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التحضير للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن   
 مشكلة المخدرات العالمية، 

 2016المزمع عقدها في عام 
 

  17، املؤرَّخ 70/181)و( من قرار اجلمعية العامة  3عماًل بالفقرة  
، الذي قرَّرت فيه اجلمعية أن تتوىل جلنة 2015كانون األول/ديسمرب 

املخدرات، باعتبارها اجلهة اليت تقود األعمال التحضريية للدورة االستثنائية 
، من 2016للجمعية بشأن مشكلة املخدرات العاملية املزمع عقدها يف عام 

خالل مداوالت مفتوحة وبدعم وتوجيه من رئيس اجلمعية، معاجلة املسائل 
املتعلقة بالرتتيبات التنظيمية، مبا فيها الرتتيبات املتعلقة برئاسة اجللسات 
واملتكلمني واملشاركني فيها، فيما خيص مخسة اجتماعات مائدة مستديرة 

املزمع عقدها خالل  تفاعلية، يشارك فيها أصحاب مصلحة متعددون، من
الدورة االستثنائية، قرَّرت جلنة املخدرات الرتتيبات التالية بشأن اجتماعات 

 املائدة املستديرة: 
تُعَقد اجتماعات املائدة املستديرة اخلمسة التفاعلية اليت يشارك  )أ( 

 فيها أصحاب مصلحة متعددون يف املواعيد التالية:
إىل الساعة  00/15ساعة ، من ال2016نيسان/أبريل  19 ‘1‘ 

 ؛00/18
إىل الساعة  00/10، من الساعة 2016نيسان/أبريل  20 ‘2‘ 

 ؛ 00/18إىل الساعة  00/15ومن الساعة  00/13
إىل الساعة  00/10، من الساعة 2016نيسان/أبريل  21 ‘3‘ 

 ؛00/17إىل الساعة  00/14ومن الساعة  00/13
ُتدَعى إىل حضور اجتماعات املائدة املستديرة التفاعلية اليت  )ب( 

يشارك فيها أصحاب مصلحة متعددون مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، 
باإلضافة إىل الدول اليت هلا مركز املراقب واملراقبني، مبا يف ذلك املنظمات الدولية 

ألمم املتحدة، عالوة على ذات الصلة اليت هلا مركز املراقب، وكيانات منظومة ا
ممثلي املنظمات غري احلكومية وممثلي اجملتمع املدين واألوساط العلمية واألكادميية 
واجلماعات الشبابية وسائر أصحاب املصلحة ذوي الصلة املشاركني يف الدورة 

 ؛ 70/181)هـ( من القرار  3االستثنائية مبوجب الفقرة 



واجلهات اليت هلا مركز املراقب  ُتشجَّع الدول األعضاء والدول )ج( 
 على النظر يف أن يكون متثيلها يف الدورة االستثنائية على أعلى مستوى ممكن؛

يتشارك يف رئاسة اجتماعات املائدة املستديرة التفاعلية، اليت  )د( 
يشارك فيها أصحاب مصلحة متعددون، ممثالن من جمموعتني إقليميتني 

مها عضوًا يف املكتب املكلف من اللجنة بالقيام خمتلفتني، وينبغي أن يكون أحد
بأعمال التحضري للدورة االستثنائية، ويكون اآلخر من جمموعة إقليمية خمتلفة، 
وترشِّح كالًّ منهما جمموعُته اإلقليمية يف مقر األمم املتحدة، ويعيـُِّنهما رئيس 

 اجلمعية العامة؛
كون من مخسة يتألف كل اجتماع مائدة مستديرة من فريق م )ه( 

مناظرين تعيِّنهم اجملموعات اإلقليمية، ومناظر تعيِّنه فرقة العمل املعنية باجملتمع 
املدين اخلاصة بالدورة االستثنائية؛ وميكن للفريق أن يضم أيضًا متكلمني اثنني 
على األكثر من كيانات منظومة األمم املتحدة. وتضع جلنة املخدرات، بالتشاور 

 العامة، القائمة النهائية ملناظري اجتماعات املائدة املستديرة؛ مع رئيس اجلمعية 
َتعقب مداخالت املناظرين مناقشة تفاعلية. وسعيًا وراء إتاحة  )و( 

الفرصة أمام مشاركة أكرب عدد ممكن من املتكلمني، جيب أالَّ تتجاوز 
مداخالت املناظرين مخس دقائق، وأالَّ تتجاوز مداخالت املشاركني ثالث 

 قائق؛د
يُِعدُّ رؤساء اجتماعات املائدة املستديرة ملخصًا للنقاط البارزة  )ز( 

 اليت تثار خالل تلك االجتماعات، لتقدميه يف إطار اجللسات العامة؛

يدرج رؤساء االجتماعات هذه امللخصات للنقاط البارزة،  )ح( 
العامة بصيغتها املعروضة يف اجللسات العامة، يف احملاضر احلرفية للجلسات 

 للدورة االستثنائية، وفقاً لإلجراءات املعيارية للدورات االستثنائية.
 


