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  ٢٠١٣يوليه /متوز ٢٥ يف الس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
  جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام املنسق عاملياتوصية  بناء على[

  ])E/2013/51( لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

نـسق  أعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظـام امل           - ٢٠١٣/٢٥
  عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

  
  ،الس االقتصادي واالجتماعيإن   

 ١٩٩٩أكتـــــوبر  / تـــــشرين األول ٢٦ املـــــؤرخ ١٩٩٩/٦٥ إىل قراريـــــه  إذ يـــــشري  

  ،٢٠١١يوليه / متوز٢٧ املؤرخ ٢٠١١/٢٥ و

ة  يف تقرير األمني العام عـن أعمـال جلنـة اخلـرباء املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـر                    وقد نظر   

  وبالنظـــــام املنـــــسق عامليـــــا لتـــــصنيف املـــــواد الكيميائيـــــة وومسهـــــا خـــــالل فتـــــرة الـــــسنتني

١(٢٠١٢-٢٠١١(،  
  

  أعمال اللجنة فيما يتعلق بنقل البضائع اخلطرة  - ألف

ضطلع بــه جلنــة اخلــرباء املعنيــة بنقــل البــضائع اخلطــرة  تــ بأمهيــة العمــل الــذي سلميــإذ   

املـدونات واألنظمـة املتعلقـة    لتنـسيق  كيميائيـة وومسهـا   وبالنظام املنـسق عامليـا لتـصنيف املـواد ال        

  بنقل البضائع اخلطرة،

ضـرورة احملافظـة علـى معـايري األمـان يف مجيـع األوقـات وتيـسري              يف اعتبـاره   ضعيوإذ    

 والتـصدي  ةالنموذجيـ  األنظمـة ملختلف املنظمات املـسؤولة عـن        سألتني امل اتنيهالتجارة وأمهية   

_______________ 

)١( E/2013/51.  
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تزايـدة بـشأن محايـة األرواح واملمتلكـات والبيئـة عـن طريـق النقـل         املللشواغل   يف الوقت نفسه  

  واملضمون للبضائع اخلطرة، اآلمن

 التزايد املستمر يف حجم البضائع اخلطرة املتداولة يف التجارة على النطـاق             الحظيوإذ    

  واالبتكار،لتكنولوجيا ل  السريعتوسعالوالعاملي 

نقـل البـضائع    نظمـة ل  كوك الدولية الرئيسية امل    أن الص  على الرغم من   ، إىل أنه  شرييوإذ    

أفـضل   علـى حنـو  اآلن منـسقة   مـن األنظمـة الوطنيـة    ا كبريااخلطرة مبختلف وسائط النقل وعدد 

مواصـلة   يلـزم البضائع اخلطرة، نقل ب فيما يتعلق بتوصيات اللجنة   ة املرفق األنظمة النموذجية مع  

تفـاوت  شري أيـضا إىل أن      يسري التجارة، وإذ     وتي بغية زيادة األمان  هذه الصكوك   لتنسيق  العمل  

زال يـ   اليف بعض بلدان العامل   على الصعيد الوطين    نقل الداخلي   للالتقدم يف حتديث التشريعات     

  لنقل الدويل املتعدد الوسائط،ا خطرية أمامحتديات  طرحي

جلنـة اخلـرباء املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـرة             ملـا تـضطلع بـه      يعرب عـن تقـديره      - ١  

فيمـا خيـص املـسائل املتعلقـة        من أعمال   لنظام املنسق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها        وبا

  بنقل البضائع اخلطرة، مبا يف ذلك أمنها أثناء النقل؛

  : إىل األمني العامطلبي  - ٢  

 علــى )٢(املعدلــة املتعلقــة بنقــل البــضائع اخلطــرةوأن يعمــم التوصــيات اجلديــدة   )أ(  

عضاء والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة وغريهـا مـن             حكومات الدول األ  

  ؛املنظمات الدولية املعنية

املتعلقـة بنقـل البـضائع      التوصـيات   مـن   أن ينشر الطبعـة الثامنـة عـشرة املنقحـة             )ب(  

التوصـيات املتعلقـة    للطبعـة اخلامـسة املنقحـة مـن          ٢  رقـم   والتعـديل  األنظمة النموذجية : اخلطرة

 جبميـع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة بـأكثر             دليل االختبـارات واملعـايري    :  البضائع اخلطرة  بنقل

  ؛٢٠١٣الطرق فعالية من حيث التكاليف يف موعد ال يتجاوز اية عام 

املنشورات على املوقع الـشبكي للجنـة االقتـصادية ألوروبـا الـيت            تلكأن يتيح     )ج(  

  ؛ للقراءة فقطوعلى أقراص مدجمة مطبوعشكل تقدم خدمات األمانة إىل اللجنة ويف 

 مجيـع احلكومـات واللجـان اإلقليميـة والوكـاالت املتخصـصة والوكالـة               يدعو  - ٣  

الدولية للطاقة الذرية وغريها من املنظمات الدولية املعنية إىل أن حتيـل إىل أمانـة اللجنـة آراءهـا                    

 التوصــيات املتعلقــة بنقــل  بــشأن عمــل اللجنــة مــشفوعة بــأي تعليقــات قــد تــود إبــداءها علــى   

  البضائع اخلطرة؛

_______________ 

)٢( ST/SG/AC.10/40/Add.12  و. 
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ــة والوكــاالت املتخصــصة    يــدعو  - ٤   ــع احلكومــات املهتمــة واللجــان اإلقليمي  مجي
وضـع املـدونات   ب لـدى قيامهـا  واملنظمات الدولية املعنية إىل أخـذ توصـيات اللجنـة يف االعتبـار             

  ؛هاأو حتديث واألنظمة املالئمة

لتـشاور مـع املنظمـة البحريـة الدوليـة ومنظمـة        إىل اللجنة أن تـدرس، با      يطلب  - ٥  

الطريان املدين الدويل واللجان اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية املعنيـة، إمكانيـات حتـسني       

 مـستوى عـال     ري لنقل البـضائع اخلطـرة يف مجيـع البلـدان لـضمان تـوف              األنظمة النموذجية تطبيق  

 مواصــلة بــسبل منــهاض ســبيل التجــارة الدوليــة، األمــان وإزالــة احلــواجز التقنيــة الــيت تعتــر مــن

  لنقل الدويل للبضائع اخلطرة؛نظمة لتنسيق االتفاقات أو االتفاقيات الدولية امل

املنظمات املعنيـة واملنظمـة البحريـة    و اإلقليمية مجيع احلكومات واللجان   يدعو  - ٦  

خـتالف  االيتعلق بأوجـه   فيماا بآرائه اللجنة أن توايفالدولية ومنظمة الطريان املدين الدويل إىل     

 األنظمــة النموذجيــةأحكــام وأحكــام الــصكوك القانونيــة الوطنيــة أو اإلقليميــة أو الدوليــة  بــني 

املتطلبـات   تلـك االتـساق بـني   تعزيـز  علـى  تعـاون  لللتمكني اللجنـة مـن وضـع مبـادئ توجيهيـة        

 الـدويل   على الـصعد  ائمة  ة الق وهريهلا وحتديد االختالفات اجل    ضرورةواحلد من العوائق اليت ال      

حــد ممكــن عمليــا وكفالــة   كــربأ يف املعاجلــة النموذجيــة إىل ها تقليــص بغيــةواإلقليمــي والــوطين

علـى حنـو    لبضائع اخلطرة   اتشكل هذه االختالفات، عندما تكون الزمة، معوقات أمام نقل           أال

 الوسـائط    وخمتلـف صـكوك    ة النموذجيـ  ةنظمـ وإجراء استعراض حتريري لأل    تسم بالكفاءة يآمن  

  ؛تهاوترمج هاماستخدا ةوسهول لزيادة توضيحها
  

  أعمال اللجنة فيما يتعلق بالنظام املنسق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها  - باء

نتـائج  تنفيـذ   مـن خطـة     ) ج( ٢٣ الفقرة ت يف البلدان قد شجع    أن إذ يضع يف اعتباره     

 علـى تطبيـق النظـام املنـسق         )٣()انسربغ للتنفيذ خطة جوه (مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة      

ــرب وقــت ممكــن إلتاحــة العمــل ــذا النظــام        ــة وومسهــا يف أق ــواد الكيميائي ــصنيف امل ــا لت عاملي

  ،٢٠٠٨بالكامل حبلول عام 

ــاره    ــضاوإذ يــضع يف اعتب ــرت يف قرارهــا     أي ــة أق ــة العام ــؤرخ ٥٧/٢٥٣أن اجلمعي  امل

سربغ للتنفيـذ وطلبـت إىل الـس االقتـصادي           خطة جوهانـ   ٢٠٠٢ديسمرب  /كانون األول  ٢٠

_______________ 

 -أغـــسطس / آب٢٦مــؤمتر القمــة العـــاملي للتنميــة املــستدامة، جوهانـــسربغ، جنــوب أفريقيــا،        تقريــر  )٣(
، الفــصل األول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع    (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤

 .، املرفق٢القرار 
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تنفيـذ جـدول أعمـال      ب النهوضواالجتماعي تنفيذ األحكام املتصلة بواليته من اخلطة، وخباصة         

  التنسيق على نطاق املنظومة، عزيزبت )٤(٢١القرن 

  :الحظ مع االرتياحيوإذ   

ــدة ووك     )أ(   ــم املتحـ ــرامج األمـ ــع بـ ــا ومجيـ ــصادية ألوروبـ ــة االقتـ ــأن اللجنـ  ااالـ

ــة  ــامج األمــم     أمــان املــوادباملتخصــصة املعني ــدان النقــل أو البيئــة، وخباصــة برن الكيميائيــة يف مي

املتحــدة للبيئــة واملنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة الطــريان املــدين الــدويل، قــد اختــذت بالفعــل   

يــا  تطبيــق النظــام املنــسق عامل دفخطــوات مناســبة لتعــديل صــكوكها القانونيــة أو حتــديثها ــ  

  ،أا تنظر يف تعديلها يف أقرب وقت ممكن أو

نظمـة  أن منظمة العمـل الدوليـة ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة وم                  )ب(  

مناسـبة لتكييـف توصـياا ومـدوناا ومبادئهـا التوجيهيـة            الصحة العاملية تتخذ أيـضا خطـوات        

نــسق عامليــا، وخباصــة يف جمــاالت الــصحة  الكيميائيــة مــع النظــام املأمــان املــواداحلاليــة املتعلقــة ب

  ،والسالمة املهنيتني وإدارة مبيدات اآلفات والوقاية من التسمم وعالجه

 بتطبيقـه   أو الـسماح  تنفيذ النظام املنـسق عامليـا       لوطنية  أن تشريعات أو معايري       )ج(  

 إكـوادور و )٢٠١٠(  بالفعـل يف االحتـاد الروسـي   تصـدر قد واحد أو عدة قطاعات    قطاع   يف

ــل و )٢٠٠٩(أوروغــواي  و)٢٠٠٩( ــا  و )٢٠٠٩(الربازي ــة كوري ــوب  و)٢٠٠٦(مجهوري جن

 الــــصني و)٢٠١٠(صــــربيا  و)٢٠٠٩ (سويــــسرا و)٢٠٠٨( ســــنغافورة و)٢٠٠٩( أفريقيــــا

ــام  و )٢٠١٠( ــت نـ ــسيك  و)٢٠٠٩(فييـ ــشيوس  و)٢٠١١(املكـ ــدا و)٢٠٠٤(موريـ  نيوزيلنـ

الثالثـة  االحتـاد األورويب والبلـدان     األعـضاء يف  ٢٧ ـ البلدان ال  ويف )٢٠٠٦(اليابان  و )٢٠٠١(

  ،)٢٠٠٨(األعضاء يف املنطقة االقتصادية األوروبية 

تــشريعات الــصحة والــسالمة واألنظمــة ومــدونات  املتعلــق ب  منــوذج العمــلأن  )د(  

لتـصنيف   النظـام املنـسق عامليـا     لتنفيـذ أحكـام الطبعـة الثالثـة املنقحـة مـن             املتصلة بـه    املمارسات  

واليــات قــضائية مــن تــسع  مخــس بالفعــل يف أســتراليايف  ه نفــاذبــدأ يــة وومسهــااملــواد الكيميائ

 مــن أخــرينييف واليــتني  ه نفــاذبــدأي، ومــن املتوقــع أن ٢٠١٢ينــاير /يف كــانون الثــاين أســترالية

  ،٢٠١٣يناير /كانون الثاين الواليات القضائية يف

االحتـاد  ة  الئحـ لدم الـتقين    واكبة التق اللذين أجريا مل    الثاين والثالث  نيالتعديل أن  )ـه(  

الطبعـة  أحكـام   مـع   ة  سقمتـ أحكامهـا    جعـل    دف عبئةوالتوالوسم   لتصنيفاب املتعلقة األورويب

_______________ 

، الـد  ١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤-٣ي جـانريو،  تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو د           )٤(
، ١، القــرار ) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  ( القـرارات الــيت اختــذها املــؤمتر األول،

 .املرفق الثاين



E/RES/2013/25 أعمال جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام املنسق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها  
 

5/8 

أبريــل / نيـسان ١٩يف  يف االحتـاد األورويب  مهـا  نفاذبـدأ  املنـسق عامليـا  النظـام  الثالثـة املنقحـة مـن    

  التعـديل الرابـع  ٢٠١٣م يف عا  رينشيتوقع أن    على التوايل، و   ٢٠١٢يوليه  /متوز ٣١  و ٢٠١١

النظـام  لرابعة املنقحة مـن    طبعة ا الأحكام  مع  املذكورة أعاله   الالئحة   مواءمة أحكام إىل  اهلادف  

  ،املنسق عامليا

املـواد   اإلبـالغ عـن  وتـصنيف املخـاطر    لنظـام   بـشأن   وزارة الـصناعة    إشعار   أن  )و(  

 ه نفـاذ بـدأ  املنسق عاملياالنظام حكام الطبعة الثالثة املنقحة من أل ا إنفاذواحلكم املرفق بهاخلطرة  

 مـن تـشريعات مماثلـة   لجيـري وضـع الـصيغة النهائيـة     أنه و، ٢٠١٢مارس  / آذار ١٣يف  تايلند  يف  

  ،االستخدام ومثل العرضأخرى  يف قطاعات املنسق عامليا تطبيق النظامأجل 

أحكام الطبعة الثالثـة املنقحـة   بتنفيذ علق املتاملعيار املنقح لإلبالغ باألخطار      أن  )ز(  

 ٢٥يف   يف الواليــات املتحــدة األمريكيــةه نفــاذبــدأيف مكــان العمــل  املنــسق عامليــاالنظــام مــن 

  ،٢٠١٢ مايو/أيار

معـايري أو مبـادئ توجيهيـة تنطبـق          وأأن العمل علـى وضـع تـشريعات وطنيـة             )ح(  

 مــن قبيــل يف بلــدان متواصــل هــاأو تنقيح مليــااملنــسق عا النظــامعلــى املــواد الكيميائيــة يف تنفيــذ 

 بوليفيـا و ادوسبربـ  يف علـى سـبيل املثـال،     ،جتـري  يف حـني     ،كنـدا إندونيسيا وشـيلي والفلـبني و     

 شـــيلي وزامبيـــاو مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــةووجامايكـــا  )املتعـــددة القوميـــات - دولـــة(

تتعلـق  أنـشطة   املكـسيك  و ليزيـا ما و كولومبيـا  و قريغيزسـتان  و غواتيماالو غامبيا و طاجيكستانو

  ،بدأ قريباتأن استراتيجيات تنفيذ وطنية أو يتوقع  بوضع خطط تنفيذ قطاعية أو

 املتخصصة واملنظمـات اإلقليميـة،   اوكاال عددا من برامج األمم املتحدة و     أن  )ط(  

يـة  هد األمم املتحدة للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية ومنظمـة الـصحة العامل  معخباصة  و

ن  ومنظمة التعـاو   ا واحمليط اهلادئ   التعاون االقتصادي آلسي   نتدى وم واللجنة االقتصادية ألوروبا  

املنظمات غـري احلكوميـة املمثلـة    والتنمية يف امليدان االقتصادي واالحتاد األورويب واحلكومات و  

اء للصناعات الكيميائية، قد نظمت حلقات عمل وحلقات دراسية وأنشطة أخرى متعـددة لبنـ   

 مـن أجــل  واإلقليمـي ودون اإلقليمـي والــوطين  د الــدويل الـصع علـى  يهــا القـدرات أو سـامهت ف  

 املنسق عامليـا  النظام   اإلدارة وقطاع الصحة والصناعة واإلعداد لتطبيق        إذكاء الوعي يف جماالت   

  ه،أو تقدمي الدعم ل

فرعيـة املعنيـة    التعـاون بـني جلنـة اخلـرباء ال    تعزيز أن التطبيق الفعال سيتطلب      وإذ يدرك   

لتــصنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا واهليئــات الدوليــة املعنيــة، واســتمرار  املنــسق عامليــا بالنظــام 

ــدول األعــضاء   ــات ال ــود حكوم ــذل اجله ــع   يف ب ــاون م ــر والتع ــة  و القطــاع دوائ ــات املعني اجله
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حلـة انتقاليـة   وتقدمي دعم كبري ألنشطة بناء القدرات يف البلدان الـيت متـر اقتـصاداا مبر       األخرى  

  والبلدان النامية،

تطبيـق النظـام املنـسق عامليـا      لالعامليـة مـن أجـل بنـاء القـدرات           لـشراكة   ل بأن وإذ يذكر   

معهد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث ومنظمـة العمـل             بني  لتصنيف املواد الكيميائية وومسها     

ــصادي    ــدان االقت ــة يف املي ــة ومنظمــة التعــاون والتنمي ــة خاصــة  الدولي ــاء القــدرات أمهي ــى   لبن عل

  ،املستويات مجيع

املنـسق عامليـا   النظـام  مـن  نـشر الطبعـة الرابعـة املنقحـة     ل على األمـني العـام      ثيني  - ١  

 مطبـوع  يف شـكل  لغـات الرمسيـة الـست لألمـم املتحـدة      بال)٥(  املواد الكيميائية وومسهـا    لتصنيف

 علـى املوقـع     ،واد إعالميـة  مع مـا يتـصل بـه مـن مـ          ،  تاحتهإلو،   للقراءة فقط  أقراص مدجمة  علىو

لجنة اخلرباء املعنية بنقـل البـضائع    خدمات األمانة لوفر اليت ت الشبكي للجنة االقتصادية ألوروبا   

  اخلطرة وبالنظام املنسق عامليا؛

اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا وبــرامج األمــم  للجنــة وعــن بــالغ تقــديره يعــرب  - ٢  

خرى املعنية لتعاوا املثمر والتزامها بتطبيـق النظـام        املتخصصة واملنظمات األ   اوكاالاملتحدة و 

  ؛املنسق عامليا

  : إىل األمني العامطلبي  - ٣  

لنظــام امــن علــى الطبعــة الرابعــة املنقحــة  الــيت أدخلــت )٦(أن يعمـم التعــديالت   )أ(  

املنظمـات  غريهـا مـن    علـى حكومـات الـدول األعـضاء والوكـاالت املتخصـصة و             املنسق عامليـا  

  ملعنية؛الدولية ا

جبميـع اللغـات الرمسيـة        عامليـا  لنظام املنسق امن  نشر الطبعة اخلامسة املنقحة     أن ي   )ب(  

، ٢٠١٣ايـة عـام    ال يتجـاوز  التكـاليف يف موعـد      من حيـث  لألمم املتحدة بأكثر الطرق فعالية      

  ألوروبا؛ االقتصاديةللجنة الشبكي  وعلى املوقع  للقراءة فقطوأن يتيحها على أقراص مدجمة

ــات عــن   إتاحــةأن يواصــل   )ج(   ــقتاملعلوم ــع     طبي ــى املوق ــا عل ــسق عاملي النظــام املن

  ؛للجنةالشبكي 

_______________ 

)٥( ST/SG/AC.10/30/Rev.4 و Corr.1. 

)٦( ST/SG/AC.10/40/Add.3.  
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املنـسق   النظـام    طبيـق لت الالزمـة  اخلطـوات    بعـد  تتخـذ  احلكومات اليت مل     يدعو  - ٤  

 يف أقـرب    أن تفعل ذلـك   إىل    تشريعات وطنية مناسبة    سن أو/و  إجراءات عن طريق اختاذ   عامليا

  ممكن؛ وقت

للجان اإلقليمية وبرامج األمـم املتحـدة والوكـاالت املتخصـصة           ا  دعوته كرري  - ٥  

 حـــسب أن تقـــوم،و املنـــسق عامليـــا النظـــام تطبيـــقتعـــزز أن إىل  املعنيـــة األخـــرى املنظمـــاتو

ــة الدوليــة هاتعــديل صــكوكب، االقتــضاء ــ القانوني أمــاكن سالمة يف الــسالمة النقــل أو املتــصلة ب

موضـع تطبيـق عـن    النظام املنسق عامليا   وضعمن أجلاية البيئة محاية املستهلك أو محأو  العمل  

   هذه الصكوك؛طريق

 احلكومــات واللجـــان اإلقليميــة وبــرامج األمـــم املتحــدة والوكـــاالت     يــدعو   - ٦  

املعنيــة إىل موافــاة جلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بالنظــام املنــسق األخــرى املتخصــصة واملنظمــات 

اخلطــوات املتخــذة لتطبيــق النظــام املنــسق بآرائهــا يف يميائيــة وومسهــا عامليــا لتــصنيف املــواد الك

، عن طريق الصكوك القانونية والتوصيات واملدونات واملبـادئ         املعنيةعامليا يف مجيع القطاعات     

التوجيهيــة الدوليــة أو اإلقليميــة أو الوطنيــة، مبــا يف ذلــك معلومــات عــن الفتــرات االنتقاليــة         

  االقتضاء؛ حسبلتطبيقه، 

ــشجع  - ٧   ــم املتحــدة والوكــاالت     ي ــرامج األم ــة وب ــات واللجــان اإلقليمي  احلكوم

واملنظمـات غـري احلكوميـة، وخباصـة املنظمـات       األخـرى ة  عنيـ املاملتخصصة واملنظمـات الدوليـة      

أو /، على تعزيز دعمها لتطبيق النظـام املنـسق عامليـا بتقـدمي مـسامهات ماليـة و                 القطاعاليت متثل   

ــساعد ــش ةمـ ــة ألنـ ــصاداا      تقنيـ ــر اقتـ ــيت متـ ــدان الـ ــة والبلـ ــدان الناميـ ــدرات يف البلـ ــاء القـ طة بنـ

  ؛انتقالية مبرحلة
  

  رنامج عمل اللجنةب  - جيم

جلنة اخلرباء املعنية بنقل البـضائع اخلطـرة وبالنظـام املنـسق          بربنامج عمل    يط علما حيإذ    

 تها الــواردة يف بــصيغ٢٠١٤-٢٠١٣  الــسنتني لفتــرةعامليــا لتــصنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا

  ،)١( من تقرير األمني العام٤٨ و ٤٧الفقرتني 

 خرباء من البلدان النامية والبلـدان الـيت متـر      لل نسبيا املشاركةمستوى  تدين   وإذ يالحظ   

طــاق أوســع يف أعمــال اللجنــة وضــرورة تعزيــز مــشاركتهم علــى ن   اقتــصاداا مبرحلــة انتقاليــة 

  أعماهلا، يف

جلنـة اخلـرباء املعنيـة بنقـل البـضائع اخلطـرة وبالنظـام              على برنامج عمـل      وافقي  - ١  

  ؛)١(املنسق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها
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ر اقتـصاداا   البلـدان الـيت متـ     و أمهيـة مـشاركة خـرباء مـن البلـدان الناميـة              ؤكدي  - ٢  

 إىل تقدمي تربعـات لتيـسري مـشاركتهم،     صددالدعو يف هذا    ويمبرحلة انتقالية يف أعمال اللجنة،      

دعو الـدول األعـضاء واملنظمـات    يـ ، وة اإلقامـة اليوميـ    تتكاليف السفر وبـدال   دعم   بسبل منها 

   أن تفعل ذلك؛ إىلالدولية اليت تستطيع املسامهة

  يقـدم إىل الـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف عـام             إىل األمني العام أن    طلبي  - ٣  

التوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطـرة وبالنظـام املنـسق          و تقريرا عن تنفيذ هذا القرار       ٢٠١٥

  .لتصنيف املواد الكيميائية وومسها عامليا

  ٤٧اجللسة العامة 
  ٢٠١٣ يوليه/متوز ٢٥

  


