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  جلنة املخدرات
  الدورة الثانية واخلمسون

  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠- ١١فيينا، 
    ∗ من جدول األعمال املؤقت١٥ والبند ١٣ إىل ١١البنود من 

    افتتاح اجلزء الرفيع املستوى
    املناقشة العامة يف اجلزء الرفيع املستوى

     الرفيع املستوىاجلزءمناقشات املائدة املستديرة يف 
         الرفيع املستوىاختتام اجلزء
       الرفيع املستوىلجزءالتنظيم املوضوعي ل    
    مذكرة من األمانة    

    افتتاح اجلزء الرفيع املستوى  -أوال  
 أنب ١٩٩٩/٣٠أوصى اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف الباب األول من قراره   - ١

مر، بغية أجزاء من دوراهتا على مستوى وزاري، كلما اقتضى األاملخدرات تعقد جلنة 
ت وكان.  مبتابعة الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامةمعّينة تتعلقالتركيز على مواضيع 

ستوى املعلى ، على أن تعقد ٢٠٠٠اللجنة قد اتفقت يف دورهتا الثالثة واألربعني يف عام 
عدين ، وذلك تزامناً مع املو٢٠٠٨ و٢٠٠٣من دورتيها املعقودتني يف عامي  اًجزء وزاريال

                                                                 
  ∗ E/CN.7/2009/1. 
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اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية اليت وافقت عليها الغايات و احملّددين لبلوغ األهداف
  .العشرين

تعقد أثناء دورهتا الثانية واخلمسني، يف عام ، أن ٥٠/١٢وقّررت اللجنة يف قرارها   - ٢
اء مفتوحا أمام مجيع الدول األعضفيه رفيع املستوى يكون باب املشاركة  ، جزءا٢٠٠٩ً

عمال بقرار ، ٢٠٠٨يف األمم املتحدة، وحيل حمل اجلزء الوزاري الذي كان سيعقد يف عام 
 واالتفاق الذي مت التوصل إليه يف الدورة الثالثة ١٩٩٩/٣٠اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

لكي ُتكفل فسحة إضافية إلجراء تقييم عاملي موضوعي وعلمي واألربعني للجنة، وذلك 
 لتنفيذ اإلعالنات والتدابري اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا افومتوازن وشفّ

 .االستثنائية العشرين

للجزء الرفيع املستوى من اثنني  نيص يوميختص ٥١/٤وقّررت اللجنة يف قرارها   - ٣
يرد يف املرفق الثاين برنامج العمل املقترح اخلاص باجلزء الرفيع و. دورهتا الثانية واخلمسني

وأقّرت الترتيبات املتعلقة باملشاركة يف اجلزء الرفيع املستوى يف اجتماع عقدته . ىاملستو
 .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩اللجنة بني الدورتني يف 

    
    املناقشة العامة يف اجلزء الرفيع املستوى  -ثانيا  

على أن يتضّمن اجلزء الرفيع املستوى اتفقت اللجنة يف دورهتا احلادية واخلمسني   -٤
ومن املزمع أن . قشة عامة ُتعقد بالتزامن مع إجراء جمموعة من مناقشات املائدة املستديرةمنا

يف واجهتها  الذي أحرزته الدول األعضاء والصعوبات اليت التقّدُمُيستعَرض يف  املناقشة العامة 
دورهتا حتقيق األهداف والغايات احملّددة يف اإلعالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف 

 .)٢٠/٢- اجلمعية العامة دإمرفق قرار (االستثنائية العشرين، مبا يف ذلك حتديات املستقبل
    

    قائمة املتكلمني  
، ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠سُتوضع قائمة املتكلّمني يف املناقشة العامة بإجراء قرعة يوم   - ٥

 .وسُتطبع القائمة يف اليومية
    

   مدة البيانات  
لّمني أن تكون مدة بياناهتم مخس دقائق كحد أقصى، متكينا ملمثلي ُيرجى من املتك  - ٦

 .مجيع الدول األعضاء من إلقاء كلماهتم يف اجلزء الرفيع املستوى الذي يستغرق يومني اثنني
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    الرفيع املستوىاجلزءمناقشات املائدة املستديرة يف   -ثالثا  
 ى مناقشات املائدة املستديرةرجرحت اللجنة يف دورهتا احلادية واخلمسني أن ُتاقت  - ٧

قت اجلوانب اليت تطّرخمتلف ُتركّز على ، وأن مبوازاة املناقشة العامة يف اجلزء الرفيع املستوى
وفيما يلي املواضيع األربعة اليت أُقّرت من . إليها اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين

 :مناقشات املائدة املستديرةأجل 

 احلالية والناشئة ملشكلة املخدرات العاملية واجتاهاهتا اجلديدة التحديات  )أ(  
  وأمناطها، والتحسينات اليت ميكن إدخاهلا على نظام التقييم؛

 مكافحة مشكلة املخدرات العاملية باعتماد علىتعزيز التعاون الدويل   )ب(  
مكافحة املسؤولية املشتركة أساسا التباع هنج متكامل وشامل ومتوازن ومستدام يف 

  املخدرات من خالل السياسات الداخلية والدولية؛
  سياسات وممارسات خفض الطلب والعالج والوقاية؛  )ج(  
  . والتنمية البديلة،مكافحة االجتار باملخدرات وعرضها على حنو غري مشروع  )د(  

  .ويرد شكل وتنظيم مناقشات املائدة املستديرة يف املرفق األول  - ٨
بدأ، ألي دولة عضو أن تشارك يف مناقشة واحدة أو اثنتني من وميكن، من حيث امل  - ٩

مناقشات املائدة املستديرة، بعد إجراء مشاورات مع رئيس اجملموعة اإلقليمية اليت تنتمي إليها 
أو كل واحدة من اجتماعات املائدة (الدولة العضو ومع رئيس اجتماع املائدة املستديرة 

 .املعنية) املستديرة

، يف مسألة ختصيص املقاعد اليت ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠بّت، بعد يوم وسوف ُي  - ١٠
ستشغلها كيانات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية يف 
مناقشات املائدة املستديرة، وذلك بعد أن حتّدد الدول األعضاء املناقشات اليت ترغب يف 

 .املشاركة فيها
    

   اد اإلعالن السياسي وغريه من اإلعالناتاعتم  -رابعا  
أن ُينظر أثناء اجلزء الرفيع املستوى يف وضع واعتماد  ٥١/٤قّررت اللجنة يف قرارها   - ١١

إعالن سياسي، وإعالنات وتدابري أخرى عند االقتضاء، لتعزيز التعاون الدويل، ُتحدَّد فيها، 
 واجملاالت اليت تتطلب املزيد من العمل، بناء على نتائج عملية االستعراض، أولويات املستقبل
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وكذلك األهداف والغايات املراد حتديدها ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية إىل ما بعد العام 
 .ُتقّدم نتائج اجلزء الرفيع املستوى إىل اجلمعية العامة، كما قّررت اللجنة أن ٢٠٠٩

 إىل ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٣واستعرضت الدول األعضاء يف الفترة املمتدة من   - ١٢
 استهل وضعهما  عملخطةمشروع ومشروع بيان سياسي  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٧

 للتفاوض على  العضويةمفتوحةمشاورة غري رمسية  ٣٣ما جمموعه وُعِقد . رئيس اللجنة
اإلعالن السياسي ومشروع  مشروعوسُيتاح .  أخرىاجتماعاتُخِطط لعقد النصوص، و

 .عمل يف اجلزء الرفيع املستوىخطة ال
    
   اختتام اجلزء الرفيع املستوى  -خامسا  

، وسوف يقّدم رؤساء اإلعالن السياسي وخطة العملسوف تعتمد الدول األعضاء   - ١٣
  .اجتماعات املائدة املستديرة نتائج مناقشات املائدة املستديرة
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    املرفق األول
  قّرر عقدها ملشكل وتنظيم مناقشات املائدة املستديرة ا    

    اجلزء الرفيع املستوىيف 
    املشاركون  - ألف  

 أمام األعضاء فتوحاً م)أ(املستديرةاملائدة مناقشات املشاركة يف سيكون باب   - ١
  :واملراقبني على النحو التايل

  لون الدول األعضاء يف األمم املتحدة؛األشخاص الذين ميثّ: ألعضاءا  )أ( 
 :املراقبون  )ب( 
  نظومة األمم املتحدة؛تابعة مللون كيانات  الذين ميثّاألشخاص  ‘١‘ 
  لون منظمات حكومية دولية؛األشخاص الذين ميثّ  ‘٢‘ 

ع مبركز استشاري لدى لون منظمات غري حكومية تتمّتميثّ األشخاص الذين  ‘٣‘  
   .اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  
     وكيفية توزيعهمدد املشاركنيع  

دد  عيقلّ مشاركاً، على أال ٥١ يف املناقشات هو ركنياحلد األقصى لعدد املشا  - ٢
، تحدة املاألمميف عضوية استنادا إىل الو. شاركا م٣٥الذين ميثّلون منهم دوالً أعضاء عن 

ائدة واحد من اجتماعات املقليمية مشاركة يف كل إعدد أعضاء كل جمموعة سيكون 
  :على النحو التايل، من حيث املبدأ، ستديرةامل
  :كما يلي مقعداً للدول األعضاء ٣٥ ما جمموعه صيصخت  )أ( 
   دول أعضاء؛٩: جمموعة الدول األفريقية  ‘١‘ 
   دول أعضاء؛٩: جمموعة الدول اآلسيوية  ‘٢‘ 
   دول أعضاء؛٥: جمموعة دول أوروبا الشرقية  ‘٣‘ 
   دول أعضاء؛٦: يـالالتينية ومنطقة البحر الكاريب  دول أمريكاجمموعة  ‘٤‘   

   دول أعضاء؛٦: عة دول أوروبا الغربية ودول أخرىجممو  ‘٥‘  
                                                                 

 ٢٩لقة باملشاركة يف اجلزء الرفيع املستوى يف اجتماع عقدته اللجـنة بني الدورتني يف أُقّرت الترتيبات املتع  )أ(  
 .٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
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ضماناً لتحقيق .  مقاعد إضافية كحد أقصى للدول األعضاء١٠ختصيص   )ب(  
املرونة، وبعد التشاور مع رئيس كل اجتماع من اجتماعات املائدة املستديرة، سوف ُتخّصص 

  دعت احلاجة؛ مقاعد إضافية لوزراء ورؤساء وفود الدول األعضاء كحد أقصى، إذا ١٠
يضم كل اجتماع من اجتماعات .  مقاعد كحد أدىن للمراقبني٥ختصيص   )ج(   

  نظومة التابعة ملكيانات ال(املائدة املستديرة مخسة مشاركني كحد أدىن ميثلون املراقبني 
ع مبركز استشاري ّتاليت تتمكومية احلغري احلكومية الدولية واملنظمات نظمات واملاألمم املتحدة 

 مراقبني، ١٠وميكن رفع عدد املراقبني إىل ما مقداره ). اجمللس االقتصادي واالجتماعيلدى 
إن مل تكن الدول األعضاء حباجة إىل مجيع املقاعد اإلضافية العشرة املشار إليها يف الفقرة 

وسيتوىل رئيس كل اجتماع من اجتماعات املائدة املستديرة تنظيم . أعاله) ب(الفرعية 
   سيديل هبا املراقبون، وذلك وفقاً للوائح ذات الصلة واملمارسات املرعية؛البيانات اليت

 األمم املتحدة املعين كتبسُيخصص مل. ختصيص مقعد واحد لألمانة  )د(   
، بوصفه أمانة اجلزء الرفيع املستوى، مقعد واحد يف كل اجتماع من باملخدرات واجلرمية

اعدة إىل الرئيس يف إعداد االستنتاجات املتعلقة اجتماعات املائدة املستديرة، وسيقّدم املس
  .بكل واحد من تلك االجتماعات

  
    ترتيبات التنظيمية األخرىال  - باء  

جيوز للدول األعضاء يف األمم املتحدة من غري األعضاء يف أي جمموعة من   - ٣
ستديرة، اجملموعات اإلقليمية، وللمراقبني كذلك، أن يشاركوا يف خمتلف اجتماعات املائدة امل

  .بعد التشاور مع رؤساء تلك االجتماعات
وعالوة على املقعد املخّصص لكل مشارك يف اجتماع املائدة املستديرة، سوف ُيتاح   - ٤

  .مقعدان اثنان إضافيان يف الصف الثاين ألعضاء وفده
وجيوز ملمثّلي أي من الدول األعضاء املهتمة أن حيضروا اجتماعات املائدة املستديرة   - ٥
  .أن يتابعوا مداوالهتاو
نظومة األمم التابعة ملكيانات وسوف ُيخّصص أربعة وعشرون مقعداً للمراقبني من ال  - ٦

ع مبركز استشاري ّتاليت تتمكومية احلغري احلكومية الدولية واملنظمات نظمات واملاملتحدة 
  .ستديرة، كي يتسّنى هلا حضور مناقشات املائدة امللدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

، بإبالغ ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣٠وسيقوم رئيس كل جمموعة إقليمية، حبلول يوم   -٧
رئيس جلنة املخدرات بقائمة الدول املنتمية إىل جمموعته، واليت ستشارك يف كل واحد من 

  .اجتماعات املائدة املستديرة
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    املرفق الثاين
  ات املائدة املستديرة مناقشبرنامج العمل املقترح للمناقشة العامة و    

         الرفيع املستوىاجلزءيف 
  ٢٠٠٩مارس / آذار١١األربعاء، 

افتتاح الدورة الثانية واخلمسني للجنة   ٣٠/٩
  املخدرات

إقرار جدول األعمال  ‐٢البند 
 واملسائل التنظيمية األخرى

  

 اجلزء الرفيع املستوى
 افتتاح اجلزء الرفيع -١١البند  ٤٠/٩

 املستوى
  

 املناقشة العامة يف اجلزء -١٢البند  ٣٠/١٢-٣٠/١٠
 الرفيع املستوى

:  مناقشة مائدة مستديرة-)أ (١٣بند ال ٣٠/١٣-٣٠/١٠
التحديات احلالية والناشئة ملشكلة 

املخدرات العاملية واجتاهاهتا اجلديدة 
وأمناطها، والتحسينات اليت ميكن إدخاهلا 

 على نظام التقييم
 املناقشة العامة يف اجلزء -١٢البند  ٣٠/١٧-٣٠/١٤

 )تابع(توى الرفيع املس
: مائدة مستديرة مناقشة - )ب( ١٣البند  ٣٠/١٨-٣٠/١٥

 مكافحة مشكلة علىتعزيز التعاون الدويل 
املخدرات العاملية باعتماد املسؤولية 

املشتركة أساسا التباع هنج متكامل وشامل 
ومتوازن ومستدام يف مكافحة املخدرات 
 من خالل السياسات الداخلية والدولية

 ٢٠٠٩مارس / آذار١٢اخلميس، 
 املناقشة العامة يف اجلزء -١٢البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 )تابع(الرفيع املستوى 
:  مناقشة مائدة مستديرة-)ج (١٣البند  ٣٠/١٢- ٣٠/٩

سياسات وممارسات خفض الطلب 
 والعالج والوقاية

 املناقشة العامة يف اجلزء -١٢البند  ٠٠/١٧-٠٠/١٥
 )تابع(الرفيع املستوى 

:  مناقشة مائدة مستديرة- )د (١٣البند  ٣٠/١٧-٣٠/١٤
جتار باملخدرات وعرضها على مكافحة اال

  والتنمية البديلة،حنو غري مشروع
 نتائج اجلزء الرفيع -١٥ و١٤البندان  ٠٠/١٩-٠٠/١٨

 املستوى واختتامه
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