــرامج األمــم املتحــدة وال  )ي(  

 معهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة الــصحة العامليــة ســيما الو 
واللجنــــة االقتــــصادية ألوروبــــا وجملــــس التعــــاون االقتــــصادي آلســــيا واحملــــيط اهلــــادئ ومنظمــــة التعــــاون 

ــــدان االقتــــصادي واحلكومــــات واالحتــــ ــــة يف املي ــــة والتنمي ــــة املمثل اد األورويب واملنظمــــات غــــري احلكومي
للـــصناعات الكيميائيـــة قـــد نظمـــت حلقـــات عمـــل وحلقـــات دراســـية وأنـــشطة أخـــرى متعـــددة لبنـــاء 

 مـن أجـل كل من الـصعيد الـدويل واإلقليمـي ودون اإلقليمـي والـوطينالقدرات أو سامهت فيها على  
 أو تقدمي  املتوائم على الصعيد العامليالنظامتوعية اإلدارة وقطاع الصحة والصناعة واإلعداد لتطبيق 

  ،الدعم له
 أن التطبيــق الفعــال ســيتطلب املزيــد مــن التعــاون بــني جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة وإذ يــدرك  
 لتـــصنيف املـــواد الكيميائيـــة وومسهـــا واهليئـــات الدوليـــة املعنيـــة، املتـــوائم علـــى الـــصعيد العـــاملي بالنظـــام

بـذهلا حكومـات الـدول األعـضاء، والتعـاون مـع الـصناعة وأصـحاب املـصلحة واستمرار اجلهـود الـيت ت
ا مبرحلـــة انتقاليـــة اآلخـــرين، وتقـــدمي دعـــم كبـــري ألنـــشطة بنـــاء القـــدرات يف البلـــدان الـــيت متـــر اقتـــص ادا

  ،النامية والبلدان
باألمهيـة اخلاصـة ملعهـد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث ومنظمـة العمـل الدوليــة  وإذ يـذكر  

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والشراكة اإلمنائيـة العامليـة مـن أجـل بنـاء القـدرات يف و 
 لتــــصنيف املــــواد الكيميائيــــة وومسهــــا فيمــــا يتعلــــق ببنــــاء املتــــوائم علــــى الــــصعيد العــــاملي تطبيــــق النظــــام

  ،القدرات على مجيع املستويات
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املتــوائم علــى الــصعيد  للنظــاملثــة املنقحــة علــى األمــني العــام لنــشر الطبعــة الثا يثنــي  - 1  
باللغـــات الرمسيـــة الـــست لألمـــم املتحـــدة، علـــى هيئـــة   )12( لتـــصنيف املـــواد الكيميائيـــة وومسهـــاالعـــاملي

يتـــصل بـــه مـــن مـــواد إعالميـــة علـــى املوقـــع   مـــاوإتاحتـــه مـــعللقـــراءة فقـــط كتـــاب ويف أقـــراص مدجمـــة 
ـــا ـــة الـــيت تـــو )97(اإللكـــرتوين للجنـــة االقتـــصادية ألوروب ـــة جلن  اخلـــرباء املعنيـــة بالنظـــام فر خـــدمات األمان

   لتصنيف املواد الكيميائية وومسها؛املتوائم على الصعيد العاملي
للجنـة وللجنـة االقتـصادية ألوروبـا ولـربامج األمـم املتحـدة  يعرب عـن بـالغ تقـديره  - 2  

ا املثمر والتزامها  املتـوائم علـى بتطبيـق النظـام والوكاالت املتخصصة واملنظمات األخرى املعنية لتعاو
  ؛الصعيد العاملي

  :إىل األمني العام يطلب  - 3  
املتــوائم علــى الــصعيد للنظــام  علــى الطبعــة الثالثــة املنقحــة )13(أن يعمــم التعــديالت  )أ(  
علـــى حكومـــات الـــدول األعـــضاء والوكـــاالت املتخصـــصة لتـــصنيف املـــواد الكيميائيـــة وومسهـــا  العـــاملي

  دولية املعنية؛وغريها من املنظمات ال
 لتـصنيف املـواد  املتوائم على الـصعيد العـامليللنظامأن ينشر الطبعة الرابعة املنقحة   )ب(  

ــــة وومسهــــا ــــة مــــن حيــــث  )14(الكيميائي ــــأكثر الطــــرق فعالي ــــة لألمــــم املتحــــدة وب ــــع اللغــــات الرمسي جبمي
ايــة عــام   الالتكــاليف، يف موعــد  قــراءة فقــط لل، وأن يتيحهــا علــى أقــراص مدجمــة2011يتجــاوز 

  وعلى املوقع اإللكرتوين للجنة االقتصادية ألوروبا؛
علــى املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي  النظــام تطبيــقأن يواصــل تقــدمي املعلومــات عــن   )ج(  

  املوقع اإللكرتوين للجنة االقتصادية ألوروبا؛
علـى املتـوائم  لنظـامااحلكومات اليت مل تتخـذ بعـد اخلطـوات الالزمـة لتطبيـق  يدعو  - 4  

أو التــشريعات الوطنيــة /، مــن خــالل اإلجــراءات و لتــصنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــاالــصعيد العــاملي
   أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن؛املناسبة، إىل

 اإلقليميــــة وبــــرامج األمــــم املتحــــدة والوكــــاالت املتخصــــصة اللجــــان يكــــرر دعوتــــه  - 5  
، وأن تقـوم، عنــد املتـوائم علـى الــصعيد العـاملي ظــامواملنظمـات األخـرى املعنيــة إىل أن تعـزز تطبيـق الن

الـسالمة يف أمـاكن العمـل أو  االقتضاء، بتعديل صكوكها القانونية الدولية املتصلة بـسالمة النقـل أو
 عــن التطبيــق موضــع املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي محايــة املــستهلك أو محايــة البيئــة بغيــة وضــع النظــام

  طريق هذه الصكوك؛

_______________ 

  . والتصويباتE.09.II.E.10 األمم املتحدة، رقم املبيع اتمنشور  )12(
)13( ST/SG/AC.10/38/Add.3.  
  .E.11.II.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )14(
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احلكومات واللجان اإلقليميـة وبـرامج األمـم املتحـدة والوكـاالت املتخصـصة  يدعو  - 6  
 املتـوائم علـى الـصعيد العـاملي لنظـامواملنظمات املعنية األخرى إىل موافاة جلنة اخلرباء الفرعية املعنيـة با

عـن  يف مجيع القطاعـات ذات الـصلة، املتوائم على الصعيد العامليباخلطوات املتخذة لتطبيق النظام 
اإلقليميـة أو الوطنيـة،  ت واملبـادئ التوجيهيـة الدوليـة أوطريق الـصكوك القانونيـة والتوصـيات واملـدونا

  مبا يف ذلك معلومات عن الفرتات االنتقالية لتطبيقه، حسب االقتضاء؛
احلكومات واللجان اإلقليمية وبرامج األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة  يشجع  - 7  

ــــة  ــــيت متثــــل واملنظمــــات الدولي ــــة، وخباصــــة املنظمــــات ال ــــصة األخــــرى واملنظمــــات غــــري احلكومي املخت
 بتقـــدمي مـــسامهات ماليـــة املتـــوائم علـــى الــصعيد العـــاملي الــصناعة، علـــى تعزيـــز دعمهـــا لتطبيــق النظـــام

ا  أو/و تقــدمي املــساعدة التقنيــة ألنــشطة بنــاء القــدرات يف البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر اقتــصادا
  انتقالية؛ مبرحلة

  
  برنامج عمل اللجنة  -جيم 

املتــوائم  اخلــرباء املعنيــة بنقــل البــضائع اخلطــرة وبالنظــام جلنــةبربنــامج عمــل  إذ يحــيط علمــا  
 علـى النحـو 2012-2011 لتصنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا لفـرتة الـسنتني على الصعيد العاملي

  ،)3( من تقرير األمني العام49  و48الوارد يف الفقرتني 
 املـــستوى املتـــدين نـــسبيا ملـــشاركة خـــرباء مـــن البلـــدان الناميـــة والبلـــدان الـــيت متـــر وإذ يالحـــظ  

ا مبرحلة انتقالية يف أعمال اللجنة وضرورة تعزيز مشاركتهم على نطاق أوسع يف   أعماهلا، اقتصادا
 اخلـرباء املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـرة وبالنظـام جلنـةل  املوافقة علـى برنـامج عمـيقرر  - 1  

   لتصنيف املواد الكيميائية وومسها؛املتوائم على الصعيد العاملي
ا مـــن  أمهيـــة مـــشاركة خـــرباء مـــن البلـــدان الناميـــة و يؤكـــد  - 2   البلـــدان الـــيت متـــر اقتـــصادا

 تربعـات لتيـسري مـشاركتهم، مبرحلة انتقاليـة يف أعمـال اللجنـة ويـدعو، يف هـذا اخلـصوص، إىل تقـدمي
 دعـــم تكـــاليف الـــسفر وبـــدالت اإلقامـــة اليوميـــة، ويـــدعو الـــدول األعـــضاء واملنظمـــات بوســـائل منهـــا

  الدولية اليت تستطيع املسامهة إىل أن تفعل ذلك؛
 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي يف عـــام يطلـــب  - 3  
املتـوائم علـى  رار والتوصيات املتعلقة بنقـل البـضائع اخلطـرة وبالنظـام تقريرا عن تنفيذ هذا الق2013

  . لتصنيف املواد الكيميائية وومسهاالصعيد العاملي
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