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Resolution 2011/25 

   

أعمــال لجنــة الخبــراء المعنيــة بنقــل البــضائع الخطــرة وبالنظــام المنــسق عالميــاً     
  لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها

  
  إن المجلس االقتصادي واالجتماعي،  
 1999أكتــــــــــوبر / تــــــــــشرين األول26 املــــــــــؤرخ 1999/65 إىل قراريــــــــــه إذ يــــــــــشير  

  ،2009يوليه / متوز29 املؤرخ 2009/19 و
مــني العــام عــن أعمــال جلنــة اخلــرباء املعنيــة بنقــل البــضائع اخلطــرة  يف تقريــر األوقــد نظــر  

   خـــــــــالل فـــــــــرتة الـــــــــسنتني وومسهـــــــــا وبالنظـــــــــام املنـــــــــسق عامليـــــــــاً لتـــــــــصنيف املـــــــــواد الكيميائيـــــــــة
2009-2010)1(،  

  
  أعمال اللجنة فيما يتعلق بنقل البضائع الخطرة  -ألف   

ظمــــة املتعلقــــة بنقــــل البــــضائع بأمهيــــة أعمــــال اللجنــــة ملواءمــــة املــــدونات واألن وإذ يــــسلِّم  
  اخلطرة،

 يف مجيـع األوقـات، وتيـسري ضـرورة احملافظـة علـى معـايري األمـان وإذ يضع في اعتباره  
نظــــام النمــــوذجي، مــــع االســــتجابة التجــــارة، وأمهيــــة ذلــــك ملختلــــف املنظمــــات املــــسؤولة عــــن ال

ئـــة عـــن طريـــق النقـــل الوقـــت ذاتـــه للـــشواغل املتزايـــدة بـــشأن محايـــة األرواح واملمتلكـــات والبي يف
  ملأمون واملضمون للبضائع اخلطرة،ا

ــــة يف التجــــارة علــــى  وإذ يالحــــظ   التزايــــد املــــستمر يف حجــــم البــــضائع اخلطــــرة املتداَول
  النطاق العاملي والتوسع السريع للتكنولوجيا واالبتكار،

ــ   بأنــه علــى الــرغم مــن أن الــصكوك الدوليــة الرئيــسية املنظمــة لنقــل البــضائع  ذكِّروإذ ي
اخلطــرة مبختلــف وســـائط النقــل وعــدداً كبـــرياً مــن األنظمــة الوطنيـــة قــد أصــبحت اآلن متوائمـــة 
علـى حنــو أفـضل مــع النظـام النمــوذجي املرفـق بتوصــيات اللجنـة املتعلقــة بنقـل البــضائع اخلطــرة، 

 وإذ يـذكر أيـضاً ،يلزم مزيد من العمل ملواءمة هذه الـصكوك بغيـة زيـادة األمـان وتيـسري التجـارة
تفاوت التقدم يف حتديث التشريعات الوطنية للنقل الداخلي الوطين يف بعض بلدان العـامل بأن 

  ال يزال يطرح حتديات خطرية أمام النقل الدويل املتعدد الوسائط،
__________ 

  *  E/2011/100 و .Corr.1 

  )1(  .E/2011/91  
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 مــن 5-5علــى الــرغم مــن التوصــيات الــواردة يف الفــصل أنــه يالحــظ مــع القلــق وإذ   
ـا تنبيـه العمـال الـذين النظام النموذجي املرفق بالتوصيات املتعلقة بن قل البضائع اخلطرة واملراد 

يقومــون بفــتح أو تفريــغ وحــدات النقــل احملتويــة علــى بــضائع عامــة الــيت جــرى تطهريهــا بــالتبخري 
قبــــل شــــحنها ألغــــراض الــــصحة النباتيــــة والــــذين قــــد ال يكونــــون علــــى علــــم مبــــا تنطــــوي عليــــه 

دات النقـــل تلـــك قـــد خـــضعت خمـــاطر االختنـــاق والتـــسمم واملـــوت عنـــدما ال تكـــون وحـــ مـــن
للتهويـة قبـل فتحهـا، ال يـزال يُبلَّـغ عـن وقـوع حـوادث خـالل القيـام بتلـك العمليـات يف منـاطق 

  املوانئ ويف مستودعات احلاويات داخل البلدان،
عن تقديره ألعمـال جلنـة اخلـرباء املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـرة وبالنظـام  يعرب  - 1  

ـــاً لتـــصنيف املـــواد  فيمـــا خيـــص املـــسائل املتعلقـــة بنقـــل البـــضائع  وومسهـــا الكيميائيـــةاملنـــسق عاملي
  اخلطرة، مبا يف ذلك أمان النقل؛

  :إىل األمني العام يطلب  - 2  
لــة  )أ(   علــى  )2(املتعلقــة بنقــل البــضائع اخلطــرة أن يُعمــم التوصــيات اجلديــدة واملعدَّ

اقـة الذريـة وغريهـا مـن حكومات الدول األعضاء، والوكـاالت املتخصـصة، والوكالـة الدوليـة للط
  املنظمات الدولية املعنية؛

للتوصـــيات املتعلقـــة بنقـــل البـــضائع  عـــشرة املنقحـــة الـــسابعةأن ينـــشر الطبعـــة   )ب(  
للتوصــيات املتعلقــة بنقــل لطبعــة اخلامــسة املنقحــة  ل1التعــديل ، و )3(النظــام النمــوذجي: اخلطــرة

للغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة، وبــأكثر جبميــع ا )4(دليــل االختبــارات واملعــايري: البــضائع اخلطــرة
اية عام    ؛2011الطرق فعالية من حيث التكاليف، يف موعد ال يتجاوز 

، )5(أن يتيح هذه املنشورات على املوقع اإللكرتوين للجنـة االقتـصادية ألوروبـا  )ج(  
  ة؛مدجم اليت تقدم خدمات األمانة إىل اللجنة، وأن يتيح هذه املنشورات أيضاً على أقراص

مجيع احلكومات، واللجـان اإلقليميـة، والوكـاالت املتخصـصة، والوكالـة  يدعو  - 3  
الدولية للطاقة الذرية وغريها من املنظمات الدوليـة املعنيـة إىل أن حتيـل إىل أمانـة اللجنـة آراءهـا 
بــشأن عمــل اللجنــة، مــشفوعة بــأي تعليقــات قــد تــود إبــداءها علــى توصــيات األمــم املتحــدة 

  لبضائع اخلطرة؛بشأن نقل ا

__________ 

  )2(   ST/SG/AC.10/38/Add.1و  Add.2.  
  )3(  ST/SG/AC.10/1/Rev.17.  
  )4(  ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1.  
  )5(  www.unece.org/trans/danger/danger.htm.  
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مجيــع احلكومــات املهتمــة، واللجــان اإلقليميــة، والوكــاالت املتخصــصة  يــدعو  - 4  
واملنظمـــات الدوليـــة املعنيـــة إىل أن تأخـــذ توصـــيات اللجنـــة يف االعتبـــار عنـــد وضـــع أو حتـــديث 

  املدونات واألنظمة املالئمة؛
ــــدعو   - 5   ــــة ي ــــدول األعــــضاء ومنظمــــة العمــــل الدولي بوجــــه خــــاص حكومــــات ال

إىل توجيــه انتبــاه الــسلطات والكيانــات املعنيــة األخــرى املعنيــة بــسالمة واملنظمــة البحريــة الدوليــة 
نــــــذار والعالمــــــات والوثــــــائق والتــــــدريب الــــــواردة يف إلأمــــــاكن العمــــــل إىل األحكــــــام املتعلقــــــة با

املدونــة يف  أو النظــام النمــوذجي: التوصــيات املتعلقــة بنقــل البــضائع اخلطــرة مــن 5-5 الفــصل
 فيما يتعلق بوحدات نقل البضائع املطهـرة بـالتبخري، وإىل اختـاذ حرية الدولية للبضائع اخلطرةالب

ا؛   اخلطوات املناسبة لكفالة تنفيذ تلك األحكام وتوعية العمال 
إىل اللجنــة أن تــدرس، بالتــشاور مــع املنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة  يطلــب  - 6  

ليمية واملنظمات احلكومية الدولية املعنية، إمكانيات حتسني الطريان املدين الدولية واللجان اإلق
بلــدان لــضمان حتقيــق مــستوى عــاٍل تطبيــق النظــام النمــوذجي لنقــل البــضائع اخلطــرة يف مجيــع ال

األمــان وإزالــة احلــواجز التقنيــة الــيت تعــرتض ســبيل التجــارة الدوليــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق  مــن
  للبضائع اخلطرة؛قيات الدولية املنظمة للنقل الدويل مواصلة مواءمة االتفاقات أو االتفا

ــــدعو  - 7   مجيــــع احلكومــــات وكــــذلك اللجــــان أو املنظمــــات اإلقليميــــة املعنيــــة،  ي
 إىل تقــــدمي تعليقــــات إىل اللجنــــة املنظمــــة البحريــــة الدوليــــة، ومنظمــــة الطــــريان املــــدين الــــدويل،و 

ة أو اإلقليميـــة أو الدوليـــة عـــن يتعلـــق بأوجـــه اخـــتالف أحكـــام الـــصكوك القانونيـــة الوطنيـــ فيمـــا
أحكــام النظـــام النمـــوذجي، وذلـــك لتمكــني اللجنـــة مـــن وضـــع مبــادئ توجيهيـــة تعاونيـــة لتعزيـــز 
االتــــساق بــــني هــــذه املتطلبــــات واحلــــد مــــن العوائــــق الــــيت ال ضــــرورة هلــــا؛ وحتديــــد االختالفــــات 

 لـيص تلـك االختالفـاتاملوضوعية القائمة بني أنظمة النقل الدولية واإلقليميـة والوطنيـة بغيـة تق
 إىل أكـرب حـد ممكـن عمليـاً وكفالـة أال تـشكل هـذه االختالفـات عنـدما ؛املعاجلة النموذجيةيف 

للبـــضائع اخلطـــرة؛ وإجـــراء اســـتعراض حتريـــري معوقـــات أمـــام النقـــل اآلمـــن والكفـــؤ تكـــون الزمـــة 
ـا للمـستخدم  قـدرة والللنظام النموذجي وخمتلف صكوك الوسائط بغيـة تعزيـز وضـوحها ومواتا

  على ترمجة املتطلبات بسرعة؛
  

أعمــال اللجنــة فيمــا يتعلــق بالنظــام المنــسق عالميــاً لتــصنيف المــواد الكيميائيــة   -باء   
  ووسمها
ي للتنميـــــة املـــــستدامة قـــــد شـــــجع، أن مـــــؤمتر القمـــــة العـــــامل وإذ يـــــضع فـــــي اعتبـــــاره  

ان علـــى تطبيـــق  البلـــد،)6()خطـــة جوهانـــسربغ للتنفيـــذ(مـــن خطـــة التنفيـــذ ) ج( 23 الفقـــرة يف
__________ 

/  أيلـول4 -أغـسطس / آب26نميـة املـستدامة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا، مؤمتر القمة العاملي للتتقرير    )6(  
  . املرفق،2، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (2002سبتمرب 
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ـذا  وومسها النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية يف أقرب وقت ممكـن إلتاحـة العمـل 
  ،2008النظام بالكامل حبلول عام 

 املــؤرخ 57/253أن اجلمعيــة العامــة أقــرت، يف قرارهــا  وإذ يــضع فــي اعتبــاره أيــضاً   
 وطلبــــــــت إىل اجمللــــــــس ، خطــــــــة جوهانــــــــسربغ للتنفيــــــــذ2002ديــــــــسمرب /كــــــــانون األول 20

االقتــــصادي واالجتمــــاعي تنفيــــذ األحكــــام املتــــصلة بواليتــــه مــــن اخلطــــة، وخباصــــة تعزيــــز تنفيــــذ 
   بتدعيم التنسيق على نطاق املنظومة،21جدول أعمال القرن 

  :وإذ يالحظ مع االرتياح  
أن اللجنـــــة االقتـــــصادية ألوروبـــــا، ومجيـــــع بـــــرامج األمـــــم املتحـــــدة والوكـــــاالت   )أ(  

املعنية بالسالمة الكيميائية يف ميدان النقل أو البيئة، وخباصة برنامج األمم املتحـدة املتخصصة 
، قــد اختــذت بالفعــل اخلطــوات يــة ومنظمــة الطــريان املــدين الــدويلللبيئــة واملنظمــة البحريــة الدول

اد املـو بغيـة تطبيـق النظـام املنـسق عامليـاً لتـصنيف أو حتـديثها املناسبة لتعديل صـكوكها القانونيـة 
ا ، أو  وومسهاالكيميائية   تنظر يف تعديلها يف أقرب وقت ممكن؛أ
 لألغذيــة والزراعــة ومنظمــة  املتحــدةاألمــمأن منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة   )ب(  

ا ومبادئهـا التوجيهيـة  ا ومـدونا الصحة العامليـة تتخـذ أيـضاً اخلطـوات املناسـبة لتكييـف توصـيا
ـــاً، وخباصـــة يف جمـــاالت الـــصحة املتعلقـــة بالـــسالمة الكيماحلاليـــة  يائيـــة مـــع النظـــام املنـــسق عاملي

  والسالمة املهنيتني وإدارة مبيدات اآلفات والوقاية من التسمم ومعاجلته؛
ـــــــسق عامليـــــــاً أن   )ج(   ـــــــذ عـــــــام النظـــــــام املن ســـــــاري املفعـــــــول فعـــــــًال يف موريـــــــشيوس من
  ؛)7(2004
 النظــام املنــسق عامليــا منــذ أن نيوزيلنــدا، الــيت بــدأ فيهــا نفــاذ الطبعــة األوىل مــن  )د(  

ا احمللية وفقا ألحكام الطبعة املنقحة الثالثة2001عام    ؛)7(، تقوم بتحديث تشريعا
 التعـديل ذ نفـا)8(2009سـبتمرب / أيلـول25أنـه بـدأ يف االحتـاد األورويب، يف   )هـ(  

نظــام ، وتنفيــذ ال)9(”الئحــة التــصنيف والوســم والتغليــف“األول للتقــدم التقــين مــع مــا يــسمى 

__________ 

حـسب ئيـة وومسهـا لتصنيف املواد الكيمياميكن االطالع على املعلومات املتعلقة بتطبيق النظام املنسق عاملياً   )7(  
البلــد وعــن طريــق الــصكوك القانونيــة الدوليــة والتوصــيات واملــدونات واملبــادئ التوجيهيــة يف املوقــع اإللكــرتوين 

  .www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.htmlللجنة االقتصادية ألوروبا 
  )8(  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European parliament and of the council of 16 December 2008 

on classification, labeling 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 L 353 of 31 December 2008). كــانون 20 وبــدأ نفــاذ الالئحــة يف 
  .2009يناير /الثاين
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املوحــد عامليــا يف دولــه األعــضاء ويف املنطقــة االقتــصادية األوروبيــة، وأنــه يُتوقــع خــالل النــصف 
، صــدور تعــديل ثــان يهــدف إىل مواءمــة الئحــة التــصنيف والوســم )7(2011األول مــن عــام 

  والتغليف مع أحكام الطبعة الثالثة املنقحة من النظام املنسق عامليا؛
لنـــاظم لتطبيـــق النظـــام املنـــسق عامليـــا يف صـــربيا بـــدأ نفـــاذه أن التـــشريع احمللـــي ا  )و(  

  ؛2010سبتمرب /أيلول يف
أنه يف الواليات املتحدة األمريكية، أصدرت إدارة السالمة والـصحة املهنيتـني   )ز(  

 قاعــدة مقرتحــة لتعــديل معيارهــا احلــايل لإلبــالغ 2009ســبتمرب / أيلــول30بــوزارة العمــل يف 
  ؛)7(املخاطر كي يتوافق مع الطبعة الثالثة املنقحة للنظام املنسق عامليا عن

  أن تطبيـــــق النظـــــام املنـــــسق عامليـــــا قـــــد بـــــدأ يف مجهوريـــــة كوريـــــا، وســـــنغافورة،  )ح(  
  ؛)7(وفييت نام
االحتــاد الروســي، وأســرتاليا، والربازيــل، وجنــوب (أن الــدول األعــضاء األخــرى   )ط(  

املــشاركة يف أنــشطة ) نــدا، وماليزيــا، واليابــان، علــى ســبيل املثــالأفريقيــا، وسويــسرا، والــصني، وك
تنـشط حاليـاً  وومسهـا جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بالنظام املنسق عامليـاً لتـصنيف املـواد الكيميائيـة

ـا وضـعت، أو قـد أصـدرت معـايري تـسري يف إعداد تنقيحـات للتـشريعات الوطنيـة علـى ، أو أ
  ؛)7( تطبيق النظام املنسق عاملياً املواد الكيميائية بغية

أن عــــــددا مــــــن بــــــرامج األمــــــم املتحــــــدة والوكــــــاالت املتخصــــــصة واملنظمــــــات   )ي(  
اإلقليمية، وال سيما معهد األمم املتحدة للتـدريب والبحـث، ومنظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة 

 اهلــادئ، واحملــيطالــصحة العامليــة، واللجنــة االقتــصادية ألوروبــا، وجملــس التعــاون االقتــصادي آلســيا 
، واملنظمــات االحتــاد األورويبومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، واحلكومــات، و 

غـــري احلكوميـــة املمثلـــة للـــصناعات الكيميائيـــة، قـــد نظمـــت حلقـــات عمـــل وحلقـــات دراســـية 
ون وأنشطة أخرى متعددة لبناء القدرات أو سامهت فيهـا علـى األصـعدة الدوليـة واإلقليميـة ود

اإلقليميــة والوطنيــة مــن أجــل توعيــة اإلدارة وقطــاع الــصحة والــصناعة واإلعــداد لتطبيــق النظــام 
  ؛ أو تقدمي الدعم لهاملنسق عاملياً 

الفرعيــة اخلــرباء  أن التطبيــق الفعــال ســيتطلب املزيــد مــن التعــاون بــني جلنــة وإذ يــدرك  
واهليئات الدولية املعنية، واستمرار ومسها  و املعنية بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية

اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا حكومـــات الـــدول األعـــضاء، والتعـــاون مـــع الـــصناعة وأصـــحاب املـــصلحة 
__________ 

  )9(  Commission Regulation (EC) No 790/2009 of 10 August 2009, 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, labeling and packaging of substances and mixtures 

(Official Journal of the European Union, L 235 of 10 August 2009).  
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ا مب رحلة انتقاليـة اآلخرين، وتقدمي دعم كبري ألنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصادا
  والبلدان النامية؛

عهـــد األمـــم املتحـــدة للتـــدريب والبحـــث ومنظمـــة العمـــل باألمهيـــة اخلاصـــة مل ذكِّروإذ يـــ  
الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والشراكة اإلمنائية العامليـة مـن أجـل بنـاء 

بنـــاء فيمـــا يتعلـــق ب وومسهـــا القـــدرات يف تطبيـــق النظـــام املنـــسق عامليـــاً لتـــصنيف املـــواد الكيميائيـــة
  القدرات على مجيع املستويات؛

للنظـــام املنـــسق عامليـــاً املنقحـــة الثالثـــة علـــى األمـــني العـــام لنـــشر الطبعـــة  ثنـــيي  - 1  
 )10(باللغـات الرمسيـة الـست لألمـم املتحـدة، علـى هيئـة كتـاب وومسها لتصنيف املواد الكيميائية

وإتاحتــه مــع مــا يتــصل بــه مــن مــواد إعالميــة علــى املوقــع اإللكــرتوين للجنــة  ويف أقــراص مدجمــة
   اليت توفر خدمات األمانة للجنة؛)5(وروبااالقتصادية أل

للجنـــة وللجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا ولـــربامج األمـــم  عـــرب عـــن بـــالغ تقـــديرهي  - 2  
ــــا املثمــــر والتزامهــــا بتطبيــــق  املتحــــدة والوكــــاالت املتخصــــصة واملنظمــــات األخــــرى املعنيــــة لتعاو

  النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها؛
  :إىل األمني العام يطلب  - 3  
ـــاً املنقحـــة الثالثـــة علـــى الطبعـــة  )11(أن يعمـــم التعـــديالت  )أ(   للنظـــام املنـــسق عاملي

علــــى حكومـــات الـــدول األعــــضاء والوكـــاالت املتخصــــصة  وومسهـــا لتـــصنيف املـــواد الكيميائيــــة
  وغريها من املنظمات الدولية املعنية؛

 املنــــسق عامليــــاً لتــــصنيف املــــواد للنظــــام )12(الرابعــــة املنقحــــةأن ينــــشر الطبعــــة   )ب(  
جبميـــع اللغـــات الرمسيـــة لألمـــم املتحـــدة، وبـــأكثر الطـــرق فعاليـــة مـــن حيـــث  وومسهـــا الكيميائيـــة

ايـــة عـــام  ، وأن يتيحهـــا علـــى أقـــراص مدجمـــة وعلـــى 2011التكـــاليف، يف موعـــد ال يتجـــاوز 
  رتوين للجنة االقتصادية ألوروبا؛املوقع اإللك

ومــــات عــــن تنفيــــذ النظــــام املنــــسق عامليــــا علــــى املوقــــع أن يواصــــل تقــــدمي املعل  )ج(  
  ؛)7(اإللكرتوين للجنة االقتصادية ألوروبا

لنظـام املنـسق التطبيـق احلكومـات الـيت مل تتخـذ بعـد اخلطـوات الالزمـة  يدعو  - 4  
أو التــــشريعات الوطنيــــة /مــــن خــــالل اإلجــــراءات و، عامليــــاً لتــــصنيف املــــواد الكيميائيــــة وومسهــــا

  ن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن؛ أ إىل،املناسبة
__________ 

  .اتوالتصويب A.09.II.E.10 األمم املتحدة، رقم املبيع اتمنشور   )10(  
  )11(  ST/SG/AC.10/38/Add.3.  
  )12(  ST/SG/AC.10/30/Rev.4.  
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 للجــان اإلقليميــة وبــرامج األمــم املتحــدة والوكــاالت املتخصــصة يكــرر دعوتــه  - 5  
لتــصنيف املــواد الكيميائيــة واملنظمــات األخــرى املعنيــة إىل أن تعــزز تطبيــق النظــام املنــسق عامليــاً 

ملتــصلة بــسالمة النقــل وأن تقــوم، عنــد االقتــضاء، بتعــديل صــكوكها القانونيــة الدوليــة اوومسهــا، 
املنسق عامليا السالمة يف أماكن العمل أو محاية املستهلك أو محاية البيئة بغية وضع النظام  أو

  موضع التنفيذ عن طريق هذه الصكوك؛
احلكومـــــات واللجـــــان اإلقليميـــــة وبـــــرامج األمـــــم املتحـــــدة والوكـــــاالت  يـــــدعو  - 6  

لنظـــام املنـــسق الفرعيـــة املعنيـــة بااخلـــرباء جلنـــة املتخصـــصة واملنظمـــات املعنيـــة األخـــرى إىل موافـــاة 
اخلطوات املتخذة لتطبيق النظام املنسق عاملياً يف مجيـع ب وومسها عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية

ـــــصكوك  والتوصـــــيات واملـــــدونات واملبـــــادئ القانونيـــــة القطاعـــــات ذات الـــــصلة، عـــــن طريـــــق ال
ــــة، مبــــ ــــة أو الوطني ــــة أو اإلقليمي ــــة الدولي ــــة التوجيهي ــــك معلومــــات عــــن الفــــرتات االنتقالي ا يف ذل

  لتطبيقه، حسب االقتضاء؛
احلكومــــات واللجــــان اإلقليميــــة وبــــرامج األمــــم املتحــــدة والوكــــاالت  يــــشجع  - 7  

املتخصصة واملنظمات الدولية املختصة األخـرى واملنظمـات غـري احلكوميـة، وخباصـة املنظمـات 
لتــصنيف املــواد الكيميائيــة لنظــام املنــسق عامليــاً الــيت متثــل الــصناعة، علــى تعزيــز دعمهــا لتطبيــق ا

تقـدمي املـساعدة التقنيـة ألنـشطة بنـاء القـدرات يف البلـدان  أو/بتقدمي مـسامهات ماليـة ووومسها 
ا النامية والبلدان اليت متر    انتقالية؛ مبرحلةاقتصادا

  
  برنامج عمل اللجنة  -جيم   

علــى النحــو  2012-2011سنتني بربنــامج عمــل اللجنــة لفــرتة الــ وإذ يحــيط علمــاً   
  ،)1(من تقرير األمني العام 49 و 48الوارد يف الفقرتني 

 املستوى املتدين نسبياً ملشاركة خرباء من البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر وإذ يالحظ  
ا مبرحلــــة انتقاليــــة يف أعمــــال اللجنــــة وضــــرورة تعزيــــز مــــشاركتهم علــــى نطــــاق أوســــع  اقتــــصادا

  أعماهلا، يف
   املوافقة على برنامج عمل اللجنة؛يقرر  - 1  
ــــشدد  - 2   ــــيت متــــر ي ــــدان ال ــــة والبل ــــدان النامي ــــة مــــشاركة خــــرباء مــــن البل  علــــى أمهي

ا مبرحلـــة انتقاليـــة يف أعمـــال اللجنـــة ويـــدعو، يف هـــذا اخلـــصوص، إىل تقـــدمي تربعـــات  اقتـــصادا
قامـــة اليوميـــة، لتيـــسري مـــشاركتهم، مبـــا يف ذلـــك عـــن طريـــق دعـــم تكـــاليف الـــسفر وبـــدالت اإل

  ويدعو الدول األعضاء واملنظمات الدولية اليت تستطيع املسامهة إىل أن تفعل ذلك؛
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  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف عاميطلب  - 3  
تقريراً عن تنفيذ هذا القرار والتوصيات املتعلقـة بنقـل البـضائع اخلطـرة وبالنظـام املنـسق  2013

 .ياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسهاعامل

 


