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 2015متوز/يوليه  22 - 2014متوز/يوليه  21
 )ل( من جدول األعمال 18البند 

    ية والبيئية: نقل البضائع اخلطرةاملسائل االقتصاد
أعمال جلنـة اخلـءاا املينيـة لنقـل البضـائع اخلطـرة ولالننـام املنساـ  عامليـا            

 لتصنيف املواد الكيميائية وومسها  
  

 م ن اليامتقرير األ  
 

 موجز 
(، يقـدم األمـ ن اليـام    23-زاي )د 645وفقا لقرار اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي    

كل سـنت ن ىل  اجمللـس تقريـرا عـن أعمـال جلنـة اخلـءاا املينيـة لنقـل البضـائع اخلطـرة ولالننـام             
 املنس  عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، وعن أعمال جلنتيها الفرعيت ن.

، وتنفيـذ  2014-2013ويتيل  هذا التقرير لأعمال جلنة اخلءاا خالل فترة السـنت ن   
 .2013/25قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

ــن         ــرة مــ ــة علــ ــة ال امنــ ــة املنقحــ ــة الطبيــ ــرا األمانــ ــرار، نلــ ــذل، القــ ــالل لــ وعمــ
ال ـا  للطبيـة   ، والتيديل “للأن نقل البضائع اخلطرة: الالئحة التننيمية النموذجية توصياا”

 “توصــياا للــأن نقــل البضــائع اخلطــرة: دليــل االختبــاراا وامليــاي   ”املنقحــة اخلامســة مــن 
 .“الننام املنس  عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها”والطبية املنقحة اخلامسة من 

وجرى تيديل مجيع الصكوك القانونيـة واملـدوناا الرئيسـية الـم اكـم النقـل الـدو          
ضــائع اخلطــرة أــرا أو جــوا أو لــرا أو لالســك، الديديــة أو لــالطرة املائيــة الداخليــة وفقــال  للب
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، وأدخلــح وكومــاا 2015كــانون ال ا /ينــاير  1لــذل،، ولــدأا س الســريان اعتبــارا مــن 
ك  ة أوكام الالئحة التننيمية النموذجية ضمن تلريياهتا املتيلقة أركـة املـرور الداخليـة مـن     

   .2015ا اعتبارا من عام أجل تطبيقه
وقامح وكوماا ومننماا دولية ك  ة لتنقيح التلريياا الوطنية والدولية القائمـة   

 أو اختذا خطواا س ذل، االجتاه تنفيذا للننام املنس  عامليال س أقرب وقح ممكن.
دليل االختباراا   واعتمدا اللجنة تيديالا على الالئحة التننيمية النموذجية وعلى  
، وهي تتكـون عينمهـا مـن أوكـام جديـدة أو منقحـة تتيلـ  لنقـل السـوائل الل جـة            واملعريري

والغازاا  واملـواد الكيميائيـة امللبلمةـرة  وااركـاا أو ااالا الـم تيمـل لـاالوتراة الـداخلي         
ــوم         ــاا اللي ي ــة  ولطاري ــاا الكهرلائي ــة لالاــتيال  واملركب ــازاا القالل ــة الســوائل أو الغ لطاق

 وماا توزيع األمونيا.ومنن
واعتمدا اللجنة أيضا تيديالا علـى الننـام املنسـ  عامليـا تلـمل فئـة خطـر جديـدة          

للمتفجراا امليطلة املفيول وفئة خطر جديدة للغـازاا التلقائيـة االاـتيال  وأوكامـال متنوعـة      
ســب  هتــدإ ىل  توضــيح امليــاي  لالنســبة لــبيط فئــاا األخطــار )املتفجــراا، واملــواد الــم ت   

درجة ُسّمية حمددة س األعضاا عجّرد التيـر  اـا مـّرة واوـدة، وخطـر االستنلـاة، واخلطـر        
(  9 علــى البيئــة املائيــة(  وميلومــاا ىلضــافية ســتدرا س صــحيفة ليانــاا الســالمة )املــادة         

م االل جديدال للأن وسـم   7ونقّحح وواصلح ترايد البياناا التحذيرية  وأدرجح س املرف  
   لصغ ة.اليبواا ا
وأوصــح اللجنــة لــأن ُيطلــ  ىل  األمانــة أن جتمــع ميلومــاا عــن تفاصــيل االتصــال     

لالســلطاا املصتصـــة املســـاولة عــن األننمـــة الوطنيـــة الســـارية علــى نقـــل البضـــائع اخلطـــرة    
لاستصدام اىت وسائط النقل لاست ناا النقل اجلـوي أو البحـري، والسـلطاا الوطنيـة املصتصـة      

علــى اليبــواا والصــهاريت الــم تلــ  املواصــفاا ااــددة س   “املتحــدةاألمــم  عالمــة”لوضــع 
 .“للأن نقل البضائع اخلطرة: الالئحة التننيمية النموذجية توصياا”

ــنت ن      ــرة السـ ــل لفتـ ــامت عمـ ــة لرنـ ــدا اللجنـ ــيط 2016-2015واعتمـ   ومت التصطـ
ــة اخلــء        ــرة وجلن ــل البضــائع اخلط ــة لنق ــة امليني ــة اخلــءاا الفرعي ــدوراا جلن ــة  ل ــة امليني اا الفرعي

ــرة         لالننــام ــة للفت ــدوراا اللجن ــا وكــذل، ل ــة وومسه ــواد الكيميائي ــا لتصــنيف امل املنســ  عاملي
 .1999/65وفقا لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  2015-2016
وتقــــدم اللجنــــة ملــــروأ قــــرار للــــأن أعمااــــا وتوصــــي اجمللــــس االقتصــــادي          

 لاعتماده. واالجتماعي
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 ار مقدم العتماده من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ملروأ قر -أوال  
توصي جلنةل اخلءاا املينية لنقل البضائع اخلطـرة ولالننـام املنسـ  عامليـا لتصـنيف املـواد        - 1

 الكيميائية وومسها اجمللَس االقتصادي واالجتماعي لاعتماد ملروأ القرار التا :
 

ائع اخلطـرة ولالننـام املنساـ  عامليـا لتصـنيف      أعمال جلنة اخلءاا املينية لنقل البضـ   
 املواد الكيميائية وومسها  

 
 ،واالجتمرعي االقتصردي اجمللس إن 
ــولر  26املــــــار   1999/65ىل  قــــــراره  إذ يشااااااري   1999تلــــــرين األول/أكتــــ
 ،2013متوز/يوليه  25املار   2013/25 وقراره

نـــة اخلـــءاا املينيــة لنقـــل البضـــائع  س تقريـــر األمــ ن اليـــام عـــن أعمــال جل   وقاان ر ااا   
ــنت ن     اخلطـــرة ــا خـــالل فتـــرة السـ ــال لتصـــنيف املـــواد الكيميائيـــة وومسهـ  ولالننـــام املنســـ  عامليـ
2013-2014(1)، 

 
  ألف  
 أعمال اللجنة فيما يتيل  لنقل البضائع اخلطرة  

ــة لنقــل البضــائع اخلطــرة ولالننــام     إذ يساال    ــة اخلــءاا امليني ــة أعمــال جلن املنســ  لأمهي
لتصنيف املواد الكيميائية وومسها لتحقيـ  االتسـاة س املـدوناا واألننمـة املتيلقـة لنقـل        عامليال

 البضائع اخلطرة،
ضرورة ااافنة على مياي  السـالمة س مجيـع األوقـاا، وتيسـ       وإذ يضع يف اعتبراه 

لالئحــة التننيميــة التجــارة، فضــالل عــن أمهيــة تلــ، املســائل ملصتلــف املننمــاا املســاولة عــن ا  
النموذجية، مع االستجالة س الوقح ذاته لللواغل املت ايـدة للـأن يايـة األرواا واملمتلكـاا     

 والبيئة عن طري  النقل املأمون واملضمون للبضائع اخلطرة،
الت ايد املسـتمر س وجـم البضـائع اخلطـرة الـم دـري تـداواا س التجـارة          وإذ يالحظ 

 التوسع السريع للتكنولوجيا وااللتكار،على النطاة الياملي و
لأنـه علـى الـرغم مـن أن الصـكوك الدوليـة الرئيسـية املننلمـة لنقـل البضـائع            وإذ ُيذك   

اخلطرة عصتلف وسائط النقل وعددال كب ال من األننمة الوطنية قد أصبحح اان منسـقة علـى   

__________ 

 (1) E/2015/66. 

http://undocs.org/ar/E/2015/66
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اللجنــة املتيلقــة لنقــل البضــائع  حنــو أفضــل مــع الالئحــة التننيميــة النموذجيــة املرفقــة لتوصــياا
اخلطــرة، يلــ م م يــد مــن اليمــل ملواامــة هــذه الصــكوك لغيــة زيــادة الســالمة وتيســ  التجــارة   

يذكر أيضال لـأن تفـاوا التقـدم س اـديت التلـريياا الوطنيـة للنقـل الـداخلي الـوط  س           وىلذ
 ملتيدد الوسائط،ليط للدان اليامل ال ي ال يطرا ادياا خط ة أمام النقل الدو  ا

ألعمال جلنة اخلءاا املينية لنقـل البضـائع اخلطـرة ولالننـام      يع ب عن تقني ه - 1 
ــة وومسهــا فيمــا لــ  املســائل املتيلقــة لنقــل البضــائع       ــواد الكيميائي ــال لتصــنيف امل املنســ  عاملي

 اخلطرة، عا س ذل، نقلها لأمان 
 ىل  األم ن اليام: يطلب - 2 
علــى  (2)وصــياا اجلديــدة وامليدالــة املتيلقــة لنقــل البضــائع اخلطــرةأن ُييمــم الت )أ( 

وكوماا الدول األعضـاا، والوكـاالا املتصصصـة، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وغ هـا         
 من املننماا الدولية املينية 

ــة املنقحــة التاســية علــرة     )ب(  للتوصااير  املتعلقااة  اقاال البضاار ع   أن ينلــر الطبي
للتوصاير  املتعلقاة  اقال     (4)، والطبية املنقحـة السادسـة  (3)ة التا يمية الاموذجيةاخلط ة: الال ح

جبميــع اللغــاا الرمسيــة لتمــم املتحــدة، ولــأك ر    البضاار ع اخلطاا ة: دلياال االختبااراا  واملعااريري 
  2015الطرة فيالية من ويت التكاليف، س موعد ال يتجاوز هناية عام 

يئـة كتـاب وس اـكل ىللكتـرو  وكـذل، علـى       أن يتيح هذه املنلـوراا س ه  )ا( 
 الم توفر خدماا األمانة للجنة  (5)املوقع اللبكي للجنة االقتصادية ألورولا

مجيـع الكومـاا واللجـان ايقليميـة والوكـاالا املتصصصـة والوكالـة         ينعو - 3 
ة اللجنـة ررااهـا   الدولية للطاقة الذرية وغ ها من املننماا الدولية املينيـة ىل  أن ايـل ىل  أمانـ   

ــى التوصــياا للــأن نقــل        ــدااها عل ــود ىلل ــد ت ــأي تيليقــاا ق ــة، ملــفوعة ل للــأن عمــل اللجن
 اخلطرة  البضائع

__________ 

 .Add.2 و ST/SG/AC.10/42/Add.1اننر  (2) 

 (3) ST/SG/AC.10/1/Rev.19. 

 (4) ST/SG/AC.10/11/Rev.6. 

 (5) www.unece.org/trans/danger/danger.html. 

http://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/42/Add.1
http://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/1/Rev.19
http://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/11/Rev.6
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مجيـع الكومـاا املهتمـة، واللجـان ايقليميـة، والوكـاالا املتصصصـة         ينعو - 4 
ــار عنــد وضــع أو اــديت     ــة س االعتب ــة ىل  أن تأخــذ توصــياا اللجن ــة امليني  واملننمــاا الدولي

 املدوناا واألننمة املالئمة 
يطل  ىل  اللجنة أن تـدر،، لالتلـاور مـع املننمـة البحريـة الدوليـة ومننمـة         - 5 

الط ان املد  الدولية واللجان ايقليمية واملننماا الكومية الدولية املينية، ىلمكانيـاا اسـ ن   
ــة لنقــل البضــائع اخلطــرة س مجيــع     ــة النموذجي ــ   تطبيــ  الالئحــة التننيمي ــدان لضــمان اقي البل

مستوى عاٍل من األمان وىلزالة الواج  التقنية الم تيتر  سبيل التجارة الدوليـة، عـا س ذلـ،    
ــدو           ــل ال ــة للنق ــة املننلم ــاا الدولي ــاا أو االتفاقي ــ  تناســ  االتفاق ــ  مواصــلة اقي ــن طري ع

 اخلطرة  للبضائع
قليميـة املينيـة واملننمـة    يدعو مجيع الكوماا وكذل، اللجان واملننمـاا اي  - 6 

ــة للــأن أوجــه      البحريــة الدوليــة ومننمــة الطــ ان املــد  الــدو  ىل  تقــدل تيليقــاا ىل  اللجن
التباين ل ن األوكام الوطنية أو ايقليمية أو الدولية للصكوك القانونيـة وتلـ، اخلاصـة لالالئحـة     

ة تياونيـة لتي يـ  االتسـاة    التننيمية النموذجية، هبدإ متك ن اللجنة مـن وضـع مبـادو توجيهيـ    
ل ن هذه املتطلبـاا والـد مـن اليوائـ  الـم ال ضـرورة اـا  واديـد مـا يوجـد مـن اختالفـاا             
موضوعية س األوكام الدولية وايقليمية والوطنية هبدإ الد، ىل  أقصـى مـدى ممكـن عمليـال،     

فـاا وـىت عنـدما    من تل، االختالفاا س مياجلة وسائط النقـل، والتأكـد مـن أن هـذه االختال    
تكون ضرورية ال تلكل عقباا اول دون النقـل اامـن والفيـال للبضـائع اخلطـرة  ويجـراا       

ة النموذجية وخمتلف الصـكوك الناممـة لوسـائط النقـل لغيـة      ياستيرا  اريري لالئحة التننيم
 اس ن وضووها وتسهيل استصدامها وتيس  ترمجتها 

 
  ااـــل  
 “األمـم املتحـدة  ”لرصد امت ـال ننـم االوتـواا الـم امـل عالمـة        الدعم ايداري املتبادل  

 “توصياا للأن نقل البضائع اخلطرة: الالئحة التننيمية النموذجية”مع 
توصـياا للـأن نقـل البضـائع اخلطــرة:     ”أنـه، لفضـل تنفيـذ     إذ يالحاظ ماع االاتيار     

وىلقليميــة ودوليــة مل مــة تنفيــذال فيــاالل لواســطة صــكوك وطنيــة  “الالئحــة التننيميــة النموذجيــة
مـن تقريـر األمـ ن اليـام، فـبن البضـائع اخلطـرة الـم تنقـل           8قانونال، على النحو املب ن س الفقرة 

ــل عالمــة        ــواا أو واويــاا أو صــهاريت ام ــال يــتي ن وضــيها س عب  “األمــم املتحــدة ”دولي
ملصتصــة ي بــح أهنــا تتفــ  مــع دــوذا مووــد جــرى اختبــاره لنجــاا اــح رقالــة الســلطة ا     عــا
 الدولة الم تأذن لوضع تل، اليالمة  س
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أن خمالفاا وواالا ت وير قد لوونح فيمـا يتيلـ  لالتصـدي      وإذ يالحظ مع القلق 
املســتصدمة س النقــل الــدو ، األمــر الــذي  “األمــم املتحــدة”علــى اليبــواا الــم امــل عالمــة 

  زيــادة أخطــار الــواد  يـادي ىل  اســتصدام عبــواا ال تســتوس مســتوى األداا املطلــوب وىل 
 املأساوية الم قد يتير  اا اجلمهور واليمال ووسائل النقل واملمتلكاا والبيئة 

أن علـى السـلطة املصتصـة    ”ىل  املبدأ األساسي الذي وددته اللجنة ومـاداه   وإذ يشري 
ة ضمان امت ال هذا الننام. وتلمل سبل النـهو  هبـذه املسـاولية وضـع وتنفيـذ لرنـامت مراقبـ       

تصميم وصنع واختبار وتفتيش وتيهد اليبواا، وتصـنيف البضـائع اخلطـرة وىلعـداد اليبـواا،      
ووضع الوثائ  املتيلقة هبا، واملناولة والتحميل مـن قةبـل اجلهـاا املرسـلةة والنـاقل ن، لغيـة تقـدل        

 .“الدليل الذي ي بح مراعاة أوكام الالئحة التننيمية النموذجية س املمارسة اليملية
لأن املساعدة ايدارية املتبادلة ل ن السلطاا املصتصة س البلـدان املينيـة مـن     ذ يسل وإ 

اأهنا أن تيسِّر التحقيقاا واسِّن ضمان االمت ال، لكن تيتر  هذه املساعدة واليـال ميوقـاا   
 لسب  نق  امليلوماا فيما يتيل  لبياناا االتصال لالسلطاا املصتصة على الصييد الياملي 

 ىل  األم ن اليام: طلبي - 1 
الطلــ  مــن مجيــع الــدول األعضــاا س األمــم املتحــدة، والــدول األخــرى عنــد  )أ( 

 االقتضاا، ت ويده عيلوماا عن لياناا االتصال لاجلهاا التالية:
السلطاا املصتصة املساولة عن ىلنفاذ األننمة الوطنيـة الـم تسـري علـى نقـل       ‘1’ 

 اجلوية أو البحرية  البضائع اخلطرة لوسائط النقل غ 
ــة( املكلفــة لاملوافقــة، لاســم      ‘2’  الســلطاا املصتصــة )مــع رمــوز التيريــف القطري

ــة   ــة، لوضــع عالم ــم املتحــدة ”الدول ــة الضــغط،    “األم ــواا، وأوعي ــى اليب عل
 وواوياا السوائ ، والصهاريت اامولة 

 وضع وتيهد قائمة حمداثة لبياناا االتصال  )ب( 
ــذه امليل  )ا(  ــة هـ ــادية    ىلتاوـ ــة االقتصـ ــة اللجنـ ــبكي ألمانـ ــع اللـ ــى املوقـ ــاا علـ ومـ
 الم توفر خدماا األمانة للجنة  (5)ألورولا
  اا ىل  تقدل امليلوماا املطلولةمجيع الدول األعض ينعو - 2 
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   جيم  
 ائية وومسهاأعمال اللجنة فيما يتيل  لالننام املنس  عامليال لتصنيف املواد الكيمي  

أن مـــامتر القمـــة اليـــاملي للتنميـــة املســـتدامة قـــد اـــجع الـــبالد،  إذ يضااع يف اعتباااراه  
، علـى تطبيـ  الننـام    (6)(“خطـة جوهانسـءل للتنفيـذ   ”)ا( من خطـة التنفيـذ )   23 الفقرة س

املنس  عامليال لتصنيف املواد الكيميائية وومسها س أقرب وقح ممكن يتاوـة اليمـل هبـذا الننـام     
   ،2008الكامل ألول عام ل

املــار   57/253أن اجلمييــة اليامــة أقــرا، س قرارهــا   وإذ يضااع يف اعتبااراه  يضاار   
، خطة جوهانسءل للتنفيذ وطلبـح ىل  اجمللـس االقتصـادي    2002كانون األول/ديسمء  20

واالجتماعي تنفيذ ما ورد س اخلطة من أوكـام متصـلة لواليتـه، وةاصـة تي يـ  تنفيـذ جـدول        
 لتدعيم التنسي  على نطاة املننومة، (7)21أعمال القرن 

 وإذ يالحظ مع االاتير : 
أن اللجنـــة االقتصـــادية ألورولـــا ومجيـــع لـــرامت األمـــم املتحـــدة والوكـــاالا   )أ( 

املتصصصة املينية لالسالمة الكيميائية س ميدان النقل أو البيئـة، وةاصـة لرنـامت األمـم املتحـدة      
حرية الدوليـة ومننمـة الطـ ان املـد  الدوليـة، قـد اختـذا لالفيـل اخلطـواا          للبيئة واملننمة الب

املناسبة لتيديل أو اديت صكوكها القانونية لغيـة تطبيـ  الننـام املنسـ  عامليـال لتصـنيف املـواد        
 الكيميائية وومسها، أو هي لصدد الننر س تيديلها س أقرب وقح ممكن 

األمـم املتحـدة لتغذيـة وال راعـة ومننمـة       أن مننمة اليمـل الدوليـة ومننمـة    )ب( 
الصحة الياملية تيكف هي األخرى على اختـاذ اخلطـواا املناسـبة لتكييـف توصـياهتا ومـدوناهتا       
ومبادئها التوجيهية املتيلقة لالسـالمة الكيميائيـة مـع الننـام املنسـ  عامليـال، وةاصـة س  ـاالا         

 اا والوقاية من التسمم ومياجلته الصحة والسالمة املهنيت ن وىلدارة مبيداا ااف
أن التلـــريياا أو امليـــاي  الوطنيـــة املوضـــوعة لتطبيـــ  الننـــام املنســـ  عامليـــال  )ا( 

السماا لتطبيقه( س قطاأ واود أو أك ر غ  قطـاأ النقـل قـد صـدرا لالفيـل س االاـاد        )أو
ــي ) ــتراليا )2010الروســ ــوادور )2011(، وأســ ــواي )2009(، وىلكــ ، (2009(، وأوروغــ
__________ 

 -آب/ غساااطس   26تق يااا  ماااقم  القماااة العااارملي للتامياااة املساااتنامةف جويررسااا  ف جااااوب    يقيااارف          (6) 
ــع     2002 يلول/ساابتم   4 ــم املبي ــم املتحــدة، رق والتصــوي (، الفصــل األول،   E.03.II.A.1)منلــوراا األم

 رف .، امل2القرار 

ف اجمللاان 1992حزي ان/يورياا   14-3تق ياا  مااقم  ااماا  املتحاانة املعااو  رلبيةااة والتاميااةف ايااو دي جااررريوف     (7) 
، 1والتصـوي (، القـرار    E.93.I.8)منلـوراا األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع       ااولف الق ااا  اليت اختاذير املاقم   

 املرف  ال ا .
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(، وجنــــوب أفريقيــــا 2006(، ومجهوريــــة كوريــــا )2012(، وتايلنــــد )2009والءازيــــل )
(، وصــــــرليا 2009(، وسويســــــرا )2008(، وســــــنغافورة )2013(، وزامبيــــــا )2009)
(، وموريلــيو، 2011(، واملكســي، )2009(، وفييــح نــام ) 2010(، والصــ ن )2010)
(، واليالـــــان  2012يكيـــــة )(، والواليـــــاا املتحـــــدة األمر 2001(، ونيوزيلنـــــدا )2004)
للـدال، والبلـدان    28(، فضـالل عـن البلـدان األعضـاا س االاـاد األوروا البـالا عـددها        2006)

  (8)(2008األعضاا ال الثة س املنطقة االقتصادية األورولية )
أن أعمال وضع أو تنقيح التلريياا أو املياي  أو املبـادو التوجيهيـة الوطنيـة     )د( 

املـواد الكيميائيـة س ىلطـار تطبيـ  الننـام املنسـ  عامليـال لتصـنيف املـواد الكيميائيـة           السارية علـى  
وومسها مستمرة س للدان أخرى س و ن أن مثة أنلطة متيلقـة لوضـع خطـط التنفيـذ القطاعيـة      

  (8)أو استراتيجياا التنفيذ الوطنية جتري واليال، أو يتوقع أن تبدأ قريبال، س للدان أخرى
ــاا     (ـ)ه  ــة واملننمـ ــاالا املتصصصـ ــدة والوكـ ــم املتحـ ــرامت األمـ ــن لـ ــددال مـ أن عـ

سيما ميهـد األمـم املتحـدة للتـدري  والبحـت ومننمـة اليمـل الدوليـة ومننمـة           ايقليمية، وال
 الصحة الياملية واللجنة االقتصادية ألورولـا و لـس التيـاون االقتصـادي اسـيا وااـيط ااـادو       
ــدان االقتصــادي والكومــاا واالاــاد األوروا واملننمــاا     ــة س املي ومننمــة التيــاون والتنمي

الكومية املم لة للصناعاا الكيميائية، قـد ننمـح عـدة ولقـاا عمـل وولقـاا دراسـية         غ 
وأنلطة أخرى لبناا القدراا أو سامهح فيها علـى الصـيد الـدو  وايقليمـي ودون ايقليمـي      

ل توعية ايدارة وقطاأ الصحة والصناعة وايعداد لتطبي  الننام املنسـ  عامليـال   والوط  من أج
 لدعم تطبيقه  أو

أن التطبيـ  الفيلــي سـيتطل  امل يـد مــن التيـاون لـ ن جلنــة اخلـءاا الفرعيــة        وإذ يانا   
، املينيــة لالننــام املنســ  عامليــال لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا واايئــاا الدوليــة املينيــة          

واســتمرار اجلهــود الــم تبــذاا وكومــاا الــدول األعضــاا، والتيــاون مــع الصــناعة وأصــحاب   
املصــلحة ااخــرين، وتقــدل دعــم كــب  ألنلــطة لنــاا القــدراا س البلــدان الــم متــر اقتصــاداهتا   

 عرولة انتقالية والبلدان النامية،
لبحــت ومننمــة اليمــل لاألمهيــة اخلاصــة مليهــد األمــم املتحــدة للتــدري  وا وإذ ُيااذك   

الدولية ومننمة التياون والتنمية س امليدان االقتصادي واللراكة ايدائية الياملية مـن أجـل لنـاا    

__________ 

لننام املنس  عامليال، وس  البلـد ولواسـطة الصـكوك القانونيـة الدوليـة والتوصـياا       امليلوماا املتيلقة لتطبي  ا (8) 
ــع    ــة س املوقـــــــــــــــــ ــة، متاوـــــــــــــــــ ــادو التوجيهيـــــــــــــــــ ــدوناا واملبـــــــــــــــــ ــا واملـــــــــــــــــ : التـــــــــــــــــ

www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html. 
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القــدراا س تطبيــ  الننــام املنســ  عامليــال لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا فيمــا يتيلــ  لبنــاا   
 القدراا على مجيع املستوياا،

للا اارا املاسااق عرملياار  نلــر الطبيــة املنقحــة اخلامســة  علــى األمــ ن اليــام ل ُياا و - 1 
لاللغاا الرمسيـة السـح لتمـم املتحـدة، علـى هيئـة كتـاب         (9)لتصايف املواد الكيمير ية وومسهر

وس أقراص مد ة، وىلتاوته مع ما يتصـل لـه مـن مـواد ىلعالميـة علـى املوقـع ايلكتـرو  للجنـة          
الــم تــوفر خــدماا األمانــة للجنـة اخلــءاا املينيــة لنقــل البضــائع اخلطــرة   (5)االقتصـادية ألورولــا 

 ولالننام املنس  عامليال لتصنيف املواد الكيميائية وومسها 
للجنــة وللجنــة االقتصــادية ألورولــا ولــءامت األمــم   ُيعاا ب عاان  اارلر تقااني ه - 2 

نيــة لتياوهنــا امل مــر والت امهــا لتطبيــ   املتحــدة والوكــاالا املتصصصــة واملننمــاا األخــرى املي 
 الننام املنس  عامليال 

 ىل  األم ن اليام: يطلب - 3 
للا ارا   (9)الـم أدخلـح علـى الطبيـة املنقحـة اخلامسـة       (10)أن ييمم التيديالا )أ( 

األعضـاا والوكـاالا   علـى وكومـاا الـدول     املاسق عرمليار  لتصاايف املاواد الكيمير ياة وومسهار     
 املتصصصة وغ ها من املننماا الدولية املينية 

ــة املنقحــة السادســة   )ب(  ــال   (11)أن ينلــر الطبي لتصااايف املااواد  للننــام املنســ  عاملي
، ولــأك ر الطــرة فياليــة مــن ويــت  الكيمير يااة وومسهاار  ميااع اللراار  ال مسيااة ل ماا  املتحاانة  

، وأن يتيحهـا علـى هيئـة كتـاب وس اـكل      2015 التكاليف، س موعـد ال يتجـاوز هنايـة عـام    
  (5)ىللكترو  على املوقع ايلكترو  للجنة االقتصادية ألورولا

ــع         )ا(  ــى املوق ــال عل ــام املنســ  عاملي ــ  النن ــن تطبي ــاا ع ــدل امليلوم أن يواصــل تق
  (8)ايلكترو  للجنة االقتصادية ألورولا

الالزمة، مـن خـالل ايجـراااا    الكوماا الم مل تتصذ ليد اخلطواا  ينعو - 4 
التلــريياا الوطنيــة املناســبة، لتطبيــ  الننــام املنســ  عامليــال، ىل  أن تفيــل ذلــ، س أقــرب   و/أو

 وقح ممكن 

__________ 

 .II.E.1.13منلوراا األمم املتحدة، رقم املبيع  (9) 

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

 (11) ST/SG/AC.10/30/Rev.6. 

http://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/42/Add.3
http://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/30/Rev.6
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للجان ايقليميـة ولـرامت األمـم املتحـدة والوكـاالا املتصصصـة        دعوت يك ا  - 5 
يـال وأن تقـوم، عنـد االقتضـاا،     واملننماا األخرى املينية ىل  أن تي ز تطبيـ  الننـام املنسـ  عامل   

لتيديل صكوكها القانونية الدولية املتصلة لسالمة النقل أو السالمة س أمـاكن اليمـل أو يايـة    
 املستهل، أو ياية البيئة لغية وضع هذا الننام موضع التنفيذ عن طري  هذه الصكوك 

ــدة وال   يااانعو - 6  ــم املتحـ ــرامت األمـ ــة ولـ ــان ايقليميـ ــاا واللجـ ــاالا الكومـ وكـ
املتصصصة واملننماا املينية األخرى ىل  موافاة جلنة اخلءاا الفرعية املينيـة لالننـام املنسـ  عامليـال     
عا لديها من مالوناا للأن اخلطواا املتصذة لتطبي  الننام املنسـ  عامليـال س مجيـع القطاعـاا     

الدوليـة أو ايقليميـة    ذاا الصلة، عن طري  الصكوك والتوصياا واملدوناا واملبادو التوجيهيـة 
 لتطبيقه  أو الوطنية، عا س ذل،، وس  االقتضاا، ميلوماا عن الفتراا االنتقالية

ــم املتحــدة والوكــاالا      يشاا ع -7  ــرامت األم ــة ول ــاا واللجــان ايقليمي الكوم
املتصصصة واملننماا الدولية املصتصة األخرى واملننماا غـ  الكوميـة، وةاصـة املننمـاا     

ل الصــناعة، علــى تي يــ  دعمهــا لتطبيــ  الننــام املنســ  عامليــال لتقــدل مســامهاا ماليــة    الــم مت ــ
ــر اقتصــاداهتا        و/أو ــم مت ــدان ال ــة والبل ــدان النامي ــدراا س البل ــاا الق ــة ألنلــطة لن مســاعدة تقني

  انتقالية عرولة
 

 دال  
 لرنامت عمل اللجنة  

علـى النحـو الـوارد     2016-2015لءنامت عمل اللجنة لفترة السنت ن  إذ حييط علمر  
 ،(1)من تقرير األم ن اليام 51و  50س الفقرت ن 
املستوى املتد  نسبيال مللاركة اخلءاا من البلدان النامية والبلدان الـم متـر   وإذ يالحظ  

ــة انتقاليــة س أعمــال اللجنــة وضــرورة تي يــ  ملــاركتهم علــى نطــاة أوســع      اقتصــاداهتا عرول
 أعمااا، س

 املوافقة على لرنامت عمل اللجنة ق ا ي - 1 
ــم       يشاااند  - 2  ــدان الـ ــة والبلـ ــدان الناميـ ــن البلـ ــءاا مـ ــاركة خـ ــة ملـ ــى أمهيـ علـ

اقتصاداهتا عرولة انتقالية س أعمـال اللجنـة ويـدعو، س هـذا اخلصـوص، ىل  تقـدل تءعـاا         متر
اليوميــة، لتيســ  ملــاركتهم، عــا س ذلــ، عــن طريــ  دعــم تكــاليف الســفر ولــدالا ايقامــة    
 ويدعو الدول األعضاا واملننماا الدولية الم تستطيع املسامهة ىل  أن تفيل ذل، 
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ىل  األمـــ ن اليـــام أن يقـــدم ىل  اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي س يطلاااب  - 3 
تقريـرال عـن تنفيـذ هـذا القـرار والتوصـياا املتيلقـة لنقـل البضـائع اخلطـرة والننـام             2017 عام

 صنيف املواد الكيميائية وومسها.املنس  عامليال لت
  

 2013/25تنفيذ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  - ثانيا 
 املنلوراا -ألف  

ــراره     - 2 ــوارد س قــ ــاعي الــ ــادي واالجتمــ ــ  اجمللــــس االقتصــ ــالل لطلــ ، 2013/25عمــ
: توصـياا للـأن نقـل البضـائع اخلطـرة     ”مـن   (12)األم ن اليام الطبية املنقحة ال امنة علرة أعد

نســصة(  69. وُنلــرا الطبيـة لتيميمهـا رمسيــا لاللغـة اليرليـة )    “الالئحـة التننيميـة النموذجيـة   
ــة     106نســصة( والروســية )  50والصــينية ) ــة اينكلي ي ــا ولييهــا لاللغ نســ ( ولتيميمهــا رمسي

 نسصة(.   159( وايسبانية ) َسُن 309نسصة( والفرنسية ) 1 093)
ــديل   - 3 ــة املنقحــ  2ُنلــر التي ــةللطبي ــن  (13)ة اخلامس ــل البضــائع    ”م توصــياا للــأن نق

ــاي    ــاراا واملي ــل االختب ــة )   “اخلطــرة: دلي ــة اليرلي ــا لاللغ نســصة( والصــينية   74لتيميمــه رمسي
نســصة(  987نســ ( ولتيميمــه رمسيــا ولييــه لاللغــة اينكلي يــة ) 90نســصة( والروســية ) 60)

 نسصة(. 119نسصة( وايسبانية ) 179والفرنسية )
الننـــام املنساــــ  عامليـــال لتصـــنيف املـــواد   ”مـــن  (9)الطبيـــة املنقحــة اخلامســـة  وُنلــرا  - 4

ــة اليرليـــة )  “الكيميائيـــة وومسهـــا ــه رمسيـــا لاللغـ ــينية ) 78لتيميمـ نســـصة(  69نســـصة( والصـ
نسـصة( والفرنسـية    1 115)نسـصة( ولتيميمـه رمسيـا ولييـه لاللغـة اينكلي يـة        95والروسية )

 نسصة(. 176نسصة( وايسبانية ) 270)
، ودليال االختباراا  واملعاريري   ، الال حة التا يمية الاموذجياة ونلرا أيضال نس  جتمع  - 5

، ولاتح ُمتاوة على أقراص مد ة تضـم  لتصايف املواد الكيمير ية وومسهر والا را املاسق عرملير
 النسصت ن اينكلي ية والفرنسية.

ختبااراا  واملعااريري والا اارا املاسااق  ودلياال اال الال حااة التا يميااة الاموذجيااة وُنلــرا  - 6
 .  (5)، جبميع اللغاا، على املوقع اللبكي للجنة االقتصادية ألورولاعرملير
 

__________ 

 والتصويباا. VIII.1.13 منلوراا األمم املتحدة، رقم املبيع (12) 
 .VIII.1.13 املرجع نفسه، رقم املبيع (13) 
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 التوصير  املتعلقة  اقل البضر ع اخلط ة: الال حة التا يمية الاموذجيةتنفيذ  -لاا  
هتمـة  مجيـع الكومـاا امل   ،2013/25دعا اجمللس االقتصادي واالجتماعي، س قراره  - 7

واللجان ايقليمية والوكاالا املتصصصة واملننمـاا الدوليـة املينيـة ىل  أخـذ توصـياا اللجنـة       
 س االعتبار لدى قيامها لوضع املدوناا واألننمة املالئمة أو ادي ها.  

س  الال حاة التا يمياة الاموذجياة   من  (12)وألدرجح أوكام الطبية املنقحة ال امنة علرة - 8
 ة التالية:الصكوك الدولي

ــرة،     )أ(  ــائع اخلطــ ــة للبضــ ــة الدوليــ ــة البحريــ ــة: املدونــ ــة الدوليــ ــة البحريــ املننمــ
س االتفاقيــة الدوليــة  162)ُيطبــ  ىلل اميــال لالنســبة ىل  األطـراإ املتياقــدة الـــ   14-37 التيـديل 

، مـع ىلمكانيـة التطبيـ  علـى     2016كـانون ال ا /ينـاير    1لماية األرواا س البحر اعتبارا مـن  
 (   2015كانون ال ا /يناير  1سا، طوعي اعتبارا من أ

مـن التيليمــاا التقنيــة   2016-2015مننمـة الطــ ان املـد  الــدو : طبيــة    )ب( 
من أجل أمـن النقـل اجلـوي للبضـائع اخلطـرةل )ُتطّبـ  ىلل اميـال لالنسـبة ىل  األطـراإ املتياقـدة س           

 (   2015كانون ال ا /يناير  1 اعتبارا من 191اتفاقية الط ان املد  الدو  الـ 
)الطبيـة   2015اااد النقل اجلـوي الـدو : ننـام نقـل البضـائع اخلطـرة ليـام         )ا( 

 ( 2015كانون ال ا /يناير  1السادسة واخلمس ن( )واج  التطبي  اعتبارا من 
اللجنة االقتصادية ألورولـا: االتفـاة األوروا املتيلـ  لالنقـل الـدو  للبضـائع        )د( 

ــن     اخل ــارا م ــ  اعتب ــة )واجــ  التطبي ــالطرة الءي ــاير   1طــرة ل ، ويضــم 2015كــانون ال ا /ين
 طرفال متياقدال(  48

اللجنة االقتصادية ألورولـا: االتفـاة األوروا املتيلـ  لالنقـل الـدو  للبضـائع        )هـ( 
، 2015كــانون ال ا /ينــاير  1اخلطــرة لــالطرة املائيــة الداخليــة )واجــ  التطبيــ  اعتبــارا مــن  

 طرفال متياقدال(  18ويضم 
املننمة الكومية الدولية للنقل الدو  لالسك، الديدية: األننمة املتيلقة لالنقـل   )و( 

الدو  للبضائع اخلطرة لالسك، الديدية )التذييل جـيم لالتفاقيـة املتيلقـة لالنقـل الـدو  لالسـك،       
 طرفال متياقدال(. 41، 2015ر كانون ال ا /يناي 1الديدية( )واج  التطبي  اعتبارا من 

وستطب  أيضا أوكام االتفاة األوروا املتيلـ  لالنقـل الـدو  للبضـائع اخلطـرة لـالطرة        - 9
الءية، واألننمة املتيلقة لالنقل الدو  للبضائع اخلطـرة لالسـك، الديديـة، واالتفـــاة األوروا     

ملائية الداخلية، لالصيغة امليدلة، علـى وركـة   املتيلــ  لالنقـــل الدو  للبضائع اخلطرة عء الطرة ا
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 كــــانون ال ــــا / 1املــــرور الداخليــــة س الــــدول األعضــــاا س االاــــاد األوروا اعتبــــارا مــــن  
 .(14)2015 يناير
ــوا      - 10 ــرو  اجلنـ ــدان ملصـ ــتركة لبلـ ــة امللـ ــوة اجلنوليـ ــاا س السـ ــدول األعضـ ــ  الـ وتطبـ

فاقــال للــأن النقــل الــداخلي للبضــائع اخلطــرة )األرجنــت ن وأوروغــواي ولــاراغواي والءازيــل( ات
)اتفاة لتيس  نقل البضائع اخلطـرة س السـوة امللـتركة لبلـدان املصـرو  اجلنـوا( اسـتنادا ىل         

، واألننمــة املتيلقــة لنقــل  الال حااة التا يميااة الاموذجيااة مــن  (15)الطبيــة املنقحــة ال انيــة علــرة 
وروا املتيلـ  لالنقـل الـدو  للبضـائع اخلطـرة      البضائع اخلطرة لالسك، الديدية، واالتفاة األ

 لالطرة الءية.  
ووضـيح مجاعــة دول األنــدي  )ىلكــوادور، ولــ و، ودولــة لوليفيــا املتيــددة القوميــاا،   - 11

الال حاة التا يميااة  مـن   (16)وكولومبيـا( ملـروأ ننـام يســتند ىل  الطبيـة املنقحـة ال ال ـة علــرة      
(، 2005يل  لالنقل الدو  للبضائع اخلطرة لـالطرة الءيـة )  ، واالتفاة األوروا املتالاموذجية

(، الـم ال تـ ال   2005واألننمة املتيلقـة لالنقـل الـدو  للبضـائع اخلطـرة لالسـك، الديديـة )       
 قيد الننر.

املبارد    1997ونلرا اللجنة االقتصادية واالجتماعية اسيا واايط ااـادو س عـام    - 12
، الـم توصـي لتنفيـذ    (17)وإقليمية للاقال الاناخلي للبضار ع اخلطا ة     التوجيهية لوضع ر   وطاية

التوصياا املتيلقة لنقل البضائع اخلطرة. ووّقع وزراا النقل لرالطة أمـم جنـوب اـرة رسـيا س     
امللح  لاتفـاة الرالطـة ايطـاري املتيلـ  لتيسـ        9الءوتوكول رقم  2002أيلول/سبتمء  20

لءوتوكول على تبسيط ىلجراااا وارو  النقـل اليـالر للبضـائع    النقل اليالر للبضائع. وين  ا
اخلطــرة س للــدان الرالطــة لاســتصدام الالئحــة التننيميــة النموذجيــة واالتفــاة األوروا املتيلــ   
ــة. ويتطلــ  أيضــا املرفــ  األول )نقــل البضــائع       ــالطرة الءي ــدو  للبضــائع اخلطــرة ل لالنقــل ال

س املنطقـة دون ايقليميـة لـو  امليكونـا األكـء اسـتصدام       اخلطرة( التفاة النقل عء الدود 

__________ 

 (14) Commission Directive 2014/103/EU of 21 November 2014, adapting for the third time the annexes to 

Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of 

dangerous goods to scientific and technical progress (Official Journal of the European Union, L 335/15, 

22 November 2014). 
 .E.01.VIII.4منلوراا األمم املتحدة، رقم املبيع  (15) 
 .E.03.VIII.5 املرجع نفسه، رقم املبيع (16) 
 .E.98.II.F.49 املرجع نفسه، رقم املبيع (17) 
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الالئحة التننيمية النموذجية واالتفاة األوروا املتيل  لالنقل الـدو  للبضـائع اخلطـرة لـالطرة     
 الءية للنقل عء الدود.

، اعتمـــدا اجلماعـــة االقتصـــادية والنقديـــة لوســـط أفريقيـــا )تلـــاد، 1999وس عـــام  - 13
ــة أفري ــا االســتوائية،      ومجهوري ــة، وغــالون، وغيني ــو الد قراطي ــة الكونغ ــا الوســطى، ومجهوري قي

والكام ون( أننمة تتيل  لنقل البضائع اخلطرة لالطرة الءيـة تقـوم ج ئيـا علـى أوكـام قد ـة       
وردا س االتفاة األوروا املتيل  لالنقل الدو  للبضائع اخلطـرة لـالطرة الءيـة، ولكنـها غـ       

 الئحة التننيمية النموذجية.مطالقة متاما ل
ــدان، ولاســت ناا       - 14 ــرادى البل ــي للبضــائع اخلطــرة س ف ــداخلي اال ــ  لالنقــل ال وفيمــا يتيل
ورد أعاله، حيتمل أن يتبـاين ىل  وـد كـب  تنفيـذ التوصـياا املتيلقـة لنقـل البضـائع اخلطـرة           ما

. فيلـى سـبيل امل ـال، دـري     تبيا لإلجراااا الوطنية امليتمدة لسن القوان ن أو اـديت األننمـة  
مـن مدونـة األننمـة     49عادة اديت األننمة السارية س الواليـاا املتحـدة األمريكيـة )املـادة     

الال حاة  مـن   (12)االاادية( سنويا، ولقد ُودِّثح لـتيكس أوكـام الطبيـة املنقحـة ال امنـة علـرة      
الكنديـة ىل  الطبيـة املنقحـة    ، مـع اسـت ناااا قليلـة جـدا. وتسـتند األننمـة       التا يمية الاموذجية

. ويسـتند القـانون األسـترا  لنقـل البضـائع اخلطـرة       لال حاة التا يمياة الاموذجياة   ال امنة علـرة  
ــة    ــة )الطبي ــة والســك، الديدي ــالطرة الءي ( ىل  الطبيــة املنقحــة الســالية  2014ليــام  3-7ل

مـن   (15)ال انيـة علـرة   . واعُتمـدا الطبيـة املنقحـة   الال حاة التا يمياة الاموذجياة   مـن   (18)علرة
كمييار وط  س مالي يا وتنفَّذ من خـالل التلـريياا الوطنيـة     (15)الالئحة التننيمية النموذجية

مـن االتفـاة    2013س الءازيل. وتستند أننمـة النقـل لـالطرة الءيـة س تايلنـد ىل  طبيـة عـام        
)الـم تيكـس الطبيـة املنقحـة      (19)األوروا املتيل  لالنقل الدو  للبضائع اخلطرة لـالطرة الءيـة  

( ودري ادي ها واليـا لـتيكس مـا ورد س    الال حة التا يمية الاموذجيةمن  18السالية علرة 
، (20)(2015االتفاة األوروا املتيل  لالنقل الدو  للبضائع اخلطرة لالطرة الءية )طبيـة عـام   

 .اموذجيةالال حة التا يمية المن  (12)والطبية املنقحة ال امنة علرة
وعلــى الــرغم مــن تيســ  النقــل الــدو  للبضــائع اخلطــرة لفضــل اليمــل علــى اتســاة       - 15

االتفاقيـاا واالتفاقـاا الدوليـة الرئيســية املتيلقـة لنقـل البضـائع اخلطــرة مـع الالئحـة التننيميــة         
النموذجية، وادي ها للـكل متـ امن، فـبن عـدم اتسـاة ليـط األننمـة الوطنيـة السـارية علـى           

الءي الداخلي للكل مت امن أو للكل كامل، ما زال يسب  ملاكل س  ـال التجـارة    النقل
__________ 

 .E.11.VIII.1املرجع نفسه، رقم املبيع  (18) 
 .E.12.VIII.1 سه، رقم املبيعاملرجع نف (19) 
 .E.14.VIII.1 املرجع نفسه، رقم املبيع (20) 
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الدولية، خاصة س والة النقل املتيـدد الوسـائط. واـذا السـب ، اوتفنـح اللجنـة س ملـروأ        
لرنامت عملها لبند يتيل  لاتساة األننمـة املتيلقـة لنقـل البضـائع اخلطـرة علـى الصـييد اليـاملي         

 تننيمية النموذجية.مع الالئحة ال
ة التطبيـ  علـى   بـ وننرا ىل  أن الصكوك القانونية املستندة ىل  الالئحة النموذجية الواج - 16

أعـاله،   8النقل الدو  للبضائع اخلطرة تتسم لطبيية مل مة قانونا، على النحو الوارد س الفقرة 
دـ  أن تتقّيـد لنـوأ مـن     فبن اليبواا والصهاريت املستصدمة س هذا النوأ من النقـل الـدو    

التصـميم الــذي  ت ـل للــرو  الصـنع واالختبــار الـواردة س الالئحــة التننيميـة النموذجيــة وأن      
عالمـة األمــم  ”اصـل علـى موافقـة مـن السـلطة املصتصــة. وامـل تلـ، اليبـواا والصـهاريت          

واللــركة الــم اــدد، س مجلــة أمــور، البلــد الـذي مــنح املوافقــة علــى نــوأ التصــميم   “املتحـدة 
املصنية. غ  أن ليط األوـدا  أو الـواد  قـد لّينـح أن ليـط اليبـواا أو الصـهاريت الـم         

ال تلــ  اللــرو  املطلولــة، وأن الســلطاا املصتصــة س البلــد    “عالمــة األمــم املتحــدة ”امــل 
الذي وقع فيه الد  أو الاد  مل تستطع دائما االتصال لسـهولة لالسـلطة املصتصـة س البلـد     

ي صدرا فيـه املوافقـة علـى اليبـوة أو الصـهريت. وجتمـع أمانـاا املننمـة البحريـة الدوليـة           الذ
ومننمــة الطــ ان املــد  الــدو  واللجنــة االقتصــادية ألورولــا ميلومــاا عــن ليانــاا االتصــال  
لالسلطاا املصتصة املساولة عن ىلنفاذ الصكوك القانونية الدولية الم وقيتها كل منـها، ولكـن   

مـاا ناقصــة عـن اليديـد مــن البلـدان، لـيس فقــط فيمـا يتيلـ  لاملوافقــة علـى اليبــواا         مثـة ميلو 
والصهاريت، ولكن أيضا لصفة عامة فيما يتيلـ  لالسـلطاا املصتصـة لتطبيـ  األننمـة الوطنيـة       
ــة        ــة واجملــاري املائي ــة والســك، الديدي ــالطرة الءي ــءي للبضــائع اخلطــرة )ل ــل ال ــة لالنق املتيلق

مــن اجلــ ا لــاا مــن ملــروأ القــرار الــوارد أعــاله س   2و  1س الفقــرت ن وتــرد الداخليــة(. 
من هذا التقرير ايجراااا الم توصـي اللجنـة لـأن يتصـذها اجمللـس االقتصـادي        1 الفقرة

 واالجتماعي فيما يتيل  هبذه املسألة.
 

 تطبي  الننام املنّس  عامليال لتصنيف املواد الكيميائية وومسها -جيم  
، 2002مامتر القمة الياملي للتنمية املسـتدامة، امليقـود س جوهانسـءل س عـام      اّجع - 17

الـم اعتمـدها علـى تنفيـذ الننـام املنسـ  عامليـا         (6))ا( من خطـة التنفيـذ   23البلدان س الفقرة 
التطبيــ   لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا س أقــرب موعــد ممكــن كــي يوضــع الننــام موضــع

 .2008الكامل ألول عام 
ــل واملســتهلكون والصــحة        - 18 ــاول عــدة قطاعــاا )النق ــا يتن ــا أن الننــام املنســ  عاملي وع

والسالمة س مكان اليمل والبيئة( فبن تنفيذه لفيالية يتطلـ  مـن الـدول األعضـاا لـذل جهـود       
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 ّنكب ة لتيديل نصوص قانونية عديدة سارية تتيل  لالسالمة الكيميائية س كـل قطـاأ، أو لسَـ   
 تلريياا جديدة.

وس قطاأ النقل، ُعّدلح لالفيل الالئحـة التننيميـة النموذجيـة لـتيكس األوكـام ذاا       - 19
. كما ُعدلح تبيا لـذل، مجيـع   الا را املاسق عرمليرمن  (9)الصلة الواردة س الطبية املنقحة ال ال ة

ــوارد ذكرهــا س الفقــرة     ــة الرئيســية ال ــا  8الصــكوك الدولي ــ  فيلي ، 2015س عــام  أعــاله لتطب
وُعــدلح كــذل، مجيــع األننمــة الوطنيــة املســتندة ىل  هــذه الصــكوك، أو الــم دــرى اــدي ها    

 لانتنام على أسا، الالئحة التننيمية النموذجية.
ــة س القطاعــاا األخــرى ع يــد مــن التيقيــد ألن التنفيــذ يتطلــ  تيــديل      - 20 وتتســم الال
 ونية واملبادو التوجيهية لتطبيقها.تنقيح عدد كب  من خمتلف النصوص القان أو
السماا  وصدرا لالفيل صكوك قانونية أو مياي  وطنية لتنفيذ الننام املنس  عامليا )أو - 21

(، 2012(، وأسـتراليا ) 2010لتطبيقه( س قطاأ واوـد أو عـدة قطاعـاا س االاـاد الروسـي )     
ــوادور ) (، 2012يلنـــــد )(، وتا2009(، والءازيـــــل )2009(، وأوروغـــــواي )2009وىلكـــ

(، وســـنغافورة  2013(، وزامبيـــا ) 2009(، وجنـــوب أفريقيـــا )  2006ومجهوريـــة كوريـــا ) 
(، 2009(، وفييـح نـام )  2010(، والص ن )2010(، وصرليا )2009(، وسويسرا )2008)

(، والواليـــاا املتحــــدة  2001(، ونيوزيلنــــدا )2004(، وموريلـــيو، ) 2011واملكســـي، ) 
ــة ) ــان )2012األمريكيـ ـــ  2006(، واليالـ ــدان الـ ــذل، س البلـ ــاد   28(، وكـ ــاا س االاـ األعضـ

 (.2008األوروا وس البلدان األعضاا ال الثة س املنطقة االقتصادية األورولية )
وتواصل البلدان الم طبقح فيليـال الننـام املنسـ  عامليـال اليمـل علـى اـديت الصـكوك          - 22

الا ارا املاساق   قـا ألوكـام الطبيـاا املنقحـة مـن      القانونية أو امليـاي  الوطنيـة لتنفيـذ الننـام، وف    
ىل   2013. فيلــى ســبيل امل ــال، نلــر االاــاد األوروا س الفتــرة مــن و يران/يونيــه        عرملياار

لالئحـــة اجلماعـــة  (23)والســـاد، (22)واخلـــامس (21)، التيـــديالا الرالـــع2014و يران/يونيـــه 

__________ 

 (21) Commission Regulation (EU) No. 487/2013 of 8 May 2013 amending, for the purposes of its adaptation 

to technical and scientific progress, Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of 

the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Official Journal of 

the European Union, L149/1 of 1 June 2013). 
 (22) Commission Regulation (EU) No. 944/2013 of 2 October 2013 amending, for the purposes of its 

adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament 

and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Official Journal 

of the European Union, L261/5 of 3 October 2013). 
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 واليلمــي، لتحقيــ  تناســ  لكفالــة مواكبتــها للتقــدم الــتق  (24)1272/2008األوروليــة رقــم 
 (9)واخلامسـة  (25)الالئحة مع األوكام الم لدا اليمل هبا اعتبارا مـن الطبيـت ن املنقحـت ن الراليـة    

ــة   2014. وس عــام الا اارا املاسااق عرملياار  مــن  ــا أيضــا مواامــة مياي هــا الوطني ، أكملــح زامبي
 .(25)ليةاملتيلقة لالننام املنس  عامليا مع أوكام الطبية املنقحة الرا

ويتواصــل س للــدان أخــرى اليمــل علــى تنقــيح وتيــديل النصــوص القانونيــة وامليــاي      - 23
 واملبادو التوجيهية لالنتهاا س أقرب وقح ممكن من تطبي  الننام املنس  عامليا.  

ــه  19وصــدرا س  - 24 ــى التيــديالا التلــرييية    2014و يران/يوني ــة عل ــة امللكي املوافق
نسـ  عامليـا س أمـاكن اليمـل س كنـدا. ومـن املتوقـع أن يبـدأ نفـاذ التلـريياا           لتنفيذ الننـام امل 

أو قبل ذل،، مـع فتـرة انتقاليـة لتنفيـذها. وسـتتيح       2015و يران/يونيه  1واللوائح امليدلة س 
اللوائح املقتروة اقي  درجة عالية مـن التناسـ  لـ ن ميـاي  التصـنيف وىلجـراااا ايلـالل عـن         

املواد الكيميائية س مكـان اليمـل مـع امليـاي  املطبقـة س الواليـاا املتحـدة         األخطار فيما ل 
 وغ ها من البلدان الم طبقح لالفيل الننام املنس  عامليال.  

ــدان األعضــاا س اجلماعــة    2012وس عــام  - 25 ، توصــل وزراا التجــارة والصــناعة س البل
ىلقليميـة عامـة تتيلـ  لالننـام املنسـ  عامليـال       ايدائية للجنوب األفريقـي ىل  اتفـاة للـأن سياسـة     

 .2020ووقيوا عليها من أجل تنفيذ الننام املنس  عامليال ألول كانون ال ا /يناير 
ألجن ا امللاريع واألنلطة املتيلقة لتنفيذ الننام املنسـ    ،2014-2013وخالل الفترة  - 26

 أدناه(. 31-29للدان )اننر الفقراا عامليال، وُارأ س ليط منها أو استمر تنفيذها س عدة 
ومــن أجــل مراقبــة والــة تطبيــ  الننــام املنســ  عامليــال، وضــيح األمانــة علــى موقيهــا     - 27

مجيع امليلوماا الم مجيتها من البلدان. ويتـيح املوقـع لـإلداراا الكوميـة ىلمكانيـة       (8)اللبكي
طاعــــاا املينيــــة. اــــديت هــــذه امليلومــــاا أو تقــــدل ميلومــــاا جديــــدة عــــن خمتلــــف الق

__________ 

 (23) Commission Regulation (EU) No. 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard 

and precautionary statements in the Croatian language and its adaptation to technical and scientific progress, 

Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and 

packaging of substances and mixtures (Official Journal of the European Union, L167/36 of 6 June 2014). 
 (24) Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on 

classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 

67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No. 1907/2006 (Official Journal of the 

European Union, L353/1 of 31 December 2008). 
 .E.11.II.E.6 منلوراا األمم املتحدة، رقم املبيع (25) 
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 6مجيع البلدان مدعوة لتقدل هذه امليلوماا، على النحـو امللـار ىلليـه س الفقـرة      فبن ولذا
 أعاله. 1من اجل ا جيم من ملروأ القرار الوارد س الفقرة 

وقــدمح ليــط الــدول األعضــاا واألمانــة امللــورة واخلــءة التقنيــة املبااــرة للجهــاا     - 28
 صاوبة املصلحة.

ح الوكالة السويدية للمواد الكيميائية، س ىلطار لرنا هـا للتيـاون ايدـائي الـدو  س     وقدم - 29
 ال ىلدارة املواد الكيميائية، مساعدة ىل  تونس على تنفيذ الننـام املنسـ  عامليـال، وننمـح ولقـاا      

ــا )تلــرين األو      ــوب أفريقي ــا س جن  ل/عمــل للــأن ىلنفــاذ التلــريياا املتيلقــة لالننــام املنســ  عاملي
 (. 2014( وفييح نام )كانون األول/ديسمء 2014(، وتايلند )نيسان/ألريل 2014 أكتولر
ــذه،       - 30 ــة تنفي ــا، ووال ــة اليامــة لتقــدل ميلومــاا عــن الننــام املنســ  عاملي وُدعيــح األمان

واليمل الذي تضطلع له جلنة اخلءاا وجلنتاها الفرعيتان، س عدة ولقـاا دراسـية أو مـامتراا    
ــاا     أو ولقــاا ــة أو هيئ ــها اجلمييــاا الصــناعية واملاسســاا اخلاصــة أو الكومي عمــل ننمت

 ، ومجهوريـة (2013 ألريـل /نيسـان ) وللجيكا ،(2013األمم املتحدة س ىلسبانيا )ابا /فءاير 
ــو ــاير  الد الكونغـ ــانون ال ا /ينـ ــة )كـ ــاال ،(2014 قراطيـ ــبا ) وغواتيمـ ــر/اـ  ،(2014 فءايـ
 ، املكســي،(2013 يونيــه/و يــران) ، وكينيــا(2014 مــايو/وأيــار فءايــر/اــبا ) وكولومبيــا

ــبا ) ــر/اـــ ــة(2014 فءايـــ ــدة ، واململكـــ ــا املتحـــ ــى لءيطانيـــ ــدا الينمـــ ــمالية وأيرلنـــ  اللـــ
 (.2013 نوفمء/ال ا  تلرين)

ولفضل الدعم اللوجسم أو التق  أو املا  الـذي قدمتـه عـدة دول أعضـاا ومننمـاا       - 31
ولرنـــامت األمــم املتحـــدة للبيئـــة، ومننمــة الصـــحة اليامليـــة(   دوليــة )مننمـــة اليمــل الدوليـــة،   

ومننماا وكومية دولية )مننمة التياون والتنمية س امليدان االقتصادي، واالاـاد األوروا(،  
والوكــاالا الكوميــة، والقطــاأ اخلــاص، ألجريــح عــدة أنلــطة أو ملــاريع ىلضــافية لبنــاا          

 وال سيما: ،القدراا والتدري 
الءنامت الياملي امللترك ل ن ميهد األمـم املتحـدة للتـدري  والبحـت     س ىلطار  )أ( 

)اليونيتار( ومننمة اليمل الدولية لبناا القدراا للأن الننـام املنسـ  عامليـا، واللـراكة اليامليـة      
ل ن ميهد األمم املتحدة للتدري  والبحت )اليونيتار( ومننمة اليمل الدوليـة ومننمـة التيـاون    

يدان االقتصادي املنب قة من مامتر القمة اليـاملي للتنميـة املسـتدامة، مـن أجـل لنـاا       والتنمية س امل
 القدراا ألغرا  تنفيذ الننام املنس  عامليا:

ــاريع قطريـــة س لرلـــادو، وزامبيـــا وغامبيـــا ومجهوريـــة الكونغـــو    ‘1’  أجنـــ ا ملـ
 ،نالد قراطيــة، وُاــرأ س تنفيــذ م ــل تلــ، امللــاريع أو موصــلة تنفيــذها س لــن
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 الكونغــو ومجهوريــة وتــونس، وتوغــو، ،(القوميــاا املتيــددة - دولــة) ولوليفيــا
 والكـام ون،  وق غي سـتان،  وغواتيمـاال،  وطاجيكستان، وايلي، الد قراطية،
 وهايم  واملكسي،، ومدغلقر، وما ، ،،وك يبا وكولومبيا،

ي  وجنـوب  وألجريح ملاريع وأنلطة ىلقليميـة س للـدان منطقـة البحـر الكـار      ‘2’ 
 ارة رسيا. ومشلح هذه امللاريع واألنلطة ما يلي:

وضــع اســتراتيجية دون ىلقليميــة لتقيــيم القــدراا ذاا الصــلة لالننــام  - أ  
ــة      ــا  منطقــ ــا لصــ ــة لتطبيقهــ ــتراتيجية ىلقليميــ ــا، واســ ــ  عامليــ املنســ

 الكاري   البحر
، مــامتر الســتيرا  الننــام املنســ  عامليــا لفائــدة جنــوب اــرة رســيا  - ب  

وأعقـــ  املــــامتر ولقــــة عمـــل تدريبيــــة مــــدهتا يـــوم واوــــد علــــى    
 املنس  عامليا لفائدة قطاأ الصحة املهنية  الننام

يلة ىلقليميـة للـأن السـالمة الكيميائيـة، موجهـة لفائـدة املسـتهلك ن         - ا  
 س للدان جنوب ارة رسيا 

 تطوير واديت املواد التوجيهية والتدريبية واملوارد املرجيية: ‘3’ 
دــري واليــال اــديت املــواد التوجيهيــة الاليــة وفقــا ألوكــام الطبيــة    - أ  

  للا را املاسق عرملير املنقحة اخلامسة 
ألجنـــ  اليمـــل علـــى تيـــديل الـــدوراا التدريبيـــة لتحويلـــها ىل  دوراا  - ب  

ــاا مـــــن دوراا    ــة، وألجريـــــح ثـــــال   موعـــ ــية ىللكترونيـــ دراســـ
 ايلكترو   التيلم

 موعـة  ”ير خطة ىلدارية لتنفيذ الننام املنس  عامليا س ىلطار يتواصل تطو - ا  
الـم ييـدها الءنـامت     “أدواا صنع القرار س  ال ىلدارة املواد الكيميائية

 امللترك ل ن املننماا لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 
ار س سياة التياون االقتصادي س رسيا واايط ااادو: عقد اجتماعـاا الـو   )ب( 

للأن املواد الكيميائية، واجتماعاا متالية ملصتلـف األفرقـة الياملـة الـم ُيننـر فيهـا س مسـائل        
 ذاا صلة لتنفيذ الننام املنس  عامليال 
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 س ىلطار الءنامت امللترك ل ن املننماا لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية:   )ا( 
املـواد الكيميائيـة الـم ييـدها     وضع  موعة أدواا صنع القرار س  ـال ىلدارة   ‘1’ 

الءنـامت امللــترك لــ ن املننمــاا لـإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة )خمتلــف   
املننمـــاا األعضـــاا س الءنـــامت امللـــترك لـــ ن املننمـــاا لـــإلدارة الســـليمة  

 الكيميائية(    للمواد
مشلـــح مجيـــع البطاقـــاا الدوليـــة للســـالمة الكيميائيـــة الـــم جـــرى ىلعـــدادها   ‘2’ 

ادي ها س ااونة األخ ة الوسـوم املسـتصدمة س الننـام املنسـ  عامليـا منـذ        وأ
ــام  ــا    2006ع ــددها والي ــا ع ــة الصــحة     440)ويبل ــة( )مننم ــادة كيميائي م

 الياملية/مننمة اليمل الدولية( 
ىلدماا تصـنيف الننـام املنسـ  عامليـال س القيـود املوصـى لفرضـها للـأن تـوافر           ‘3’ 

فـاا ألغـرا  مكافحـة اجلـراد )مننمـة األمـم املتحـدة        واستصدام مبيداا اا
 لتغذية وال راعة/مننمة الصحة الياملية(.

وواصــلح أيضــا جلنــة اخلــءاا الفرعيــة املينيــة لالننــام املنســ  عامليــا تياوهنــا مــع هيئــاا     - 32
ئية من املياهداا الم تدير ليط االتفاقياا الدولية الم تياجل جوان  حمددة من السالمة الكيميا

أجل تيس  تنفيذ الننـام املنسـ  عامليـا مـن خـالل هـذه االتفاقيـاا )اتفاقيـه لـازل املتيلقـة عراقبـة            
ــاملواد        ــ  ل ــال املتيل ــها  ولروتوكــول مونتري ــتصل  من ــاا اخلطــرة عــء الــدود وال وركــة النفاي

واتفاقيـة روتـردام    املستنفدة لطبقة األوزون  واتفاقية ستكهومل املتيلقة لامللوثاا اليضوية ال التـة  
املتيلقة لتطبي  ىلجراا املوافقة املسبقة عن علم على مـواد كيميائيـة ومبيـداا رفـاا ميينـة خطـرة       

 الصناعية(.  متداولة س التجارة الدولية  واالتفاقية املتيلقة لااثار اليالرة الدود للحواد 
  

لالننـام املنساـ  عامليـا    أعمال جلنـة اخلـءاا املينيـة لنقـل البضـائع اخلطـرة و       -ثال ا  
   2014-2013لتصنيف املواد الكيميائية وومسها خالل فترة السنت ن 

 االجتماعاا امليقودة   -ألف  
 االجتماعاا التالية: 2014-2013عقدا خالل فترة السنت ن  - 33

جلنة اخلءاا الفرعية املينيـة لنقـل البضـائع اخلطـرة: الـدورة ال ال ـة واألرليـون،         )أ( 
ــن  ــه  28ىل   24مـ ــة  Add.1و  ST/SG/AC.10/C.3/86) 2013و يران/يونيـ ــدورة الراليـ (  الـ

ــن   ــون، مــــ ــا /نوفمء ىل    25واألرليــــ ــرين ال ــــ ــمء   4تلــــ ــانون األول/ديســــ  2013كــــ
(ST/SG/AC.10/C.3/88 والــــــدورة اخلامســــــة واألرليــــــون، مــــــن  )و يران/يونيــــــه ىل   23

http://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/C.3/86
http://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/C.3/88
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ــه  2 ــون،   Add.1و  ST/SG/AC.10/C.3/90) 2014متوز/يوليــ ــة واألرليــ ــدورة السادســ (  والــ
 (   ST/SG/AC.10/C.3/92) 2014كانون األول/ديسمء  9ىل   1 من

جلنــة اخلــءاا الفرعيــة املينيــة لالننــام املنساــ  عامليــا لتصــنيف املــواد الكيميائيــة    )ب( 
ــن     ــرون، مـــــــ ــة واليلـــــــ ــدورة اخلامســـــــ ــا: الـــــــ ــه  3ىل   1وومسهـــــــ  2013متوز/يوليـــــــ

(ST/SG/AC.10/C.4/50  والـدورة السادســة واليلــرون، مــن  )كــانون األول/ديســمء  6ىل   4
2013 (ST/SG/AC.10/C.4/52 والــــدورة الســــالية واليلــــرون، مــــن  )متوز/يوليــــه  4ىل   2
2014 (ST/SG/AC.10/C.4/54   ــن ــرون، مــ ــة واليلــ ــدورة ال امنــ ــانون  12ىل   10(  والــ كــ

 ( ST/SG/AC.10/C.4/56) 2014األول/ديسمء 
تصـنيف املـواد   جلنة اخلءاا املينية لنقل البضائع اخلطرة ولالننام املنسا  عامليـا ل  )ا( 

 ST/SG/AC.10/42) 2014كــانون األول/ديســمء  12الكيميائيــة وومسهــا: الــدورة الســالية،  
 (.  Add.1-3 و

التالية أمساؤها س أعمال اللجنة لصفة دول كاملة اليضـوية س   29وااركح البلدان الـ  - 34
لفرعية املينية لنقل البضائع اخلطرة أو س جلنة اخلـءاا الفرعيـة املينيـة لالننـام املنسـ       جلنة اخلءاا ا

 وىلسـبانيا،  واألرجنـت ن،  ،عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، أو س كلتيهما: االااد الروسي
ــتراليا، ــا، وأس ــا، وأملاني ــل، وىليطالي ــا، والءتغــال، والءازي ــدا، وللجيك ــ ولولن  كوريــا، ةومجهوري
 وفنلنـدا،  وفرنسـا،  والصـ ن،  ،(26)وصرليا ،(27)وسويسرا والسويد، ،(26)وزامبيا أفريقيا، وجنوب
 والنــرويت، اللــمالية، وأيرلنــدا الينمــى لءيطانيــا املتحــدة واململكــة وكينيــا، ،وكنــدا ،(26)وقطــر

 . واليالان األمريكية، املتحدة والوالياا وهولندا، ،(26)ونيوزيلندا والنمسا،
ومل تلارك س االجتماعاا املغرب واملكسي، واانـد، وهـي دول كاملـة اليضـوية س      - 35

 ونيج يـا،  والسـنغال،  والـدادرك،  ،جلنة اخلءاا الفرعية املينية لنقل البضائع اخلطـرة  وأوكرانيـا  
ــان، ــة دول وهــي واليون ــة س اليضــوية كامل ــة اخلــءاا جلن ــة الفرعي ــا املنســ  لالننــام امليني  عاملي
ــنيف ــواد لتصـ ــة املـ ــا  الكيميائيـ ــة وومسهـ ــران ومجهوريـ ــالمية ىليـ ــة ايسـ ــيكية، واجلمهوريـ  التلـ

 ية س كلتا اللجنت ن الفرعيت ن.اليضو كاملتا دولتان ومها
 وتايلنـــد، ،، وللغاريـــا(27)ووضـــر االجتماعـــاا مراقبـــون   لـــون وكومـــاا أيرلنـــدا  - 36

ــة ــدونيا ومجهوريـــ ــالفية مقـــ ــالقا اليوغوســـ ــا،ورومان ،(27)ســـ ــا يـــ ــلوفاكيا، ،(27)وزامبيـــ  وســـ

__________ 

 تقتصر عضويتها على جلنة اخلءاا الفرعية املينية لالننام املنسا  عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها. (26) 
 ة.تقتصر عضويتها على جلنة اخلءاا الفرعية املينية لنقل البضائع اخلطر (27) 

http://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/C.3/90
http://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/C.3/92
http://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/C.4/50
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، ومثــا  األوروا االاــاد أيضــال فيهــا واــارك. (27)ونيوزيلنــدا ،(27)ولكســمءل ،(26)وسويســرا
 مننمة غ  وكومية. 45 وكاالا متصصصة ومننماا وكومية دولية و

واستمر االتصال لاايئاا أو املننمـاا الدوليـة املسـاولة عـن وسـائط النقـل الفرديـة،         - 37
ــدو ، واملننمــة البحريــة          وال ــ ان املــد  ال ــيما اللجنــة االقتصــادية ألورولــا، ومننمــة الط س

 الدولية، واملننمة الكومية الدولية للنقل الدو  لالسك، الديدية.
وأولح اللجنة عناية خاصة لتنسي  أنلـطتها مـع األنلـطة الـم تضـطلع هبـا املننمـاا         - 38

قـل البضـائع اخلطـرة أو تصـنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا،        الدولية األخرى والم متس ميـدان ن 
مــن قبيــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، واالاــاد الءيــدي اليــاملي، ومننمــة اليمــل الدوليــة،  
ومننمة الصحة الياملية، وميهد األمم املتحدة للتدري  والبحت )اليونيتـار(، ومننمـة التيـاون    

هبـدإ كفالـة أن تكـون أعمااـا مكملـة ألنلـطتها وتوصـياهتا،         والتنمية س امليدان االقتصادي،
 .وتفادي االزدواجية والتضارب ميها

 وتولح أمانة اللجنة االقتصادية ألورولا توف  خدماا األمانة. - 39
 

 أعمال جلنة اخلءاا الفرعية املينية لنقل البضائع اخلطرة -لاا  
مسائل متنوعة ذاا صـلة   2014-2013 ناقلح اللجنة الفرعية خالل فترة السنت ن - 40

 .E/2013/51)أ( من الوثيقة  47لاختصاصاهتا وفقا لءنامت اليمل اادد س الفقرة 
علـى الطبيـة املنقحـة ال امنـة      (2)واستنادا ىل  تل، األعمال، اعتمـدا اللجنـة تيـديالا    - 41

، والطبيــة “صــياا للــأن نقــل البضــائع اخلطــرة: الئحــة تننيميــة دوذجيــة تو”مــن  (12)علــرة
، “توصياا للأن نقل البضـائع اخلطـرة: دليـل االختبـاراا وامليـاي      ”من  (28)املنقحة اخلامسة

 وتتم ل مينمها س أوكام جديدة أو منقحة تتيل  عا يلي:
دة )م ـــل وضــع قائمـــة لـــبيط املـــواد واألصـــناإ اخلطـــرة املوجـــودة واجلديـــ  )أ( 

األليــاب الناريــة، واملــواد الكيميائيــة امللبلمةــرة، وااركــاا أو ااالا الــم تيمــل لــاالوتراة        
الــداخلي، والب وكســيداا اليضــوية، وُرزم راتــنت البوليســتر، وأجهــ ة كلــف اياــياعاا،   
ومننومــاا توزيــع األمونيــا(، وطــرة التيبئــة واالختبــار ذاا الصــلة، وتنقــيح ليــط اللــرو   

  لقة لاليبواا والصهاريتاملتي
ــها        )ب(  ــوم وتيبئت ــاا اللي ي ــار لطاري ــ، اختب ــا س ذل ــة )ع ننــم التصــ ين الكهرلائي

 ووضع اليالماا عليها( 
__________ 

 .E.09.VIII.3منلوراا األمم املتحدة، رقم املبيع  (28) 

http://undocs.org/ar/E/2013/51
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 اختبار املتفجراا  )ا( 
 تيليماا تيبئة السوائل أو الغازاا املسّيلة امللحونة لغازاا مضغوطة  )د( 
ــة    )هـ(  ــ  ميــاي  املننمــة الدولي ــة تطبي ــواأ   ىلمكاني ــى صــنع أن ــد املقــاييس عل لتووي

 جديدة من أوعية الضغط أو ميداا اخلدمة.
واســتكملح اللجنــة الفرعيــة املبــادو التوجيهيــة الراميــة ىل  توضــيح األســا، املنطقــي    - 42

لتوكام الواردة س الالئحة التننيمية النموذجية، وتقدل ىلراـاداا ىل  اجلهـاا املسـاولة عـن     
  ن اديد ارو  نقل لضائع خطرة حمددة.وضع األننمة التباعها و

وننرا اللجنة الفرعية س مسألة ىلمكانيـة اختـاذ م يـد مـن التـدال  لتيسـ  التوصـل ىل          - 43
اقي  اتساة أننمة نقل البضائع اخلطرة مع الالئحة التننيمية النموذجية علـى الصـييد اليـاملي    

أعاله(. واتفقح مرة أخـرى علـى    15قرة الم نوقلح س فترة السنت ن السالقة )اننر أيضا الف
والكومـاا واملننمـاا   ضرورة لذل جهود ىلضـافية لتحسـ ن التناسـ  علـى الصـييد اليـاملي.       

الدولية املينية مـدعوة ىل  تقـدل تيليقاهتـا لتوجيـه االنتبـاه ىل  مـا يـرد س صـكوكها الوطنيـة          
 لتننيمية النموذجية.ايقليمية أو الدولية من متطلباا ال تتطال  مع الالئحة ا أو
 1من اجل ا ألف من ملروأ القـرار الـوارد س الفقـرة     6ىل   1وترد س الفقراا  - 44

من هذا التقرير ايجراااا الم توصي اللجنة اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي لاختاذهـا س   
 ما يتيل  لأعمال جلنة اخلءاا الفرعية املينية لنقل البضائع اخلطرة.

 
 ال جلنة اخلءاا الفرعية املينية لالننام املنسا  عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها  أعم -جيم  

مسائل متنوعة ذاا صـلة   2014-2013ناقلح اللجنة الفرعية خالل فترة السنت ن  - 45
   .E/2013/51)ب( من الوثيقة  47لاختصاصاهتا وفقا لءنامت عملها اادد س الفقرة 

ــديالا    - 46 ــة تيـ ــدا اللجنـ ــل، اعتمـ ــ، اليمـ ــتنادا ىل  ذلـ ــة   (10)واسـ ــة املنقحـ ــى الطبيـ علـ
لغر  اـديت أو توضـيح   الا را املاسق عرملير لتصايف املواد الكيمير ية وومسهر من  (9)اخلامسة

 أو استكمال الننام وتتيل  على وجه اخلصوص عا يلي:
خطـر جديـد للمتفجـراا امليطلـة املفيـول، وفئـة خطـر جديـدة          وضع صـنف  )أ( 

 للغازاا التلقائية االاتيال 
زيـادة توضــيح ميــاي  تصــنيف املتفجــراا، واملـواد الــم تســب  درجــة ُســّمية    )ب( 

حمددة س األعضـاا عجـّرد التيـر  اـا مـّرة واوـدة، واملـواد السـامة لـدى استنلـاقها، واخلطـر            
 على البيئة املائية   

http://undocs.org/ar/E/2013/51
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 أم لة على وسم اليبواا الصغ ة    )ا( 
 زيادة تبسيط البياناا التحذيرية  )د( 
 من صحيفة لياناا السالمة. 9امليلوماا الواج  ىلدراجها س القسم  )هـ( 

وألقــح اللجنــة الفرعيــة قيــد االســتيرا  التقــدم ااــرز س تنفيــذ الننــام املنّســ  عامليــا    - 47
ىلليهــا مــن أعضـائها ومــن املننمــاا الكوميــة الدوليــة واملننمــاا  اسـتنادا ىل  التقــارير املقّدمــة  

 .(8)الكومية امللاركة غ 
وواصلح اللجنـة الفرعيـة التيـاون مـع هيئـاا املياهـداا س ىلطـار االتفاقيـاا الدوليـة           - 48

 املتيلقة لالسالمة الكيميائية هبدإ تي ي  تنفيذ الننام املنسا  عامليا، من خالل هـذه االتفاقيـاا  
 أعاله(.   27)اننر أيضا الفقرة 

مـن   1من اجل ا جيم من ملروأ القرار الـوارد س الفقـرة    7ىل   1وترد س الفقراا  - 49
يتيل   هذا التقرير ايجراااا الم توصي اللجنة اجمللس االقتصادي واالجتماعي لاختاذها س ما

 يا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها.لأعمال جلنة اخلءاا الفرعية املينية لالننام املنسا  عامل
  

   2016-2015لرنامت اليمل وجدول االجتماعاا لفترة السنت ن  -راليا  
ــرة الســنت ن     - 50 ــامت اليمــل لفت ــة علــى أن يكــون لرن علــى  2016-2015اتفقــح اللجن

 النحو التا :
 جلنة اخلءاا الفرعية املينية لنقل البضائع اخلطرة: )أ( 
واملسائل ذاا الصلة )عا س ذلـ، التيـديالا علـى قائمـة البضـائع       املتفجراا ‘1’ 

اخلطــــرة  واالختبــــاراا وامليــــاي  املتيلقــــة لتركيبــــاا املســــاوي  الســــريية  
ــاراا    ــاراا س  6االاــتيال  واســتيرا  سلســلة االختب   واســتيرا  االختب

اجلــ ئ ن األول وال ــا  مــن دليــل االختبــاراا وامليــاي   واســتيرا  تيليمــاا 
تيبئة املتفجراا، واملياي  املنسقة ليالماا التقيـد لامليـاي  األمنيـة  وتصـنيف     

س قائمـة األمـم    0349األلياب النارية  وتصـنيف املـواد املدرجـة اـح رقـم      
 من الننام املنس  عامليال(  1-2املتحدة  واستيرا  الفصل 

ــنيف والتيبئـــة )عـــا س ذلـــ، التيـــديالا ع   ‘2’  ــة وضـــع القـــوائم والتصـ لـــى قائمـ
 اخلطرة(    البضائع
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ننــم التصـــ ين الكهرلائيـــة )عــا س ذلـــ، اختبـــار لطاريــاا اللي يـــوم، ونقـــل     ‘3’ 
 البطارياا الكب ة  والبطارياا الرارية( 

نقــل الغــازاا )عــا س ذلــ، االعتــراإ علــى الصــييد اليــاملي لأوعيــة الضــغط     ‘4’ 
 جهاا أخرى( امليدة وفقال للمياي  الصادرة عن األمم املتحدة و

مقتروــاا متنوعــة لبدخــال تيــديالا علــى الالئحــة التننيميــة النموذجيـــة         ‘5’ 
ذل، البضائع اخلطرة املوجودة س رالا أو أجهـ ة ال ختضـع لتصـنيف     س )عا

حمدد رخر، أو املواد الـم اتـوي علـى كميـاا صـغ ة مـن البضـائع اخلطـرة،         
ــة لوضــع اليالمــاا والوســوم، وا   ــاليبواا،  واملســائل املتيلق ــة ل ملســائل املتيلق

 واملسائل املتيلقة لالصهاريت( 
التياون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية )عا س ذلـ، نقـل املـواد امللـية الـم       ‘6’ 

 تنطوي على خماطر ىلضافية( 
اقي  اتسـاة أننمـة نقـل البضـائع اخلطـرة علـى الصـييد اليـاملي مـع الالئحـة            ‘7’ 

 التننيمية النموذجية 
وضع املبـادو التوجيهيـة لالئحـة التننيميـة النموذجيـة )اـدي ها، عـا س ذلـ،          ‘8’ 

ــا، املنطقــي لتحديــد الرمــوز ايلكترونيــة(  ووضــع توجيهــاا للــأن        األس
 استصدام لالئحة التننيمية النموذجية 

ــا )عــا س ذلــ، ميــاي  الت كــل  امليــاي       ‘9’  املســائل املتيلقــة لالننــام املنســ  عاملي
ــاا، وتصــنيف        املتي ــع امل ــل م ــاي  التفاع ــادن  ومي ــة لالتســب  س ت كــل املي لق

واختبار املواد الصلبة املاكِسدة  ومياي  تصـنيف الغـازاا القاللـة لالاـتيال      
ــادو     ــاراا ىل  املبـ ــة  اياـ ــام لتدلـ ــ  أن ُيقـ ــوزن الـــذي دـ ورأي اخلءاا/الـ

االقتصـــادي  التوجيهيـــة الصـــادرة عـــن مننمـــة التيـــاون والتنميـــة س امليـــدان 
 س سياة الننام املنس  عامليا(  دليل االختبراا  واملعريرياستصدام 

 جلنة اخلءاا الفرعية املينية لالننام املنس  عامليال لتصنيف املواد الكيميائية وومسها:  )ب( 
 مياي  التصنيف، وايلالل عن األخطار ذاا الصلة، عا س ذل،: ‘1’ 
 1-2ذاا الصلة )عا س ذلـ، اسـتيرا  الفصـل    املتفجراا واملسائل  - أ  

من الننام املنس  عامليال(  تنقـيح أسـالي  االختبـار الـواردة س اجلـ ئ ن      
 ( دليل االختبراا  واملعريرياألول وال ا  من 
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  دليل االختبراا  واملعريريتنقيح  - ب  
 1-ت كل امليادن )الت كل اخلارة ومدى مالامة ىلجـراا االختبـار جـيم    -ا   

 على املواد الصلبة( 
 خاصية التفاعل مع املاا  - د  
 تصنيف الغازاا القاللة لالاتيال  -هـ   
  استصدام السليولوز الختبار املواد الصلبة والسائلة املاكسدة -و   
 صنيف تمسائل عملية تتيل  لال - ز  
 مياي  درجة الت كل  -ا   
 لالاتيال أخطار انفجار غبار املواد القاللة  -    
األخطــــار النامجــــة عــــن االستنلــــاة: مييــــار الل وجــــة املســــتصدم   - ي  

 األم جة  لتصنيف
 املواد النانوية  - ك  
املسائل املتصلة لايلالل عن األخطار، عـا س ذلـ، ايراـاداا اخلاصـة لوسـم       ‘2’ 

 وزيادة تبسيط البياناا التحذيرية  3-1اليبواا الصغ ة  واس ن املرفقاا 
 مسائل التنفيذ، عا س ذل،: ‘3’ 
ىلمكانية ىلعداد قائمـة عامليـة لـاملواد الكيميائيـة املصـنافة وسـ  الننـام         -أ   

 املنسا  عامليا 
ــال       -ب    ــذ الننــام املنســ  عاملي ــة ىل  تيســ  التنســي  س تنفي األنلــطة الرامي

 ورصد والة تنفيذه 
ة ووكاالهتـا املتصصصـة   تي ي  وزيادة التياون مع لرامت األمـم املتحـد   -ا   

ــة،     ــة الدوليـ ــاا الكوميـ ــة واملننمـ ــة والكوميـ ــاا ايقليميـ واملننمـ
ــة املســاولة عــن ىلدارة اــاون      ــع املننمــاا غــ  الكومي وكــذل، م
االتفاقاا واالتفاقيـاا الدوليـة املتيلقـة لـبدارة املـواد الكيميائيـة، مـن        

 أجل ىلعمال الننام املنسا  عامليا من خالل تل، الصكوك 
وضــع توجيهــاا للــأن تطبيــ  امليــاي ، وســ  الاجــة، عــا س ذلــ، أم لــة     ‘4’ 

توضـــح تطبيـــ  ميـــاي  التصـــنيف وأي مســـائل ذاا صـــلة تتيلـــ  لـــايلالل   
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ــ    ــه الــــوارد س املرفــ ( 7-9)املــــادة ألــــف  9لاألخطــــار، ومواامــــة التوجيــ
  1-4للننام املنس  عامليا مع املياي  الواردة س الفصل  10 واملرف 

 لناا القدراا، عا س ذل،: ‘5’ 
 استيرا  التقارير املتيلقة لأنلطة التدري  ولناا القدراا  -أ   
تقدل املساعدة لءامت األمم املتحدة ووكاالهتـا املتصصصـة امللـاركة     -ب   

س أنلـطة التــدري  ولنـاا القــدراا، مـن قبيــل ميهـد األمــم املتحــدة     
ــار(، ومننمــة الي    ــدري  والبحــت )اليونيت ــل الدوليــة، ومننمــة   للت م

األمــــم املتحــــدة لتغذيــــة وال راعــــة، والءنــــامت الــــدو  للســــالمة 
الكيميائية التالع ملننمة الصحة الياملية، وذل، من خالل وضع املـواد  
التوجيهية، وىلسداا امللورة للأن لرا ها التدريبية، واديـد اخلـءاا   

 واملوارد املتاوة.
عتبـار أن اليـدد األقصـى أليـام االجتماعـاا املصصصـة       واتفقح اللجنة، واضـية س اال  - 51

يومـا   38هـو   1999/65للجنة وهيئاهتا الفرعية وفقا لقـرار اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي     
 كما يلي: 2016-2015اجتماعا(، على أن يكون جدول االجتماعاا للفترة  76)
 

 2015 
ة لنقــل البضــائع اخلطــرة، : جلنــة اخلــءاا الفرعيــة املينيــ2015و يران/يونيــه  22-26 

 اجتماعاا( 10الدورة السالية واألرليون )
: جلنــة اخلــءاا الفرعيــة املينيــة    2015متوز/يوليــه )صــباوال(   1 -و يران/يونيــه  29 

لالننــام املنساــ  عامليــا لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا، الــدورة التاســية واليلــرون 
 جلساا( 5)
: جلنــة  2015 (29)كــانون األول/ديســمء )صــباوا(    9 - تلــرين ال ــا /نوفمء   30 

 جلسة( 15اخلءاا الفرعية املينية لنقل البضائع اخلطرة، الدورة ال امنة واألرليون )
: جلنة اخلـءاا الفرعيـة املينيـة    2015كانون األول/ديسمء  11 - (29))ليد النهر( 9 

 جلساا(   5الدورة ال الثون ) لالننام املنسا  عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها،

__________ 

ــل س          (29)  ــوم كام ــاأ ملــترك لي ــد اجتم ــهما وعق ــت اجللســاا املصصصــة لكــل من ــرعيت ن دم ــت ن الف  كــن للجن
 .2016متوز/يوليه  6و  2015كانون األول/ديسمء  9
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 جلنة اخلءاا الفرعية املينية لنقل البضائع اخلطرة:   اجملموأ: 
ــة         25  ــواد الكيميائي ــا لتصــنيف امل ــ  عاملي ــام املنسا ــة لالنن ــة اخلــءاا امليني جلســة  وجلن

 جلساا   10وومسها: 
 

 2016   
اا الفرعيـة املينيـة   جلنـة اخلـء   :2016 (29)متوز/يوليه )صـباوال(  6 -و يران/يونيه  27 

 جلسة( 15لنقل البضائع اخلطرة، الدورة التاسية واألرليون )
جلنة اخلـءاا الفرعيـة املينيـة لالننـام املنساـ        2016متوز/يوليه  8- (29))ليد النهر( 6 

 جلساا( 5عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، الدورة الادية وال الثون )
: جلنــة اخلــءاا الفرعيــة 2016كــانون األول/ديســمء  6 -ء تلــرين ال ــا /نوفم 28 

 جلسة( 14املينية لنقل البضائع اخلطرة، الدورة اخلمسون )
: جلنــة اخلــءاا الفرعيــة املينيــة لالننــام  2016كــانون األول/ديســمء )صــباوا(  7-9 

 جلساا( 5)املنسا  عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، الدورة ال انية وال الثون 
 : الدورة ال امنة للجنة )جلسة واودة(2016كانون األول/ديسمء )ليد النهر(  9 
 جلنة اخلءاا الفرعية املينية لنقل البضائع اخلطرة:   اجملموأ: 
(  وجلنة اخلـءاا الفرعيـة املينيـة لالننـام املنسـ  عامليـا لتصـنيف املـواد         29جلسة ) 29 

 اللجنة: جلسة واودةجلساا  و 10الكيميائية وومسها: 
 1من اجل ا دال من ملروأ القـرار الـوارد س الفقـرة     3ىل   1وترد س الفقراا  - 52

من هذا التقرير ايجـراااا الـم توصـي اللجنـة اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي لاختاذهـا         
 للأن لرنامت عملها.
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