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 االجتماع التحضيري األول للمؤتمر االستعراضي األول 
  5105شباط/فرباير  5جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 5البند 

 ة عمل فيينتيانعرض عن استعراض خط

 استعراض خطة عمل فيينتيان  

 تدابير التنفيذ الوطنية -عاشرا   
 ورقة مقدمة من رئيس االجتماع الخامس للدول األطراف  
 الرسائل الرئيسية  

اختككامج عيككت الريككداان الةاواويككي واغرياايككي وتناككا مككن الريككداان لرين يكك  ا   اقيككي ع كك  يشكك    -0
الككت    كك   ةيكك  ، واككا د ككد الدنالككر الر ي ككيي 9مباجككا املككاري   اواويككاق الريزامككاق قالصككديد الككا   

 . األاداف اغو اويي لال  اقيي
 أييكداا فيمكا  كمه د يكي ومن  ريخال ا   اقيي  يز الن امج، دعرات الدول األ راف عن  -5

االريدككاوم مككت من مككا  مريسصصككي مل ككاعد   ت جمماعككي مككن األريوا وقككد و ككد 9ملككاري  ا د  ككا 
قكد لافاء هب ا ا لريزا . و ع   ايف ا وضما  إىل ا   اقيي  الت  ن رل األ راف وك لك الدول الدو 
اعريمكككاري دو مراجدكككي ينبغكككد لكككدول دخكككر  ول كككن  ،اغجكككراءا  املب ااكككيكثكككن  ريول د كككراف    اختككك 

شكك ت عيكت الكدول األ ككراف ع ك   ةككد   شكريدااا الرين ي يكي إم ت   ككن قكد فد كت مجلككك ادكد. و   
 املةدمككي الشكك افييا اككا املريد ةككيمككن خككالل  ةااير  9ا  عككن الريككداان املريسكك   مباجككا املككاري  مد امكك

 .7مباجا املاري  
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ودعرات جمماعي من املن ما  املريسصصي عن ق ةها إزاء د  ا  ادك  الةكااوا الا نيكي  -٣
راف يف  دم يكككا  الد ككك ريي املشككعكي والريدكككاوم مكككت الككدول تكككن األ كككل الداعمككياملريد ةككي ااألوشكككبي 

عيكت د  كا  الةكاوام الكا   و كداان   كمام ا  كا  ث عيت الكدول األ كراف ع ك  ا   اقيي. و   
 مت ما اع ا   اقيي والغرض منها.  ا  اقاق  اماق الرين ي  األخر  

 النطاق  
اعريمككد   شككريدا  اككدف دهنككا يف املا ككي مككن عيككت الككدول األ ككراف  5٣و ككبري   دفككاري مككا -٤

يف  50مكا و كبري   دفاريكافيي لرين ي اا. و   يقااوا ودو م لديها ي  ا   اقيي، دو دماالريحديد إىل  ن 
خككر  دهنككا  د ككف يف الاقككت الككراان ع كك  اعريمككاري  شككريدا  وتناككا مككن الككدول األ ككراف األاملا ككي 

ادكككد مد امكككا  م صككك ي عكككن ةكككد  مكككن  كككداان الرين يككك . وانكككال جمماعكككي مكككن الكككدول األ كككراف ت  
األوليكي و/دو ال كنايي  اكا املريد ةكي االشك افيي ريك   ةااير  سكااء عكنيف اك ا ااكال  ن ي اا لال  اقيي 

 يككؤريع عككد   ككاافر   ككك املد امككا دو يف ا جريماعككا  الرةيككي وتككن الرةيككي. ويف ادكك  ا ككا  ، 
 الدول من املن ما  املريسصصي.   ري ةااامن امل اعد  املريد ةي االرين ي  الت مي ن دم  إىل ا د

 دم المحرزالتق  
عكدري مكن  دمكا   كدياق  بكر  ن ي  ا   اقيي ا داليكي ي  رييح شريدا  واعريماري   يزال و ت  -5

 دت جمماعي من األريوا  لدعم الكدول األ كراف يف اك ل الدم يكي، فةكد وقد و الدول األ راف. 
الةكككككاوام واقكككككي  اجيهيكككككي ادنكككككاام   510٣ال  نكككككي الدوليكككككي ل صككككك يا األ كككككر يف عكككككا   دلكككككدا 

 شريدا  من دج  الدول الت  ببك  و كا  الةكاوام الدكا   - النمامججد: ا  اقيي ال خا ر الدنةارييي
املن ككك  املدككك  ودلكككدا ، دعكككد 5100ويف عكككا   . 5112 اشكككأم ا  اقيكككي الككك خا ر الدنةارييكككي لدكككا 

  510] [قاوام الك خا ر الدنةارييكي  : شريت منامججد اريداان الرين ي  الا نيي منامججاق دقصر ادناام 
. وااغ ككافي إىل (0)االكك خا ر تككن امل ا ككيالككدول خمصككمه ل ككدول تككن ا ككا ز  حكك ل األسكك حي، و واككا 

مجلككك،  دمكك  تاوكككا ع كك  لككياتي  شكككريت منككامججد ل ب كككدام األفريةيككي يف إ ككاا و كككم الةككاوام املكككد  
ال  ني الدوليي ل ص يا األ كر، وا كريالف و  ،والةاوام الدا  ادعم من عهاايي ال اوغا الدميةرا يي

واملن ك  املدك  اريكداان الرين يك  الا نيكي. وسكدياق لريحةيك  اك ا احكدف،  ،م افحي الك خا ر الدنةارييكي
 سري شكككاف الريحكككديا  الكككت  ااجههكككا  510٤عةكككد    ةريكككا عمككك  يف جنيكككف يف دوا ككك  عكككا  

  ةي عم  اشأم و كت  شكريت  يضاق الدول األفريةيي يف عم يي الريصدي  ع   ا   اقيي. وعةد  د
 . 510٤يف آب/دت بس  ،منامججد يف سام خاسي ، كاسريااي ا

 منذ االجتماع األول للدول األطراف تي ُسلط عليها الضوء التحديات ال  
ااسريدراض الريشريدا  املناسبي  ع   سبي  ا سريد ال عيت الدول األ راف مام قيا   -٦

 . ليي، وو ت واعريماري ا ل الريشريدا ، عند ا قريضاءاملب ااي لرين ي  ا   اقيي ا دا

__________ 

(0) CCM/MSP/2011/WP.6. 
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 توصيات ال  
و ككت واعريمككاري  ككداان  ن يكك   شككريديي دو إرياايككي شككام ي دو و  اسككريدراض الريشككريدا  الا نيككي -7

 . 9ل ماري   وفةاق ،   بما يةريضد األمر تناا من  داان الرين ي ،
 ببيةهككا و   ، فضككالق عككن مضككماهنا ككداان الرين يكك  بككاريل املد امككا  اشككأم  نةككيح دو اعريمككاري -2

يف ا جريماعا  الرةيكي وتكن الرةيكي  املريا ي يفمن خالل  ةد   ةااير الش افيي ال نايي وال رص 
    اقيي. ا إ اا
يف ا جريماعككا  الرةيككي وتككن الرةيككي ع كك  الداامكك  و  ةككااير الشكك افيي  يف  كك يا الضككاء  -9

امل كاعد   ويف  ةكد نةيح دو اعريماري الريشكريدا  الا نيكي الت مي ن دم  ال ريوم إ راز  ةد  يف  
 الالزمي ل ريصدع ل ريحديا  احملدري . 

، مبكككككا يشكككككم  الةكككككاا  امل ككككك حي، مجا  الصككككك ي إعكككككال  عيكككككت الهكككككا  ال اع كككككي الا نيكككككي -01
 املريس  .  يمباجا ا   اقيي و داان الرين ي  الا ني ا لريزاما ا

    


