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  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٨يف  الس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
  اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام املنسق عاملياتوصية جلنة  بناء على[

  ])E/2015/66( لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

نسـق  أعمال جلنة اخلرباء املعنيـة بنقـل البضـائع اخلطـرة وبالنظـام امل       - ٢٠١٥/٧
  عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

  
  ،واالجتماعي االقتصادي الس إن  
 ١٩٩٩تشــــــرين األول/أكتــــــوبر  ٢٦املــــــؤرخ  ١٩٩٩/٦٥إىل قــــــراره  إذ يشــــــري  

  ،٢٠١٣متوز/يوليه  ٢٥املؤرخ  ٢٠١٣/٢٥  وقراره
ــر    ــد نظــ ــل        وقــ ــة بنقــ ــرباء املعنيــ ــة اخلــ ــال جلنــ ــن أعمــ ــام عــ ــني العــ ــر األمــ يف تقريــ
وبالنظام املنسق عامليـاً لتصـنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا خـالل فتـرة السـنتني          اخلطرة البضائع
١(٢٠١٤-٢٠١٣(،  

  
  يتعلق بنقل البضائع اخلطرة أعمال اللجنة فيما - ألف

لجنـة لتحقيـق االتسـاق يف املـدونات واألنظمـة املتعلقـة بنقـل        البأمهية أعمال  إذ يسلِّم  
  البضائع اخلطرة،

ضرورة احملافظة على معايري السـالمة يف مجيـع األوقـات، وتيسـري      اعتباره وإذ يضع يف  
التجــارة، فضــالً عــن أمهيــة تلــك املســائل ملختلــف املنظمــات املســؤولة عــن الالئحــة التنظيميــة   
النموذجية، مع االستجابة يف الوقت ذاته للشواغل املتزايـدة بشـأن محايـة األرواح واملمتلكـات     

  املأمون واملضمون للبضائع اخلطرة، والبيئة عن طريق النقل
_______________ 

)١(  E/2015/66. 
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التزايد املسـتمر يف حجـم البضـائع اخلطـرة الـيت جيـري تـداوهلا يف التجـارة          وإذ يالحظ  
  على النطاق العاملي والتوسع السريع للتكنولوجيا واالبتكار،

بأنـه علـى الـرغم مـن أن الصـكوك الدوليـة الرئيسـية املنظِّمـة لنقـل البضـائع            وإذ يذكِّر  
مبختلف وسائط النقل وعدداً كبرياً من األنظمة الوطنية قد أصبحت اآلن منسـقة علـى    اخلطرة

حنــو أفضــل مــع الالئحــة التنظيميــة النموذجيــة املرفقــة بتوصــيات اللجنــة املتعلقــة بنقــل البضــائع  
 ،اخلطــرة، يلــزم مزيــد مــن العمــل ملواءمــة هــذه الصــكوك بغيــة زيــادة الســالمة وتيســري التجــارة 

بـأن تفـاوت التقـدم يف حتـديث التشـريعات الوطنيـة للنقـل الـداخلي الـوطين يف           يذكر أيضاً وإذ
  يزال يطرح حتديات خطرية أمام النقل الدويل املتعدد الوسائط،  ال بعض بلدان العامل

ألعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقـل البضـائع اخلطـرة وبالنظـام      يعرب عن تقديره  - ١  
ــاً لتصــنيف املــواد ال  كيميائيــة وومسهــا فيمــا خيــص املســائل املتعلقــة بنقــل البضــائع    املنســق عاملي
  اخلطرة، مبا يف ذلك نقلها بأمان؛

  إىل األمني العام: يطلب  - ٢  
علــى  )٢(أن يعمــم التوصــيات اجلديــدة واملعدلــة املتعلقــة بنقــل البضــائع اخلطــرة  (أ)  

قـة الذريـة وغريهـا    حكومات الدول األعضـاء، والوكـاالت املتخصصـة، والوكالـة الدوليـة للطا     
  من املنظمات الدولية املعنية؛

ــة املنقحــة التاســعة عشــرة      (ب)   ــل البضــائع   أن ينشــر الطبع ــة بنق للتوصــيات املتعلق
ــة   ــة النموذجي ــة املنقحــة السادســة اخلطــرة: الالئحــة التنظيمي ــل   ، والطبع ــة بنق للتوصــيات املتعلق

الرمسيــة لألمــم املتحــدة، وبــأكثر   جبميــع اللغــات البضــائع اخلطــرة: دليــل االختبــارات واملعــايري 
  ؛٢٠١٥يتجاوز اية عام   ال الطرق فعالية من حيث التكاليف، يف موعد

أن يتيح هذه املنشـورات يف هيئـة كتـاب ويف شـكل إلكتـروين وكـذلك علـى          (ج)  
  اليت توفر خدمات األمانة للجنة؛ املوقع الشبكي للجنة االقتصادية ألوروبا

واللجـان اإلقليميـة والوكـاالت املتخصصـة والوكالـة      مجيـع احلكومـات    يدعو  - ٣  
الدولية للطاقة الذرية وغريها من املنظمات الدولية املعنية إىل أن حتيـل إىل أمانـة اللجنـة آراءهـا     
ــداءها علــى التوصــيات بشــأن نقــل        ــود إب ــد ت ــأي تعليقــات ق ــة، مشــفوعة ب بشــأن عمــل اللجن

  اخلطرة؛  البضائع

_______________ 

)٢(  ST/SG/AC.10/42/Add.1  وAdd.2. 
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تمـة، واللجـان اإلقليميـة، والوكـاالت املتخصصـة      مجيـع احلكومـات امله   يدعو  - ٤  
ــار عنــد وضــع أو حتــديث      ــة إىل أن تأخــذ توصــيات اللجنــة يف االعتب ــة املعني واملنظمــات الدولي

  املدونات واألنظمة املالئمة؛
إىل اللجنة أن تـدرس، بالتشـاور مـع املنظمـة البحريـة الدوليـة ومنظمـة         يطلب  - ٥  

اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية املعنية، إمكانيـات حتسـني   الطريان املدين الدولية واللجان 
ــق       ــدان لضــمان حتقي ــة لنقــل البضــائع اخلطــرة يف مجيــع البل ــة النموذجي تطبيــق الالئحــة التنظيمي
مستوى عالٍ من األمان وإزالة احلواجز التقنية اليت تعترض سبيل التجارة الدوليـة، مبـا يف ذلـك    

ــق تناســ    ــق مواصــلة حتقي ــن طري ــدويل     ع ــل ال ــة للنق ــة املنظِّم ــات الدولي ــات أو االتفاقي ق االتفاق
  اخلطرة؛  للبضائع
مجيع احلكومات وكذلك اللجان واملنظمـات اإلقليميـة املعنيـة واملنظمـة      يدعو  - ٦  

البحريــة الدوليــة ومنظمــة الطــريان املــدين الــدويل إىل تقــدمي تعليقــات إىل اللجنــة بشــأن أوجــه     
ية أو اإلقليمية أو الدولية للصكوك القانونية وتلـك اخلاصـة بالالئحـة    التباين بني األحكام الوطن

التنظيمية النموذجية، دف متكني اللجنة مـن وضـع مبـادئ توجيهيـة تعاونيـة لتعزيـز االتسـاق        
يوجـد مـن اختالفـات     مـا  ضـرورة هلـا؛ وحتديـد    ال بني هذه املتطلبـات واحلـد مـن العوائـق الـيت     

واإلقليمية والوطنية دف احلد، إىل أقصـى مـدى ممكـن عمليـاً،     موضوعية يف األحكام الدولية 
من تلك االختالفات يف معاجلة وسائط النقل، والتأكـد مـن أن هـذه االختالفـات حـىت عنـدما       

 وإجـراء تشـكل عقبـات حتـول دون النقـل اآلمـن والفعـال للبضـائع اخلطـرة؛          ال تكون ضرورية
وخمتلف الصـكوك الناظمـة لوسـائط النقـل بغيـة       ة النموذجيةياستعراض حتريري لالئحة التنظيم

  حتسني وضوحها وتسهيل استخدامها وتيسري ترمجتها؛
  

ــاء ــة        - ب ــيت حتمــل عالم ــواء ال ــال نظــم االحت ــادل لرصــد امتث ــدعم اإلداري املتب ــم ”ال األم
  مع توصيات بشأن نقل البضائع اخلطرة: الالئحة التنظيمية النموذجية “املتحدة

 توصــيات بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة: أنــه، بفضــل تنفيــذ   احإذ يالحــظ مــع االرتيــ   
تنفيذاً فعاالً بواسطة صكوك وطنية وإقليمية ودولية ملزمة قانونـاً،   الالئحة التنظيمية النموذجية
اخلطـرة الـيت تنقـل دوليـاً     ، فـإن البضـائع   )١(من تقرير األمني العـام  ٨على النحو املبني يف الفقرة 

يثبـت أـا    مبـا  “األمم املتحـدة ”يتعني وضعها يف عبوات أو حاويات أو صهاريج حتمل عالمة 
الدولـة الـيت تـأذن     تتفق مع منوذج موحد جرى اختباره بنجاح حتت رقابة السلطة املختصـة يف 

  ،بوضع تلك العالمة
ظت فيمـا يتعلـق بالتصـديق    أن خمالفات وحاالت تزوير قد لوح وإذ يالحظ مع القلق  

املســتخدمة يف النقـل الــدويل، األمــر الــذي   “األمــم املتحــدة”علـى العبــوات الــيت حتمــل عالمـة   
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تســتويف مسـتوى األداء املطلــوب وإىل زيـادة أخطــار احلــوادث    ال يـؤدي إىل اســتخدام عبـوات  
  ،يئةاملأساوية اليت قد يتعرض هلا اجلمهور والعمال ووسائل النقل واملمتلكات والب

ــة ومــؤداه     وإذ يشــري   ــه اللجن ــدأ األساســي الــذي حددت ــه إىل املب أن تكفــل نبغــي ي”أن
الســلطة املختصــة االمتثــال هلــذه الالئحــة. وتشــمل وســائل االضــطالع ــذه املســؤولية وضــع    
وتنفيــذ برنــامج لرصــد تصــميم العبــوات وصــنعها واختبارهــا وفحصــها وصــيانتها، وتصــنيف    

ومستنداا ومناولتها وتستيفها، من جانب املرسلني والنـاقلني،   ودالبضائع اخلطرة وإعداد الطر
  ،“من أجل توفري األدلة على استيفاء أحكام الالئحة النموذجية عمليا

بأن املساعدة اإلدارية املتبادلة بني السلطات املختصة يف البلـدان املعنيـة مـن     وإذ يسلم  
ل، لكن تعترض هذه املساعدة حاليـاً معوقـات   شأا أن تيسر التحقيقات وحتسن ضمان االمتثا

  ،بسبب نقص املعلومات فيما يتعلق ببيانات االتصال بالسلطات املختصة على الصعيد العاملي
  إىل األمني العام: يطلب  - ١  
الطلـب مــن مجيــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة، والــدول األخــرى عنــد    (أ)  

  االتصال باجلهات التالية:االقتضاء، تزويده مبعلومات عن بيانات 
السلطات املختصة املسؤولة عن إنفاذ األنظمة الوطنية الـيت تسـري علـى نقـل       ‘١’  

  البضائع اخلطرة بوسائط النقل غري اجلوية أو البحرية؛
ــة ، الســلطات املختصــة  ‘٢’   املكلفــة باملوافقــة، باســم   ،مــع رمــوز التعريــف القطري

ــة   ــة، بوضــع عالم ــة الضــغط،   ع “األمــم املتحــدة ”الدول ــوات، وأوعي ــى العب ل
  وحاويات السوائب، والصهاريج احملمولة؛

  وضع وتعهد قائمة حمدثة ببيانات االتصال؛  (ب)  
إتاحــة هــذه املعلومــات علــى املوقــع الشــبكي للجنــة االقتصــادية ألوروبــا الــيت    (ج)  

  توفر خدمات األمانة للجنة؛
  ؛املطلوبةمجيع الدول األعضاء إىل تقدمي املعلومات  يدعو  - ٢

  
  أعمال اللجنة فيما يتعلق بالنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها - جيم

ــاره إذ يضــع   ــد شــجع       يف اعتب ــة املســتدامة ق ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم ــدانأن م ، البل
، على تطبيق النظام املنسـق  )٣((ج) من خطة التنفيذ (خطة جوهانسربغ للتنفيذ) ٢٣ الفقرة يف

_______________ 

ــا،     )٣( ــة املســـتدامة، جوهانســـربغ، جنـــوب أفريقيـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ  -آب/أغســـطس  ٢٦تقريـــر مـ
والتصــويب)، الفصــل األول،    A.03.II.A.1املبيــع   (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم    ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ٤

 ، املرفق.٢ القرار



E/RES/2015/7 ق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسهاأعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام املنس  
 

5/8 

ــرب وقــت ممكــن إلتاحــة العمــل ــذا النظــام        ــة وومسهــا يف أق ــواد الكيميائي ــاً لتصــنيف امل عاملي
    ،٢٠٠٨بالكامل حبلول عام 

املــؤرخ  ٥٧/٢٥٣أن اجلمعيــة العامــة أقــرت، يف قرارهــا   وإذ يضــع يف اعتبــاره أيضــاً  
ي ، خطة جوهانسربغ للتنفيذ وطلبـت إىل الـس االقتصـاد   ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ٢٠

ورد يف اخلطة من أحكـام متصـلة بواليتـه، وخباصـة تعزيـز تنفيـذ جـدول         ما واالجتماعي تنفيذ
  بتدعيم التنسيق على نطاق املنظومة، )٤(٢١أعمال القرن 

  وإذ يالحظ مع االرتياح:  

أن اللجنـــة االقتصـــادية ألوروبـــا ومجيـــع بـــرامج األمـــم املتحـــدة والوكـــاالت    (أ)  
لكيميائية يف ميدان النقل أو البيئة، وخباصـة برنـامج األمـم املتحـدة     املتخصصة املعنية بالسالمة ا

للبيئة واملنظمة البحرية الدوليـة ومنظمـة الطـريان املـدين الدوليـة، قـد اختـذت بالفعـل اخلطـوات          
، أو هـي بصـدد   املناسبة لتعديل أو حتديث صكوكها القانونية بغية تطبيـق النظـام املنسـق عامليـاً    

  ،النظر يف تعديلها يف أقرب وقت ممكن
ومنظمـة   لألمـم املتحـدة   والزراعـة  األغذيـة أن منظمة العمـل الدوليـة ومنظمـة      (ب)  

الصحة العاملية تعكف هي األخرى على اختـاذ اخلطـوات املناسـبة لتكييـف توصـياا ومـدوناا       
ئيـة مـع النظـام املنسـق عامليـاً، وخباصـة يف       املتعلقـة بالسـالمة الكيميا  القائمـة  ومبادئها التوجيهية 

  ،جماالت الصحة والسالمة املهنيتني وإدارة مبيدات اآلفات والوقاية من التسمم ومعاجلته
ــاً        (ج)   ــام املنســق عاملي ــق النظ ــة املوضــوعة لتطبي ــايري الوطني  ،أن التشــريعات أو املع

صـدرت بالفعـل يف االحتـاد     يف قطاع واحد أو أكثـر غـري قطـاع النقـل قـد      ،السماح بتطبيقه أو
ــي ( ــتراليا (٢٠١٠الروســ ــوادور (٢٠١٢)، وأســ ــواي (٢٠٠٩)، وإكــ )، ٢٠٠٩)، وأوروغــ
)، وجنــــوب أفريقيــــا ٢٠٠٦)، ومجهوريــــة كوريــــا (٢٠١٢)، وتايلنــــد (٢٠٠٩والربازيــــل (

ــا (٢٠٠٩( ــرا (٢٠٠٨)، وســــــنغافورة (٢٠١٣)، وزامبيــــ )، وصــــــربيا ٢٠٠٩)، وسويســــ
)، وموريشــيوس ٢٠١١)، واملكســيك (٢٠٠٩نــام ( )، وفييــت٢٠١٠)، والصــني (٢٠١٠(
)، واليابـــــان ٢٠١٢)، والواليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة (  ٢٠٠١)، ونيوزيلنـــــدا (٢٠٠٤(
بلـداً، والبلـدان    ٢٨)، فضالً عـن البلـدان األعضـاء يف االحتـاد األورويب البـالغ عـددها       ٢٠٠٦(

  ،)٢٠٠٨األعضاء الثالثة يف املنطقة االقتصادية األوروبية (

_______________ 

الـد   ،١٩٩٢حزيران/يونيـه   ١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،        )٤(
، ١قــرار والتصــويب)، ال A.93.I.8(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  القـرارات الــيت اختــذها املــؤمتر األول، 

 املرفق الثاين.
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أن أعمال وضع أو تنقيح التشريعات أو املعايري أو املبـادئ التوجيهيـة الوطنيـة      )(د  
السارية على املواد الكيميائية يف إطار تطبيق النظام املنسـق عامليـا مسـتمرة يف بلـدان أخـرى يف      
حني أن مثة أنشطة متعلقة بوضع خطط التنفيذ القطاعية أو استراتيجيات التنفيذ الوطنية جتـري  

  ،، أو يتوقع أن تبدأ قريباً، يف بلدان أخرىحالياً
ــات      )ـ(ه   ــة واملنظمـ ــاالت املتخصصـ ــدة والوكـ ــم املتحـ ــرامج األمـ ــن بـ ــدداً مـ أن عـ

معهد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث ومنظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة          ال سيمااإلقليمية، و
ي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ    التعـاون االقتصـاد   ومنتدى الصحة العاملية واللجنة االقتصادية ألوروبا

ــة يف امليــدان االقتصــادي    واحلكومــات واملنظمــات واالحتــاد األورويب ومنظمــة التعــاون والتنمي
احلكومية املمثلة للصناعات الكيميائية، قـد نظمـت عـدة حلقـات عمـل وحلقـات دراسـية         غري

اإلقليمـي  وأنشطة أخرى لبناء القدرات أو سامهت فيها علـى الصـعد الـدويل واإلقليمـي ودون     
والوطين من أجل توعية اإلدارة وقطاع الصحة والصناعة واإلعداد لتطبيق النظام املنسـق عامليـاً   

  ،لدعم تطبيقه  أو
أن التطبيـق الفعلـي سـيتطلب املزيـد مــن التعـاون بـني جلنـة اخلـرباء الفرعيــة          وإذ يـدرك   

هليئــات الدوليــة املعنيــة،   املعنيــة بالنظــام املنســق عامليــاً لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا وا       
واســتمرار اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــات الــدول األعضــاء، والتعــاون مــع الصــناعة وأصــحاب   
املصــلحة اآلخــرين، وتقــدمي دعــم كــبري ألنشــطة بنــاء القــدرات يف البلــدان الــيت متــر اقتصــاداا   

  مبرحلة انتقالية والبلدان النامية،
اإلمنائية العاملية مـن أجـل بنـاء القـدرات يف تطبيـق       للشراكةباألمهية اخلاصة  وإذ يذكِّر  

ــاً لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا    بــني معهــد األمــم املتحــدة للتــدريب   النظــام املنســق عاملي
فيمـا يتعلـق   والبحث ومنظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي         

  ببناء القدرات على مجيع املستويات،
للنظــام املنســق عامليــاً علــى األمــني العــام لنشــر الطبعــة املنقحــة اخلامســة    يــثين  - ١  

باللغات الرمسيـة السـت لألمـم املتحـدة، علـى هيئـة كتـاب         )٥(لتصنيف املواد الكيميائية وومسها
يتصـل بـه مـن مـواد إعالميـة علـى املوقـع اإللكتـروين للجنـة           ما ويف أقراص مدجمة، وإتاحته مع

  وبا اليت توفر خدمات األمانة للجنة؛االقتصادية ألور

_______________ 

)٥(  ST/SG/AC.10/30/Rev.5. 
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للجنــة وللجنــة االقتصــادية ألوروبــا ولــربامج األمــم  يعــرب عــن بــالغ تقــديره  - ٢  
املتحــدة والوكــاالت املتخصصــة واملنظمــات األخــرى املعنيــة لتعاوــا املثمــر والتزامهــا بتطبيــق   

  النظام املنسق عاملياً؛
  إىل األمني العام: يطلب  - ٣  
ــديالتأن يعمــم   (أ)   ــة املنقحــة اخلامســة     )٦(التع ــى الطبع ــت عل ــيت أدخل للنظــام ال

علـى حكومـات الـدول األعضـاء والوكـاالت املتخصصـة وغريهـا مـن املنظمـات          املنسق عامليـاً  
  الدولية املعنية؛

جبميـع اللغـات الرمسيـة     للنظـام املنسـق عامليـاً   أن ينشر الطبعة املنقحة السادسـة    (ب)  
يتجــاوز ايــة عــام  ال طــرق فعاليــة مــن حيــث التكــاليف، يف موعــد ، وبــأكثر اللألمــم املتحــدة

علــى املوقــع اإللكتــروين للجنــة و، وأن يتيحهــا علــى هيئــة كتــاب ويف شــكل إلكتــروين ٢٠١٥
  االقتصادية ألوروبا؛

ــع          (ج)   ــى املوق ــاً عل ــام املنســق عاملي ــق النظ ــات عــن تطبي ــدمي املعلوم أن يواصــل تق
  روبا؛اإللكتروين للجنة االقتصادية ألو

احلكومات اليت مل تتخذ بعد اخلطوات الالزمة، مـن خـالل اإلجـراءات     يدعو  - ٤  
التشــريعات الوطنيــة املناســبة، لتطبيــق النظــام املنســق عامليــاً، إىل أن تفعــل ذلــك يف أقــرب   و/أو

  وقت ممكن؛
للجان اإلقليميـة وبـرامج األمـم املتحـدة والوكـاالت املتخصصـة        دعوتهيكرر   - ٥  

األخرى املعنية إىل أن تعزز تطبيـق النظـام املنسـق عامليـاً وأن تقـوم، عنـد االقتضـاء،        واملنظمات 
بتعديل صكوكها القانونية الدولية املتصلة بسالمة النقل أو السالمة يف أمـاكن العمـل أو محايـة    

  املستهلك أو محاية البيئة بغية وضع هذا النظام موضع التنفيذ عن طريق هذه الصكوك؛
حلكومــات واللجـــان اإلقليميــة وبــرامج األمـــم املتحــدة والوكـــاالت     ا يــدعو   - ٦  

املتخصصــة واملنظمــات املعنيــة األخــرى إىل موافــاة جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بالنظــام املنســق 
مبا لديها مـن مالحظـات بشـأن اخلطـوات املتخـذة لتطبيـق        لتصنيف املواد الكيمائية وومسها عاملياً

يف مجيع القطاعات ذات الصلة، عن طريق الصـكوك والتوصـيات واملـدونات    النظام املنسق عاملياً 
واملبادئ التوجيهية الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية، مبا يف ذلك، حسب االقتضـاء، معلومـات عـن    

  لتطبيقه؛  الفترات االنتقالية

_______________ 

)٦(  ST/SG/AC.10/42/Add.3. 
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ــم املتحــدة والوكــاالت      يشــجع  -٧   ــرامج األم ــة وب ــات واللجــان اإلقليمي احلكوم
واملنظمات الدولية املختصة األخرى واملنظمات غـري احلكوميـة، وخباصـة املنظمـات     املتخصصة 

الــيت متثــل الصــناعة، علــى تعزيــز دعمهــا لتطبيــق النظــام املنســق عامليــاً بتقــدمي مســامهات ماليــة    
ــر اقتصــاداا        و/أو ــيت مت ــدان ال ــة والبل ــدان النامي ــاء القــدرات يف البل ــة ألنشــطة بن مســاعدة تقني

  ؛ليةانتقا  مبرحلة
  

  برنامج عمل اللجنة - دال

علـى النحـو الـوارد     ٢٠١٦-٢٠١٥بربنامج عمل اللجنة لفترة السنتني  إذ حييط علماً  
  ،)١(من تقرير األمني العام ٥١  و ٥٠يف الفقرتني 

ان الــيت متــر املســتوى املتــدين نســبياً ملشــاركة اخلــرباء مــن البلــدان الناميــة والبلــد  وإذ يالحــظ   
  أعماهلا، اقتصاداا مبرحلة انتقالية يف أعمال اللجنة وضرورة تعزيز مشاركتهم على نطاق أوسع يف

  ؛)١(على برنامج عمل اللجنة يوافق  - ١  
ــدد   - ٢   ــيت       يشـ ــدان الـ ــة والبلـ ــدان الناميـ ــن البلـ ــرباء مـ ــاركة خـ ــة مشـ ــى أمهيـ علـ

اقتصاداا مبرحلة انتقالية يف أعمال اللجنـة ويـدعو، يف هـذا اخلصـوص، إىل تقـدمي تربعـات        متر
لتيســري مشــاركتهم، مبــا يف ذلــك عــن طريــق دعــم تكــاليف الســفر وبــدالت اإلقامــة اليوميــة،    

  ويدعو الدول األعضاء واملنظمات الدولية اليت تستطيع املسامهة إىل أن تفعل ذلك؛
العـــام أن يقـــدم إىل الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي يف إىل األمـــني يطلـــب   - ٣  

تقريـراً عـن تنفيـذ هـذا القـرار والتوصـيات املتعلقـة بنقـل البضـائع اخلطـرة والنظـام             ٢٠١٧ عام
  املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها.

  
  ٣٢اجللسة العامة 

  ٢٠١٥ حزيران/يونيه ٨

  


