
UNODC/CND/EG.1/2018/1 األمم املتحدة

Distr.: General املجلس االقتصادي واالجتماعي
8 October 2018
Arabic 
Original: English 

 

 

 

181018    181018    V.18-06620 (A) 

*1806620*  

 فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بالتحدي
 الدويل الذي يثريه االستعمال غري الطيب

  للمؤثِّرات األفيونية االصطناعية
     ٢٠١٨األول/ديسمرب   كانون ٤-٣فيينا، 

    ألعمال املؤقَّت املشروحجدول ا   
 جدول األعمال املؤقَّت  

 

 .االجتماعافتتاح   -١

  .انتخاب أعضاء املكتب  -٢

  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -٣

  .مناقشة عامة  -٤

  .نقاش) حلقتا( جلستان مواضيعيتان  -٥

  .مالحظات ختامية  -٦

  .اختتام االجتماع  -٧
  

 الشروح    
  

  افتتاح االجتماع  -١  
ح اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بالتحدي الدويل الذي يثريه االستعمال فتَتسوف ُي

ية االصــــــطناعية يوم االثنني،  ، ٢٠١٨كانون األول/ديســــــمرب  ٣غري الطيب للمؤثِّرات األفيون
 بالطابق الرابع من مركز فيينا الدويل.  Cيف قاعة االجتماعات  ٠٠/١٠الساعة  يف
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   املكتبانتخاب أعضاء   -٢  
    ينتخب فريق اخلرباء رئيسًا ونائبًا للرئيس ومقرِّرًا.وف عقب افتتاح االجتماع، س

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -٣  
املعنون "تعزيز وتدعيم التعاون الدويل واإلقليمي  ٦١/٨من قرارها  ١٣طلبت اللجنة، يف الفقرة 

ـــــتعمال غري الطيب  ـــــكلها االس واجلهود املحلية الرامية إىل التصـــــدي للتهديدات الدولية اليت يش
أن يدعو، رات واجلرمية للمؤثرات األفيونية االصـــطناعية"، إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ

بالتعاون مع اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظمة الصحة العاملية، إىل عقد اجتماع فريق خرباء 
حكومي دويل، قبل انعقاد الدورة العادية الثانية والستني للجنة املخدرات، بشأن التحدي الدويل 

ية  ناع ية االصــــــط مال غري الطيب للمؤثِّرات األفيون ــــــتع لذي يثريه االس يد ا فة املز جل معر من أ
 التحديات ذات الصلة واقتراح عناصر أساسية لوضع تدابري دولية للتصدِّي له. عن

ــــــُي ت واملوافقة على تنظيم ى املشـــــــاركون يف االجتماع إىل إقرار جدول األعمال املؤقَّدَعوس
  األعمال املقترح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة. 

  
  لوثائقا  

   ) UNODC/CND/EG.1/2018/1املشروح ( جدول األعمال املؤقَّت
   مناقشة عامة  -٤  

ى الدول األعضاء إىل أن تتبادل خالل املناقشة العامة دَع، ُت٦١/٨مع قرار جلنة املخدرات  متاشيًا
التحديات اليت تواجهها على الصعيد الوطين، وكذلك جتارهبا يف جمال التصدي  بشأنمعلومات 

 لالستعمال غري الطيب للمؤثرات األفيونية االصطناعية.

ــــــيخصــــــَّ و دقائق (ما يعادل بيانًا يتضــــــمن  ٥ص ما ال يزيد على فيما يتعلق مبدة البيانات، س
. ويرجى من الوفود الراغبة يف كلمة) للخرباء الذين ســــيتكلمون بصــــفتهم الوطنية ٥٠٠  حوايل

    .التكلم خالل املناقشة العامة أن تتكرم بإبالغ األمانة بذلك مسبقًا
  نقاش) تا(حلق تانمواضيعي تانجلس  -٥  

خفض عرض املؤثرات بشأن (أ)  املوضوعني الرئيسينيعلى  ز اجللستان املواضيعيتانسوف تركِّ
املتعلقة بالصحة العمومية  وانباجلصة لالستعمال غري الطيب و(ب) األفيونية االصطناعية املخصَّ 

، املوضــوعان لمؤثرات األفيونية االصــطناعية. ويشــمل هذاناالســتعمال غري الطيب ل والنامجة عن
 على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي: 

: صة لالستعمال غري الطيبخفض عرض املؤثرات األفيونية االصطناعية املخصَّ   (أ) 
مليات إنفاذ القانون الدويل من أجل تعطيل االجتار؛ واجلدولة الدولية؛ ومراقبة الســــــالئف؛ ع

واحلد من التســــريب وإســــاءة االســــتعمال؛ واحلد من العرض غري املشــــروع؛ وتعزيز القدرات 
  الوطنية والدولية على مكافحة املخدرات؛ 
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عمال غري الطيب للمؤثِّرات ن االستالعمومية والنامجة عاجلوانب املتعلقة بالصحة  (ب) 
؛ والوقاية : نظم اإلنذار املبكر وحتليل االجتاهات؛ وختفيف األمل؛ واملنعاألفيونية االصــــــطناعية

ــــــيد وصــــــف املؤثرات األفيونية والوصــــــول إليها ألغراض  وخدمات العالج والتعايف؛ وترش
ــــــتعمال الطيب  هاالس بأمور من قة  لة الوصــــــم؛ والبحوث املتعل اآلالم واإلدمان ا والعلمي؛ وإزا

، مبا على قيد احلياة واجلرعات املفرطة وعلم األوبئة والســـياســـات العامة واملســـاعدة على البقاء
    يشمل توافر أدوية عالج اجلرعات املفرطة. 

  مالحظات ختامية  -٦  
صدِّي للتحدي الدويل ع من فريق اخلرباء أن حيدِّتوقَُّي سية لوضع تدابري دولية للت صر األسا د العنا

 الذي ميثله االستعمال غري الطيب للمؤثِّرات األفيونية االصطناعية.
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   املرفق
   تنظيم األعمال املقترح  

  العنوان أو الوصف  البند التاريخ والوقت

 كانون األول/ديسمرب ٣االثنني، 
  االجتماعافتتاح   ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  انتخاب أعضاء املكتب ٢ 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال ٣ 
  مناقشة عامة ٤ 

  )تابعمناقشة عامة (  ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
      

   كانون األول/ديسمرب ٤الثالثاء، 

٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠  
 

 نقاش) مواضيعيتان (حلقتا جلستان
خفض عرض املؤثرات األفيونية االصطناعية   (أ)

  صة لالستعمال غري الطيباملخصَّ
٥  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

 
 نقاش)  جلستان مواضيعيتان (حلقتا

 والنامجة عن العموميةبالصحة  اجلوانب املتعلقة  (ب)
  الطيب للمؤثِّرات األفيونية االصطناعية االستعمال غري

  مالحظات ختامية ٦ 
  اختتام االجتماع ٧ 

  


