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على قبول مجهورية كوريا عضوا يف اللجنة ويأذن هلذا الغرض بتعـديل             يوافق - ٢ 
 .من صالحيات اللجنة كي تدرج اسم مجهورية كوريا عقب الربتغال) أ (٣الفقرة 

 
 ٣٩اجللسة العامة 

 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٣
  

  ٢٠٠٧/٦ 
أعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقـل البـضائع اخلطـرة وبالنظـام املتـوائم علـى الـصعيد             

 العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها
 

 تماعي،إن اجمللس االقتصادي واالج 
ــه إذ يـــــشري  ــؤرخ ١٩٩٩/٦٥ إىل قراريـــ ــشرين األول٢٦ املـــ ــوبر / تـــ ، ١٩٩٩أكتـــ

 ،٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٣ و
 يف تقرير األمني العـام عـن أعمـال جلنـة اخلـرباء املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـرة              وقد نظر  

 خالل فتـرة الـسنتني      )١٣(وبالنظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها        
٢٠٠٦-٢٠٠٥، 

 
 أعمال اللجنة فيما يتعلق بنقل البضائع اخلطرة - ألف 

نظمــــة املتعلقــــة بنقــــل  بأمهيــــة أعمــــال اللجنــــة لتوحيــــد املــــدونات واأل موإذ يــــسلّ 
 اخلطرة، البضائع

 ضرورة احملافظة على معايري السالمة يف مجيـع األوقـات، وتيـسري             وإذ يضع يف اعتباره    
، وأمهية هذا األمر ملختلف املنظمات املسؤولة عن النظام النموذجي والقيـام يف الوقـت               التجارة

ذاته مبعاجلة الشواغل املتزايدة بشأن محاية األرواح واملمتلكات والبيئة عن طريق النقـل الـسليم               
 واآلمن للبضائع اخلطرة،

نطــاق العــاملي  تزايــد حجــم البــضائع اخلطــرة املتداولــة يف التجــارة علــى ال وإذ يالحــظ 
 والتوسع السريع يف جمايل التكنولوجيا واالبتكار،

أن الصكوك الدولية الرئيـسية الـيت تـنظم نقـل البـضائع اخلطـرة مبختلـف                 إىل   شريوإذ ي  
 مـع النظـام النمـوذجي    أكثـر تواؤمـا    اآلن   أصـبحت وسائط النقل والعديـد مـن اللـوائح الوطنيـة           

__________ 
 )١٣( E/2007/53. 
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 يف عمليـة حتـديث   املتفـاوت التقدم وإىل أن  اخلطرة، املرفق بتوصيات اللجنة بشأن نقل البضائع     
 مــن أســباب واحــدا الــداخلي يف بعــض بلــدان العــامل يظــل  املتعلقــة بالنقــلالتــشريعات الوطنيــة 

 التنظيمي علـى الـصعيد العـاملي، ويـشكل عقبـة تـشريعية خطـرية أمـام النقـل الـدويل                 االختالف
 ،املتعدد الوسائط

 الدوليـة للطاقـة الذريـة مـن أنـشطة ملعاجلـة املـشاكل         ما تـضطلع بـه الوكالـة   دركوإذ ي  
 ضم إنشاء جلنة توجيهية رفيعة املـستوى، تـ        ومن ذلك اليت يسببها رفض شحنات املواد املشعة،       

 ،)١٤(ن املنظمات الدوليةع ممثلني
ــة قلقهــا إزاء اآلثــار الــسلبية    وإذ يــشاطر  ــة للطاقــة الذري ــة الدولي ، هلــذا الــرفض الوكال

تـأخري يف النقـل جيعـل النظـائر املـشعة غـري صـاحلة ألغراضـها املقـصودة، مثـل            يتصل به من     وما
 حوث،التشخيص الطيب والعالج والتطبيقات الصناعية وإنتاج الطاقة النووية والب

 جلنـة اخلـرباء املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـرة         ملا اضطلعت بـه     عن تقديره  يعرب - ١ 
 مــن أعمــال بــشأننيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا وبالنظــام املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي لتــص 

 املسائل املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، مبا يف ذلك أمنها أثناء النقل؛
 : إىل األمني العاميطلب - ٢ 
ــة    )أ(  ــدة واملعدل ــيم التوصــيات اجلدي ــى     )١٥(تعم ــرة عل ــضائع اخلط ــل الب ــشأن نق ب

الدوليـة للطاقـة الذريـة واملنظمـات        حكومات الدول األعضاء والوكاالت املتخصصة والوكالـة        
 ؛ األخرىالدولية املعنية

لتوصــيات املتعلقــة بنقــل البــضائع  ا مــن نــشر الطبعــة اخلامــسة عــشرة املنقحــة   )ب( 
التوصـيات املتعلقـة بنقـل      ، وتعديالت الطبعة الرابعـة املنقحـة مـن          )١٦(النظام النموذجي  :اخلطرة

، جبميـع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة وبـأكثر             )١٧(دليل االختبارات واملعايري   :البضائع اخلطرة 
 ؛٢٠٠٧الطرق فعالية من حيث التكاليف، ويف موعد ال يتجاوز هناية عام 

__________ 
 .١٣ اجلزء باء، الفقرة ،CG(50)/RES/10عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار املؤمتر ال )١٤( 
 )١٥( ST/SG/AC.10/34/Add.1 و Add.1/Corr.1 و Add.2. 
 )١٦( ST/SG/AC.10/1/Rev.15. 
 )١٧( ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.2. 
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 )١٨( علـى اإلنترنـت    للجنة االقتصادية ألوروبا  ا  موقع  يف هذه املطبوعات إتاحة   )ج( 
 ؛ قرص مدمج يف أيضاتها خدمات السكرتارية إىل اللجنة، وإتاحاليت تقدم
 مجيــع احلكومــات، والوكــاالت املتخصــصة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة   يــدعو - ٣ 

 إىل أن حتيــل إىل أمانــة اللجنــة آراءهــا بــشأن عمــل   األخــرىالذريــة واملنظمــات الدوليــة املعنيــة
 لة؛داللجنة، مشفوعة بأي تعليقات قد تود إبداءها على التوصيات املع

ــدعو - ٤  ــاألمر والل   يـ ــة بـ ــات املهتمـ ــع احلكومـ ــاالت  مجيـ ــة والوكـ ــان اإلقليميـ جـ
وضـعها  املتخصصة واملنظمات الدولية املعنية إىل أن تأخـذ توصـيات اللجنـة يف االعتبـار، لـدى           

  املدونات أو األنظمة املالئمة؛هاأو حتديث
 إىل اللجنة أن تبحث إمكانيـات حتـسني تنفيـذ النظـام النمـوذجي لنقـل                 يطلب - ٥ 

شاور مع املنظمة البحريـة الدوليـة ومنظمـة الطـريان املـدين       البضائع اخلطرة يف مجيع البلدان، بالت     
الدويل واللجان اإلقليميـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة املعنيـة، بغـرض كفالـة حتقيـق مـستوى                    

وذلـك بعـدة سـبل       اليت تعترض سـبيل التجـارة الدوليـة،          حلواجز الفنية عال من السالمة وإزالة ا    
و االتفاقيــات الدوليــة الــيت تــنظم النقــل الــدويل للبــضائع مواصــلة مواءمــة االتفاقــات أمــن بينــها 

اخلطرة، أو يف احتمال بلورة هنج مشترك لوضع صك دويل فعال بشأن النقـل الـدويل للبـضائع       
 اخلطرة بوسائط متعددة، حسب االقتضاء؛

ــدعو - ٦  ــن املنظمــات      ي ــا م ــا املتخصــصة وغريه ــم املتحــدة ووكاالهت ــرامج األم  ب
 ةر الـسلبي اثـ يت هتمهـا سـالمة نقـل البـضائع اخلطـرة أو تـسهيل النقـل، أو اآل                 احلكومية الدولية الـ   

مجعيـات شـركات    لرفض شحنات املواد املشعة، كما يدعو املنظمات غري احلكوميـة الـيت متثـل               
النقل، إىل اختاذ مـا تـراه مناسـبا مـن تـدابري لتـسهيل نقـل هـذه املـواد وإيـصاهلا بـسرعة ولتعزيـز                

 ؛ الوكالة الدولية للطاقة الذريةالتعاون هبذا الصدد مع
 

ــاملي لتـــصنيف املـــواد     -باء   ــام املتـــوائم علـــى الـــصعيد العـ ــا يتعلـــق بالنظـ  أعمـــال اللجنـــة فيمـ
 الكيميائية وومسها

ــوإذ يــضع يف اعتبــاره  ذ مــؤمتر القمــة العــاملي  مــن خطــة تنفيــ ) ج (٢٣يف الفقــرة ه  أن
تــشجيع البلــدان علــى تنفيــذ النظــام جــرى ) خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ( )١٩(للتنميــة املــستدامة

__________ 
 )١٨( www.unece.org/trans/danger/danger.htm. 
ــامل    )١٩(  ــة العـ ــؤمتر القمـ ــر مـ ــا،    تقريـ ــوب أفريقيـ ــسربغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــسطس / آب٢٦ي للتنميـ  ‐أغـ

الفــصل األول، )  والتــصويبE.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع    (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤
 .، املرفق٢ القرار
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املتوائم على الصعيد العـاملي لتـصنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا يف أقـرب موعـد ممكـن ليوضـع                
 ،٢٠٠٨موضع التطبيق الكامل حبلول عام 

ــاره أيــضا   ــة العامــة قامــت يف قرارهــا   وإذ يــضع يف اعتب  املــؤرخ ٥٧/٢٥٣أن اجلمعي
 خطــة تنفيــذ جوهانــسربغ وطلبــت فيــه إىل اجمللــس   بــإقرار٢٠٠٢ديــسمرب /كــانون األول ٢٠

االقتــصادي واالجتمــاعي أن ينفّــذ أحكــام هــذه اخلطــة ذات الــصلة بواليتــه، وأن يعمــل بوجــه  
  عرب تعزيز التنسيق على نطاق املنظومة،٢١خاص على تنفيذ جدول أعمال القرن 

 :وإذ يالحظ مع االرتياح 
ــة بالـــسالمة  أن مجيـــع بـــرامج األمـــم املتحـــدة والوكـــاال  )أ(  ت املتخصـــصة املعنيـ

الكيميائية يف جمال النقل أو البيئة، وال سيما اللجنة االقتصادية ألوروبا وبرنامج األمـم املتحـدة                
ــة ومنظمــة الطــريان املــدين الــدويل، اختــذت اخلطــوات املناســبة       ــة الدولي ــة واملنظمــة البحري للبيئ

 تنفيــذ النظــام املتــوائم علــى الــصعيد نظــر يف تعديلــها مــن أجــلتلتعــديل صــكوكها القانونيــة أو 
ــا يف املوعــد احملــ     ــة وومسه ــواد الكيميائي ــصنيف امل ــاملي لت ــام  الع ــرب ٢٠٠٨دد وهــو ع  أو يف أق

 ممكن؛ موعد
أن مكتـــب العمـــل الـــدويل ومنظمـــة الـــصحة العامليـــة يقومـــان أيـــضا باختـــاذ    )ب( 

ــدوناهتما ومبادئهمــا التوجيهيــ       ــوات املناســبة لتكييــف توصــياهتما وم ة املتعلقــة بالــسالمة  اخلط
الكيميائية مع النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، وخباصـة يف              
ــن          ــة م ــان والوقاي ــات بأم ــدات اآلف ــل واســتخدام مبي ــسالمة يف مكــان العم ــصحة وال جمــايل ال

 ومعاجلته؛ تسممال
ء الفرعيــة املعنيــة بالنظــام أن الــدول األعــضاء املــشاركة يف أنــشطة جلنــة اخلــربا  )ج( 

املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي لتــصنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا، واملفوضــية األوروبيــة تعمــل  
جاهدة إلعداد تنقيحات للتـشريعات الوطنيـة أو اإلقليميـة تطبـق علـى املـواد الكيميائيـة لتنفيـذ                    

 النظام املتوائم؛
وكـــاالت املتخصـــصة واملنظمـــات أن العديـــد مـــن بـــرامج األمـــم املتحـــدة وال )د( 
 وال سيما معهد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث ومنظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة                    ،اإلقليمية

الصحة العاملية واللجنة االقتصادية ألوروبـا وجملـس التعـاون االقتـصادي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                  
ــة واحلكومـــات و    ــومي الـــدويل املعـــين بالـــسالمة الكيميائيـ ــة واحملفـــل احلكـ ــية األوروبيـ املفوضـ

واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت متثــل الــصناعات الكيميائيــة، قــد نظمــت علــى الــصعد الــدويل   
واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين حلقات تدريبية وحلقـات دراسـية متعـددة وأنـشطة أخـرى                
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 لبناء القـدرات أو سـامهت فيهـا مـن أجـل توعيـة اإلدارة وقطـاع الـصحة والـصناعة، واإلعـداد                   
 تصنيف املواد الكيميائية وومسها؛لتنفيذ النظام املتوائم على الصعيد العاملي ل

 ســوف يقتــضي املزيــد مــن  ٢٠٠٨ أن التنفيــذ الفعلــي للنظــام حبلــول عــام  وإذ يــدرك 
التعــاون بــني جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بالنظــام املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي لتــصنيف املــواد 

اهليئات الدولية املعنية، ومواصلة حكومات الدول األعضاء بذل جهودهـا،         الكيميائية وومسها و  
والتعــاون مــع قطــاع الــصناعات وأصــحاب املــصلحة اآلخــرين، والــدعم الكــبري ألنــشطة بنــاء    

 القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية والبلدان النامية،
ــذكّر  ــشراكة العامل  وإذ ي ــة اخلاصــة لل ــذ النظــام    باألمهي ــاء القــدرات لتنفي ــة يف جمــال بن ي

املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا والـيت شـارك يف إطالقهـا معهـد                    
األمم املتحدة للتدريب والبحـث ومنظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                    

 ملستويات،االقتصادي بغية بناء القدرات الالزمة على مجيع ا
النظـام املتـوائم علـى      على األمـني العـام لنـشر الطبعـة األوىل املنقحـة مـن                يثنـي - ١ 

 باللغات الرمسية الست لألمم املتحـدة، وذلـك         الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها     
ع ، ونشره مع املواد اإلعالمية ذات الصلة على املوقـ         )٢١( ويف أقراص مدجمة   )٢٠(يف شكل كتاب  

 ؛)١٨(اإللكتروين ألمانة اللجنة االقتصادية ألوروبا
 للجنة ولربامج األمم املتحـدة والوكـاالت املتخصـصة          يعرب عن بالغ تقديره    - ٢ 

واملنظمات األخرى املعنية لتعاوهنا املثمـر والتزامهـا بتنفيـذ النظـام املتـوائم علـى الـصعيد العـاملي                 
 لتصنيف املواد الكيميائية وومسها؛

 : إىل األمني العاملبيط - ٣ 
النظــام  الــيت أدخلــت علــى الطبعــة األوىل املنقحــة مــن   )٢٢(تعمــيم التعــديالت )أ( 

 علـى حكومـات الـدول األعـضاء         املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها       
 والوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية األخرى املعنية؛

 الصعيد العاملي لتـصنيف     علىاملتوائم  م  النظا من   )٢٣(نقحةنشر الطبعة الثانية امل    )ب( 
وذلك جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحـدة وبـأكثر الطـرق فعاليـة مـن               املواد الكيميائية وومسها    

__________ 
 . والتصويباتA.05.II.E.13منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٢٠( 
 .E/F.05.VIII.3دة، رقم املبيع منشورات األمم املتح )٢١( 
 )٢٢( ST/SG/AC.10/34/Add.3 و Add.3/Corr.1. 
 )٢٣( ST/SG/AC.10/30/Rev.2. 
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، وإتاحتـها علـى أقـراص مدجمـة وعلـى         ٢٠٠٧حيث التكاليف ويف موعد ال يتجاوز هناية عـام          
 ، اليت تقدم خدمات السكرتارية للجنة؛)١٨(تصادية ألوروبااملوقع اإللكتروين ألمانة اللجنة االق

 احلكومـــات الـــيت مل تتخـــذ بعـــد اخلطـــوات الـــضرورية، مـــن خـــالل    يـــدعو - ٤ 
ــاملي        /اإلجــراءات و ــصعيد الع ــى ال ــوائم عل ــام املت ــذ النظ ــبة، لتنفي ــة املناس ــشريعات الوطني أو الت

ب موعـد ممكـن كـي يوضـع هـذا           لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، إىل أن تفعـل ذلـك يف أقـر            
 ؛٢٠٠٨النظام موضع التطبيق الكامل حبلول عام 

 اللجان اإلقليمية وبرامج األمـم املتحـدة والوكـاالت املتخصـصة            يكرر دعوته  - ٥ 
وســائر املنظمــات املعنيــة للنــهوض بتنفيــذ النظــام املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي لتــصنيف املــواد  

يث يناسب األمر، بتعديل ما لديها من صكوك قانونية دوليـة           الكيميائية وومسها، وأن تقوم، ح    
تتنـاول ســالمة النقـل أو الــسالمة يف أمـاكن العمــل أو محايـة املــستهلك أو محايـة البيئــة، حبيــث      

 يوضع النظام املتوائم موضع التنفيذ من خالل هذه الصكوك؛
االت  احلكومــات واللجــان اإلقليميــة وبــرامج األمــم املتحــدة والوكــ      يــدعو - ٦ 

املتخصصة وغريها من املنظمات املعنيـة إىل تزويـد جلنـة اخلـرباء الفرعيـة املعنيـة بالنظـام املتـوائم                     
  وومسها بآرائها يف تنفيذ النظام؛)٢٤(على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية

ــشجع - ٧  ــرامج األمــم املتحــدة والوكــاالت     ي ــة وب  احلكومــات واللجــان اإلقليمي
هــا مــن املنظمــات الدوليــة املعنيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة، وبوجــه خــاص    املتخصــصة وغري
دوائر الصناعة، على تعزيز دعمهـا لتنفيـذ النظـام املتـوائم علـى الـصعيد العـاملي                  اجلهات املمثلة ل  

أو املـساعدة الفنيـة لتنفيـذ أنـشطة     /لتصنيف املواد الكيميائيـة وومسهـا بتقـدمي مـسامهات ماليـة و          
  مبرحلة انتقالية؛ اقتصاداهتا البلدان النامية والبلدان اليت متربناء القدرات يف

 
 برنامج عمل اللجنة - جيـم 

 حـسبما ورد يف     ٢٠٠٨-٢٠٠٧ بربنامج عمل اللجنـة لفتـرة الـسنتني          وإذ حييط علما   
 ،)١٣( من تقرير األمني العام٤٤ و ٤٣الفقرتني 
لبلـدان الناميـة والبلـدان الـيت        امـن   خرباء  شاركة   الضعيف نسبيا مل    املستوى وإذ يالحظ  

 متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف عمل اللجنة وضرورة تعزيز مشاركتهم على نطاق أوسع فيه،
__________ 

ــام املتـــوائم علـــى الـــصعيد العـــاملي لتـــصنيف املـــواد      )٢٤(  ميكـــن االطـــالع علـــى املعلومـــات املتعلقـــة بتنفيـــذ النظـ
ــة ــة الدو    الكيميائيـ ــصكوك القانونيـ ــالل الـ ــن خـ ــدان ومـ ــا حـــسب البلـ ــدونات  وومسهـ ــيات واملـ ــة والتوصـ ليـ
ــادئ ــايل      واملبــــــ ــا التــــــ ــصادية ألوروبــــــ ــة االقتــــــ ــروين للجنــــــ ــع اإللكتــــــ ــى املوقــــــ ــة علــــــ : التوجيهيــــــ

www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html. 
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  املوافقة على برنامج عمل اللجنة؛يقرر - ١ 
ــيت متــر         يــشدد - ٢  ــدان ال ــدان الناميــة والبل ــن البل ــشاركة خــرباء م ــة م ــى أمهي  عل

 عمل اللجنة، ويدعو يف هذا اخلصوص، إىل تقدمي تربعـات تـسهِّل             اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف   
مشاركتهم، وذلك بعدة وسـائل مـن بينـها التكفـل بتكـاليف الـسفر وبـدالت اإلقامـة اليوميـة،                
 ويدعو الدول األعضاء واملنظمات الدولية إىل أن تقدم إسهاماهتا إذا كانت قادرة على ذلك؛

 إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف عـام           إىل األمني العام أن يقـدم      يطلب - ٣ 
 تقريـرا عـن تنفيــذ هـذا القـرار والتوصــيات املتعلقـة بنقـل البــضائع اخلطـرة وعـن النظــام         ٢٠٠٩

 .املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها
 

 ٤٠اجللسة العامة 
 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٣

  
  ٢٠٠٧/٧ 
 وتقدمي املساعدة هلاحالة املرأة الفلسطينية   

 
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
ــسطينية وتقــدمي      وقــد نظــر مــع التقــدير    ــرأة الفل ــة امل ــام عــن حال ــر األمــني الع يف تقري
 ،)٢٥(هلا املساعدة
، وال ســيما الفقــرة )٢٦(إىل اســتراتيجيات نــريويب التطلعيــة للنــهوض بــاملرأة  وإذ يــشري 
 املعتمـد يف املـؤمتر     )٢٧(لـسطينيني، وإىل منـهاج عمـل بـيجني         املتعلقة بالنساء واألطفـال الف     ٢٦٠

العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، وإىل نتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة   
املــساواة بــني اجلنــسني، والتنميــة والــسالم يف القــرن احلــادي       : ٢٠٠٠املــرأة عــام  ”املعنونــة 
 ،)٢٨(“والعشرين
__________ 

 )٢٥( E/CN.6/2007/4. 
ساواة والتنميــة والــسلم، املــ: تقريــر املــؤمتر العــاملي الســتعراض وتقيــيم منجــزات عقــد األمــم املتحــدة للمــرأة   )٢٦( 

، الفــصل األول، )E.85.IV.10منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع   (١٩٨٥يوليــه / متــوز٢٦‐١٥نــريويب، 
 .الفرع ألف

منـشورات األمـم املتحـدة،      ( ١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني،            )٢٧( 
 .، املرفق الثاين١فصل األول، القرار ، ال)A.96.IV.13رقم املبيع 

 .، املرفق٢٣/٣دإ  ها املرفق، وقرار،٢٣/٢ دإ قرار اجلمعية العامة )٢٨( 


