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 اتخدِّرجلنة امل
   واخلمسونالسابعةالدورة 

        ٢٠١٤مارس / آذار٢١- ١٣فيينا، 
     مشروع التقرير  
  )املكسيك( سيسريفريا مارتينغونسالو  :راملقرِّ    

   
     تنظيم الدورة واملسائل اإلدارية  

   املشاورات غري الرمسية السابقة للدورة - ألف 
ــشاورات غــري    -١ ــسة امل ــة، يف جل ــوم    أجــرت اللجن ــيت ُعقــدت ي ــدورة ال ــسابقة لل ــة ال    الرمسي
، استعراضـاً   )تايلنـد (باجراكيتياهبا ماهيـدول     للرئيس    األوىل ة برئاسة النائب  ،٢٠١٤مارس  /آذار ١٢

 ١٣ ، وهـو ٥٥/١ر اللجنـة   وفقاً ملقرَّدأولياً ملشاريع املقترحات اليت قُدِّمت قبل املوعد النهائي احملدَّ       
 . واخلمسنيالسابعةاملسائل التنظيمية للدورة ، وتناولت ٢٠١٤فرباير /شباط

  
   افتتاح الدورة ومدهتا - باء 

يف ، مبـا فيهـا اجلـزء الرفيـع املـستوى،       واخلمسنيالسابعةدورهتا  املخدِّراتعقدت جلنة    -٢
  .  اللجنةوافتتح الدورة رئيُس. ٢٠١٤مارس / آذار٢١ إىل ١٣فيينا من 

    
   احلضور - جيم 

). دولــة[...] ومل حيـضر ممثلــو  (دولـة عــضوا يف اللجنــة  [...] حـضر الــدورة ممثلــو   - ٣
دولة من الدول األخـرى األعـضاء يف األمـم املتحـدة            [...] كما حضر الدورة مراقبون عن      
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ــة األمــم املتحــدة ومراقبــون عــن           ــون ملؤســسات منظوم ــضاء فيهــا وممثّل ــدول غــري األع وال
ــة ومنظمــات أخــ     ــة ومنظمــات غــري حكومي ــة دولي ــرِد يف الوثيقــة  . رىمنظمــات حكومي وت

E/CN.7/2014/INF/2قائمة باملشاركني . 
  

   انتخاب أعضاء املكتب - دال 
ــرَّ  -٤ ــراره     ق ــن ق ــاب األول م ــاعي، يف الب ــصادي واالجتم ــس االقت ، أن ١٩٩٩/٣٠ر اجملل

، بانتخـاب مكتبـها للـدورة الالحقـة يف هنايـة كـل            ٢٠٠٠، ابتداء من عام     املخدِّراتتقوم جلنة   
ط يف األعمــال التحــضريية ملــا تعقــده مــن  يعه علــى أداء دور نــشهتــا، وأن تــشجِّدورة مــن دورا

اجتماعات عادية وملا تعقده أيضا من اجتماعـات بـني الـدورات، ليتـسّنى هلـا أن تـزّود برنـامج          
 واجلرميـة بتوجيهـات مـستمرة       املخدِّرات التابع ملكتب األمم املتحدة املعين ب      املخدِّراتمكافحة  

 مـن النظــام الـداخلي للجــان الفنيـة التابعــة    ١٦ للمـادة  ووفقــاً .ل الــسياسة العامـة وفّعالـة يف جمـا  
للمجلس االقتصادي واالجتماعي، يـشغل أعـضاء مكتـب اللجنـة مناصـبهم إىل حـني انتخـاب                  

  .عاد انتخاهبممن خيلفهم، وحيق هلم أن ُي
نيـة التابعـة     مـن النظـام الـداخلي للجـان الف         ١٥ للمـادة    وعلى ضوء ذلك القرار، ووفقاً      -٥

  واخلمــسنيالــسادسةللمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، قامــت اللجنــة، بعــد اختتــام دورهتــا   
 واخلمـسني، لغـرض     الـسابعة ، بافتتـاح دورهتـا      ٢٠١٣ديـسمرب   /كانون األول  ١٣، يف   املستأنفة

نوابــه ورئيس الــوانتخبــت اللجنــة يف تلــك اجللــسة  .مكتبــها لتلــك الــدورةوحيــد هــو انتخــاب 
 وللممارسـة املتَّبعـة،     ١٩٩١/٣٩ووفقاً لقرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          .راملقرِّالثالثة و 

 والـصني  ٧٧أُنشئ فريـق مؤلَّـف مـن رؤسـاء اجملموعـات اإلقليميـة اخلمـس ورئـيس جمموعـة الــ               
وممثِّــل الدولــة الــيت تتــولَّى رئاســة االحتــاد األورويب أو مراقــب عنــها ملــساعدة رئــيس اللجنــة يف  

ويشكِّل ذلك الفريق، مـع أعـضاء املكتـب، املكتـب املوسَّـع املتـوخَّى         .سائل التنظيمية معاجلة امل 
 وأُبلغــت اللجنــة يف دورهتــا املــستأنفة،  .١٩٩١/٣٩يف قــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  

  .ها، بتشكيل مكتب٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٣املعقودة يف 
 : واخلمسنيالسابعة  يف دورهتااللجنةترد فيما يلي أمساء أعضاء مكتب و  -٦

  العضو  املنطقة  املنصب
 )مصر (خالد عبد الرمحن مشعة  الدول األفريقية   الرئيس
 )تايلند(باجراكيتياهبا ماهيدول   دول آسيا واحمليط اهلادئ    للرئيس األوىلةالنائب

  )هنغاريا(باالج تشوداي   دول أوروبا الشرقية  النائب الثاين للرئيس
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)إسبانيا(كارمن بوخان فريري   دول أوروبا الغربية ودول أخرى   للرئيسةثالثالنائبة ال
 غونسالو سريفريا مارتينيس  يـب دول أمريكا الالتينية والكاري  املقرِّر

  )املكسيك(
  
يرلنـدا  أاملراقبـون عـن     (ف مـن رؤسـاء اجملموعـات اإلقليميـة اخلمـس            وأُنشئ فريـق مؤلََّـ      -٧

 ٧٧نيابـة عـن جمموعـة الــ        (واملراقـب عـن سـري النكـا       ) يكـاراغوا ونواملغـرب   والعراق والتفيـا    
هبدف مساعدة رئـيس اللجنـة علـى        ) نيابة عن االحتاد األورويب    (اليونانواملراقب عن   ) والصني

ع يف   واخلمـسني للجنـة، اجتمـع املكتـب املوسَّـ          الـسابعة وأثناء الدورة    .معاجلة املسائل التنظيمية  
 . للنظر يف املسائل املتعلقة بتنظيم األعمال٢٠١٤س مار/آذار[...] مارس و/ آذار١٩
    

    إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى - هاء  
، بتوافـق اآلراء  ٢٠١٤مـارس  / آذار١٣ت اللجنـة، يف جلـستها األوىل املعقـودة يف          أقرَّ -٨

كـان قـد ُوِضـع يف صـيغته النهائيـة           ، الـذي    )Corr.1 و E/CN.7/2014/1(ت  جدول أعماهلـا املؤقَّـ    
ــالً   ــدورتني، عمـ ــودة بـــني الـ ــا املعقـ ــاء اجتماعاهتـ ــرَّأثنـ ــاعي   مبقـ ر اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـ

  : وفيما يلي جدول األعمال.٢٠١٣/٢٤٨
  .انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  -٢  

    
    جلزء الرفيع املستوىا  
  .ح اجلزء الرفيع املستوىافتتا  -٣  

ــشة العامَّــ   -٤    ــستوى  املناق ــع امل ــدُّم احملــرز والتحــدِّيات   : ة يف إطــار اجلــزء الرفي التق
جمال تنفيذ اإلعالن السياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل               القائمة يف 

  . العامليةاملخدِّراتصوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة 
  :وائد املستديرة يف إطار اجلزء الرفيع املستوىمناقشات امل  -٥  
 واالرهتـان هلـا باتِّبـاع هنـج         املخدِّراتاحلدُّ من تعاطي    : خفض الطلب   )أ(    

  شامل؛
احلدُّ من العرض غري املـشروع للمخـدِّرات، ومراقبـة         : خفض العرض   )ب(     

الــسالئف واملنــشِّطات األمفيتامينيــة، والتعــاون الــدويل بــشأن القــضاء 
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لزراعـــة غـــري املـــشروعة للمحاصـــيل الـــيت ُتـــستعمل يف إنتـــاج  علـــى ا
  العقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات العقلية وبشأن التنمية البديلة؛

  .مكافحة غسل األموال وتشجيع التعاون القضائي: التعاون الدويل  )ج(    
  .نتائج اجلزء الرفيع املستوى  -٦  
  .اختتام اجلزء الرفيع املستوى  -٧  

    
    يارياجلزء املع  
  : النقاشتاحلق  -٨  
ــة       )أ(     ــة ملراقبـ ــات الدوليـ ــاً لالتفاقيـ ــواد وفقـ ــة املـ ــة جبدَولـ ــسائل املتعلقـ املـ

  ؛املخدِّرات
املسائل املوضوعية اخلاصة بالدورة االستثنائية للجمعيـة العامـة بـشأن             )ب(    

  .٢٠١٦ العاملية املزمع عقدها يف عام املخدِّراتمشكلة 
ــسياسي   -٩   ــالن الـ ــذ اإلعـ ــوب    تنفيـ ــدويل صـ ــاون الـ ــشأن التعـ ــل بـ ــة العمـ وخطـ

ــشكلة     ــة م ــة ملواجه ــة ومتوازن ــةاملخــدِّراتاســتراتيجية متكامل ــة :  العاملي متابع
 للدورة االسـتثنائية للجمعيـة      متهيداً الرفيع املستوى،    املخدِّرات جلنة   استعراض

  .٢٠١٦ املزمع عقدها يف عام ، العامليةاملخدِّراتة بشأن مشكلة العامَّ
  : املخدِّراتذ املعاهدات الدولية ملراقبة تنفي  -١٠  
ــة     )أ(     ــة  املخــدِّراتالتحــدِّيات الــيت تواجههــا جلن  ومنظمــة الــصحة العاملي

بغيـة  واألعمال اليت ستضطلعان هبا مستقبال يف جمال استعراض املـواد            
  إصدار توصيات بشأن جدولتها؛احتمال 

  التغيريات يف نطاق مراقبة املواد؛  )ب(    
  ؛املخدِّراتة الدولية ملراقبة اهليئ  )ج(    
ــة       )د(     ــوافر العقــاقري املخــدِّرة واملــؤثِّرات العقلي ــدويل لــضمان ت التعــاون ال

  ية والعلمية مع منع تسريبها؛ لألغراض الطبِّ
  .املخدِّراتاملسائل األخرى الناشئة عن املعاهدات الدولية ملراقبة   )ه(    
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 وتوصيات اهليئـات الفرعيـة التابعـة        املخدِّراتبالوضع العاملي فيما يتعلق باالتِّجار        -١١  
  .للجنة

    
    اجلزء العملي  
 التـابع ملكتـب     املخـدِّرات ة إىل برنـامج     تقدمي توجيهـات بـشأن الـسياسة العامَّـ          -١٢  

 واجلرميـة، وتـدعيم ذلـك الربنـامج ودور جلنـة          املخـدِّرات املتحدة املعين ب   األمم
ــا يف  املخــدِّرات ــة، مب ــه اإلداري ــصفتها هيئت ــشؤون    ب ــة بال ــسائل املتعلق ــك امل  ذل

  :اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية
 واجلرميـة والتوجيهـات     املخـدِّرات عمل مكتب األمم املتحـدة املعـين ب         )أ(    

  ة؛املتعلقة بالسياسة العامَّ
   التـابع ملكتـب     املخـدِّرات دور اللجنة بصفتها اهليئـة اإلداريـة لربنـامج            )ب(    

  : واجلرميةاملخدِّرات املعين باألمم املتحدة
 التابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين          املخدِّراتتدعيم برنامج     ‘١‘      

   واجلرمية؛املخدِّراتب
املــــسائل املتعلقــــة بالــــشؤون اإلداريــــة وامليزانيــــة واإلدارة       ‘٢‘      

  .االستراتيجية
  
***  

  .جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثامنة واخلمسني للجنة  -١٣  
  .مسائل أخرى  -١٤  
  .اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السابعة واخلمسني  -١٥  

  


