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 االجتماع التحضيري األول للمؤتمر االستعراضي األول
 5105فرباير /شباط 5جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 5البند 
 خطة عمل فيينتيانعرض عن استعراض 

 استعراض خطة عمل فيينتيان  

 تدمير المخزونات -ا  سخام 
 مقدم من رئيس االجتماع الخامس للدول األطراف  
 الرسائل األساسية  

يف املائتتت  متتتن ا ونااتتتا متتتن التتت  ائر  01بتتتُّم ان التتتدول األتتتترام  ُّممتتت   متتتن  تتتدم   -0
ا   دم  يمي  املز ونا  وفقا  جآجال ل  مناتا المنقودي ، ومن مث س ها يف الطريق الصحيح إلهن

املنصوص علياا يف اال فاقي ،   ون قد أثبُّت أن مسُّوى  ويل زمام األمور وتنيا  لُّدم  ال  ائر 
 المنقودي  املز ن  لدياا وااللُّ ام ب لك لان عاليا .

عد  يف بمت  وما فُّئت اال فاقي   ؤدي دور احملرِّك لُّطوير  قنيتا  جديتدل للُّتدم  ستا -5
احلاال  على  سري  عملي  الُّزلص من املز ونا  و قليص الُّ اليف. واإلجنازا  اليت حققُّاتا 

 تربز أن مستةل   تدم  املز ونتا  فصت  متن فصتول  3الدول حىت اجآن علتى عتميد امُّلتال املتادل 
نت  انُّاتار النجاح ال ي حيسب هل ه اال فاقي ، مبتا يستام مباشترل يف ققيتق أهتدافاا املُّمللت  يف م

واستتتُّزدام التتت  ائر المنقوديتتت . وبتتتالرنم متتتن هتتت ا النجتتتاح، يُّمتتت  بتتت ل جاتتتود مُّواعتتتل  ل تتتمان 
. وياتم  للتك  قتدل الُّمتاون 3 دم  يميت  املز ونتا  املُّبقيت  يف الوقتت املناستب عمتا  باملتادل 

 واملساعدل الدولي  وفق الطلب.
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 النطاق  
متلتتتك أو لانتتتت متلتتتك ا ونتتتا  متتتن التتت  ائر أبلغتتتت ثتتتاع وأربمتتتون دولتتت  ترفتتتا  بةهنتتتا  -3

 .3المنقودي ، ومن مث  ق  علياا الُّ اما  مبوجب املادل 
 المحرز تقدمال  

 3أهنتتا امُّللتتت الُّ امااتتا مبوجتتب املتتادل  مار األتتتدول هتت ه التتمتتن يف املائتت   25أعلنتتت  -4
 اال فاقيت ، و ست  لبانُّاائاا من  دم  ا ونااا؛ وقد حققت للك دولُّان قبت  بتد  ستريان مفمتو 

، وأرب  دول يف 5103، ودول  واحدل يف عام 5105، ومخس دول يف عام 5100دول يف عام 
. وأبلغتتت دولُّتتان يف وقتتت الحتتق أهنمتتا علر تتا علتتى ل تتائر عنقوديتت    تتافي  يُّطلتتب 5104عتتام 

 األمر  دم ها.
مفمتتتتول ويُّبتتتت  متتتتن اململومتتتتا  املُّاحتتتت  أن التتتتدول األتتتتترام دمتتتتر ، منتتتت  بتتتتد  ستتتتريان  -5

مليتتتون متتتن التتت  ائر  041مليتتتون متتتن التتت  ائر المنقوديتتت  قُّتتتوي علتتتى قرابتتت   0102اال فاقيتتت ، 
دولتت  مملومتتا   03الفرعيتت . ومتتن بتت  التتدول األتتترام التتيت ال  تت ال قتتُّف  مبز ونتتا ، قتتد مت 

ا عن لمي  ال  ائر والت  ائر الفرعيت  المنقوديت  املُّبقيت  لتدياا. وأعلنتت يميت  التدول األتترام أهنت
سوم  ُّم ن من ققيق هتدم  تدم  ا ونااتا يف ن تون مالت  اللمتات ستنوا ، وقتدمت يميت  

 لُّدم  ا ونااا. ا  زمني جدوال   ه ه الدول  قريبا  
 نذ االجتماع األول للدول األطرافمط عليها الضوء ل  التي س  التحديات   

دم  املز ونا  بسرع ، وإلعمتال األح تام ما السبي  للحفاظ على ال  م ال ي يُّيح   -2
 املُّفق علياا باةن الُّماون واملساعدل الدولي .

متتتتا الستتتتبي  للُّةلتتتتد متتتتن أن لميتتتت  التتتت  ائر الفرعيتتتت  املُّفجتتتترل احملتتتتُّف   تتتتا أو امل ُّستتتتب   -7
 من اال فاقي . 2-3 ُّجاوز احلد األدىن ال روري لألنراض اليت جتي ها املادل  ال

 توصياتال  
علتتى عتتميد  نفيتت  اال فاقيتت ،  ا  علتتى م يتتد متتن الُّوجيتت  المملتتا واهلتتادم واحملتتدد زمنيتتا  حرعتت -0

 ، ينبغا النظر يف ب ل جاود حمددل خبصوص ما يلا:3وعما  بااللُّ اما  القانوني  املنبلق  عن املادل 
 اخلط  )أ( 

ب ل ما يف الوس  لو    ط  يف أقرب وقتت ك تن لُّتدم  املز ونتا ، مبتا يف  '0'
 قتتتدير  تتتاريه االنُّاتتا  متتتن هتتت ه الممليتتت ، واملتتوارد الوتنيتتت  التتتيت سُّستتتزر للتتك 

ل لك، وأي  مُّطلبا  من حيث الدعم الدويل، والاترو  يف الُّتدم  املتادي يف 
 أقرب وقت ك ن؛

الُّةلد من انسجام اخلطت  مت  املمتاي  الدوليت  املُّملقت   مايت  الصتح  المموميت   '5'
 والبيئ .
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 االمُّلال )ب( 

ا ونتتا  جديتتدل، ن   تتن ممروفتت  متتن قبتت ، بمتتد اإلعتتان عتتن  عنتتد الُّاتتام '0'
االمُّلتتتتتال، يُّمتتتتت  اإلبتتتتتاا عتتتتتن هتتتتت ا املز ونتتتتتا  امل ُّاتتتتتف ، وو تتتتت   طتتتتت  

 لُّدم ها، و دم ها على سبي  األولوي  امللح ؛
لُّةلتتتتتد متتتتتن أن لميتتتتت  التتتتت  ائر الفرعيتتتتت  املُّفجتتتتترل احملتتتتتُّف   تتتتتا أو امل ُّستتتتتب  ا '5'

متتتتتن  2-3ألنتتتتتراض التتتتتيت جتي هتتتتتا املتتتتتادل  ُّجتتتتتاوز احلتتتتتد األدىن ال تتتتتروري ل ال
واملقتتررل  واإلبتتاا بانُّظتتام عتتن أوجتت  استتُّزدام التت  ائر املُّبقيتت  ستتابقا   اال فاقيت 
 .مسُّقبا  

 الافافي  وبنا  اللق  )ج( 
المم ، يف  تار  م ي  الاتفافي  وبنتا  اللقت ، علتى  بتراز هت ه اخلطت  يف  قتارير  '0'

، يف اجُّماعتتتا  التتتدول األتتتترام الاتتتفافي  الستتتنوي ، ولتتت لك،  لا لتتت م األمتتتر
 و/أو يف ن ها من االجُّماعا  ن  الرمسي ؛

لُّنفيتتت   هامتتتا    اتتتجي  التتتدول األتتتترام علتتتى اعُّبتتتار مستتتةل  الاتتتفافي  عنصتتترا   '5'
وللتك بُّقتدل مملومتا  وا تح  عتن حالت  بترام   تدم   لتاما     نفي ا   3 املادل

 املز ونا  والُّقدم احملرز باةهنا.
 مارسا امل بادل أف    )د( 

   اتتتجي  الُّبتتتتادل فيمتتتتا بتتتت  التتتدول األتتتتترام واملنظمتتتتا  لا  اخلتتتتربل ألف تتتت 
املمارستتتا  يف  تتتال  تتتدم  املز ونتتتا  وأللرهتتتا فماليتتت  متتتن حيتتتث الُّ تتتاليف، 

 يف للك على عميد السام  ومسائ  البيئ  وال فا ل. مبا
    


