
 E/CN.7/2014/13 األمـم املتحـدة

 
 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
18 December 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 
270114    V.13-88973 (A) 

 
 

 *1388973*
 

  جلنة املخدِّرات
  ة واخلمسونبعالدورة السا

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١- ١٣فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقَّت٥ و٤البندان 

  املناقشة العامة يف إطار اجلزء الرفيع املستوى
          مناقشات املوائد املستديرة يف إطار اجلزء الرفيع املستوى

  عة واخلمسني تنظيم اجلزء الرفيع املستوى من الدورة الساب    
      للجنة املخدِّرات

      مذكِّرة من األمانة    
    جلزء الرفيع املستوىالوالية املسَندة إىل ا  -أوالً  

يف اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة                  -١
ــة املخــدِّر ، العامليــةاملخــدِّرات ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة   ات يف دورهتــا اللــذين اعتمــدهتما جلن

ــة واخلمــسني  ــام الثاني ــدول األعــضاء  ، ٢٠٠٩، يف ع ــرَّرت ال ــةُ  ق  يف ، املخــدِّراتأن جتــري جلن
 رفيـع املـستوى لتنفيـذ الـدول األعـضاء      ، استعراضـاً ٢٠١٤دورهتا السابعة واخلمـسني، يف عـام       

 صخيــصِّبــأن وإضــافةً إىل ذلــك، أوصــت الــدولُ األعــضاء  . عملــهلإلعــالن الــسياسي وخطــة  
املخـدِّرات  مبـشكلة   حموري يتعلق    رفيع املستوى ملوضوع      االقتصادي واالجتماعي جزءاً   ُساجملل

  . مشكلة املخدِّرات العامليةللنظر يف  استثنائيةًدورةً وأن تعقد اجلمعيةُ العامة العاملية

───────────────── 
  * E/CN.7/2014/1. 
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م  الرفيــع املــستوى للتقــدُّ االســتعراُضجيــري أن ،٥٦/١٢ يف قرارهــا ،رت اللجنــةوقــرَّ  -٢
ــسياسي وخطــة    احملــرز يف  ــدول األعــضاء لإلعــالن ال ــذ ال ــسابعة  ،عمــلالتنفي ــدورة ال  خــالل ال

 ملـدة يـومني، باإلضـافة إىل األيـام اخلمـسة       وذلك،٢٠١٤واخلمسني للجنة املخدِّرات، يف عام  
  .من العام للدورات العادية للجنة يف النصف األول  عادةًاملخصَّصة

    
      ناقشة العامةتنظيم اجلزء الرفيع املستوى وامل  -ثانياً  

احملــوري لالســتعراض وضــوع املأن يكــون ، ٥٦/١٢قــرَّرت اللجنــة أيــضاً، يف قرارهــا   -٣
التقدُّم احملرز والتحدِّيات القائمة يف جمـال تنفيـذ اإلعـالن الـسياسي وخطـة               "  هو الرفيع املستوى 

خـدِّرات  العمل بشأن التعاون الدويل صوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مـشكلة امل               
املوضــوع ذلــك يتكــوَّن االســتعراض الرفيــع املــستوى مــن مناقــشة عامــة حــول    ، وأن "العامليــة

  .احملوري ومناقشات موائد مستديرة حول الركائز الثالث خلطة العمل
    

    جدول أعمال اجلزء الرفيع املستوى    
ستوى مــن ذه الوثيقــة، بنــود جــدول أعمــال اجلــزء الرفيــع املــ هبــتــرد، يف املرفــق األول   -٤

الدورة السابعة واخلمسني، كما أوصـت بـه اللجنـة واعتمـده اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                  
  .٢٠١٣/٢٤٩يف قراره 

    
    عمل اجلزء الرفيع املستوىبرنامج     

يرد، يف املرفق الثاين، برنامج العمل املقترح من أجل املناقشة العامة ومناقشات املوائـد                -٥
  .املستديرة

    
    اجلزء الرفيع املستوىاء مكتب انتخاب أعض    

  رئـيسٌٍ  افتتـاح اجلـزء الرفيـع املـستوى        لـدى    ُينتَخـب متاشياً مع املمارسـة املتَّبعـة سـابقاً،           -٦
وثالثــة نــواب للــرئيس ومقــرِّر مــن الــدول الــيت انُتــدب منــها أعــضاء مكتــب الــدورة الــسابعة      

 الدول، ُيتـرك أمـر تـسمية         رفيع املستوى من تلك    ممثِّلويف حال عدم وجود     . واخلمسني للجنة 
  . رفيع املستوى للمجموعة اإلقليمية املعنيةممثِّل
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    رئاسة املناقشة العامة    
يــرأس املناقــشةَ العامــة رئــيُس اجلــزء الرفيــع املــستوى الــذي ينبغــي أن يكــون، حبــسب      -٧

  .ا رئيس اللجنة رفيع املستوى من الدولة نفسها اليت ينتمي إليهالًاملمارسة املتَّبعة سابقاً، ممثِّ
    

    قائمة املتكلمني يف املناقشة العامة    
خـالل اجتمـاع ُيعقـد      مني يف املناقـشة العامـة بـإجراء قرعـة           ُتوضـع قائمـة املـتكلِّ     وف  س  -٨

ويــرد يف املرفــق الثالــث اإلجــراُء املقتــرح  . ٢٠١٤فربايــر / شــباط٢٧يــوم فيمــا بــني الــدورتني 
  .لسحب القرعة ووضع قائمة املتكلمني

باعاً لصيغة املناقشة العامة اليت أُجريـت يف إطـار اجلـزء الرفيـع املـستوى مـن الـدورة                    تِّوا  -٩
 املناقـشة العامـة مفتوحـة أمـام         جلـسات ، سوف تكون    ٢٠٠٩الثانية واخلمسني للجنة، يف عام      

تتبــع ترتيبــات اجللــوس الربوتوكــول الــذي تطّبقــه   . (مجيــع الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة  
 مـن املـدير التنفيـذي       تهالليتني اللـتني سـوف يلقيهمـا كـلٌّ        وبعد الكلمتني االس  ). ةاجلمعية العام 

) مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة أو املكتــب  (ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة    
ني الرفيعــي املــستوى مــثِّلورئــيس اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدِّرات، ُيتــاح إلقــاء الكلمــات إىل امل 

و ممثِّلـ ل األعضاء الـيت تتـرأس اجملموعـات اإلقليميـة، وتتبعهـا الكلمـات الـيت سـوف يلقيهـا                     للدو
وقـد يلقـي رؤسـاء كيانـات تابعـة ملنظومـة            . الدول األعضاء الرفيعو املـستوى بـصفتهم الوطنيـة        

كلمـات  صة واللجـان اإلقليميـة،      الربامج والصناديق والوكاالت املتخصِّـ    األمم املتحدة، مبا فيها     
و املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة ذات              ممثِّلويشارك  . ملناقشة العامة يف ا 

مـن النظـام    ٧٦ و٧٤املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وفقـاً للمـادتني       
  .الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي

    
    مةمدة الكلمات يف املناقشة العا    

ي مثِّلـ  مل  مخس دقائق كحـد أقـصى، متكينـاً        كلماهتممني أن تكون مدة     ُيرجى من املتكلِّ    -١٠
  .مجيع الدول األعضاء من إلقاء كلماهتم يف اجلزء الرفيع املستوى

    
    النظام الداخلي    

 علـى اجلـزء   النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي      ق  ُيطبَّ  -١١
  .خالف ذلكما مل يقرَّر فيع املستوى من الدورة السابعة واخلمسني للجنة املخدِّرات، الر
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    مناقشات املوائد املستديرة أثناء اجلزء الرفيع املستوى  -ثالثاً  
مناقـشات  ز  تركِّأن  ،  ٥٦/١٢، يف قرارها    واخلمسنيالسادسة   يف دورهتا    اللجنةُقرَّرت    -١٢

  :الثالث خلطة العمل، وهيالركائز املوائد املستديرة على 
  ؛ هنج شاملباتِّباع من تعاطي املخدِّرات واالرهتان هلا احلدُّ: خفض الطلب  )أ(  
للمخـــدِّرات، ومراقبـــة  مـــن العـــرض غـــري املـــشروع  احلـــدُّ: خفـــض العـــرض  )ب(  

 الزراعـة غـري املـشروعة       القضاء علـى   بشأنالتعاون الدويل   السالئف واملنشِّطات األمفيتامينية، و   
  ؛بشأن التنمية البديلةرات العقلية وواملؤثِّ العقاقري املخدِّرة يف إنتاج ُتستعَملاصيل اليت للمح

  .لتعاون القضائيواالرتقاء بامكافحة غسل األموال : التعاون الدويل  )ج(  
    

    شكل وتنظيم مناقشات املوائد املستديرة    
  .يرة وطريقة تنظيمهاشكل مناقشات املوائد املستدالرابع وصف ليف املرفق يرد   -١٣
أكثـر مـن    دولة عضو أن تشارك يف ميكن، من حيث املبدأ، أليِّ  ورهناً بتوافر املقاعد،      -١٤

مناقــشة واحــدة مــن مناقــشات املوائــد املــستديرة، بعــد إجــراء مــشاورات مــع رئــيس اجملموعــة   
  .اإلقليمية اليت تنتمي إليها الدولة العضو

ات املوائــد املــستديرة املخصَّــصة للــدول األعــضاء    مــن مقاعــد مناقــش  أيٌّإذا مــا بقــي  -١٥
 للجنــة، ميكــن ملكتــبالــسابعة واخلمــسني دورة الــ افتتــاح قبــلعمــل مخــسة أيــام  شــاغراً خــالل

كيانات األمـم   عن  صة للمراقبني   ر زيادة عدد املقاعد املخصَّ     أن يقرِّ  ، املوسَّع مكتبها أو   الدورة،
  .ظمات غري احلكومية يف مناقشات املوائد املستديرةاملتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملن

    
    رئاسة مناقشات املوائد املستديرة    

 النواُب الثالثة لرئيس اجلزء الرفيع املـستوى الـذين        املوائد املستديرة الثالث   مناقشاِتيرأس    -١٦
ألعـضاء الـيت ينتمـي      ني رفيعي املستوى للدول ا    ممثِّلبعة سابقاً،   ينبغي أن يكونوا، حبسب املمارسة املتَّ     

 مـن تلـك    حال عـدم وجـود ممثِّـل رفيـع املـستوى     إليها نواب رئيس الدورة السابعة واخلمسني، ويف   
وُتخـّصص اجملموعـات اإلقليميـة      .  رفيـع املـستوى    ممثِّـل الدول، تتوىل اجملموعة اإلقليمية املعنية تعـيني        

  .املوسَّعلدورة ابسحب القرعة خالل اجتماع ملكتب ملناقشات املوائد املستديرة 
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    عرض نتائج مناقشات املوائد املستديرة    
 بـصفاهتم الشخـصية، ومبـساعدة مـن األمانـة،           مناقشات املوائد املستديرة  ى رؤساُء   يتولَّ  -١٧

قبـل   من أجل تقدميه يف جلـسة عامـة          املستديرةات املوائد   النقاط يف مناقش  إعداد ملخَّص بأبرز    
  .ال خيضع امللخص للتفاوضو. اجلزء الرفيع املستوىاختتام 

    
    اعتماد البيان الوزاري املشترك  -رابعاً  

علـى إصـدار بيـان وزاري مـشترك مقتـضب           ،  ٥٦/١٢عقدت اللجنة العـزم، يف قرارهـا          - ١٨
يف ختام االستعراض الرفيع املستوى حيدِّد، على أسـاس اسـتعراض التقـدُّم احملـرز يف تنفيـذ الـدول                    

القيـام  مـن أجـل      العمـل، اإلجنـازات والتحـدِّيات واألولويـات          األعضاء لإلعالن السياسي وخطـة    
صـكوك األمــم  سـائر  ، يف إطـار االتفاقيـات الدوليــة الـثالث ملراقبـة املخـدِّرات و     العمـل زيـد مـن   مب

وعقدت اللجنـة العـزم أيـضاً علـى تقـدمي حـصيلة نتـائج االسـتعراض الرفيـع                   . املتحدة ذات الصلة  
نظر فيها، وذلك بالنظر إىل مجلة أمور منـها الـدورة االسـتثنائية    املستوى إىل اجلمعية العامة لكي ت     

  .٢٠١٦ عقدها يف عام املزمعللجمعية بشأن مشكلة املخدِّرات العاملية 
وقد قامت اللجنة بتحضريات من أجل االستعراض الرفيع املستوى خالل سلـسلة مـن                -١٩
أن ُتعقـد   "ذي قـرَّرت فيـه       الـ  ٥٦/١٢ُعقـدت عمـال بقرارهـا        الـدورتني جتماعات فيمـا بـني      اال

اجتماعات فيما بني الدورتني قبل االستعراض الرفيع املستوى ضمن حدود املوارد املتاحـة مـن               
امليزانية العادية، ختصَّص للتحضري لالسـتعراض الرفيـع املـستوى ولتقيـيم التقـدُّم احملـرز يف تنفيـذ                   

  ".اإلعالن السياسي وخطة العمل
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     األول املرفق
    األعمال املؤقَّت للجزء الرفيع املستوىبنود جدول  

  )أ(.افتتاح اجلزء الرفيع املستوى  -٣
املناقشة العامة يف إطار اجلزء الرفيع املـستوى بـشأن التقـدُّم احملـرز والتحـدِّيات القائمـة                    -٤

يف جمـــال تنفيـــذ اإلعـــالن الـــسياسي وخطـــة العمـــل بـــشأن التعـــاون الـــدويل صـــوب    
  . ملواجهة مشكلة املخدِّرات العامليةاستراتيجية متكاملة ومتوازنة

  : اجلزء الرفيع املستوى إطارمناقشات املوائد املستديرة يف  -٥
  ؛ هنج شاملباتِّباع من تعاطي املخدِّرات واالرهتان هلا احلدُّ: خفض الطلب  )أ(  
للمخـــدِّرات، ومراقبـــة  مـــن العـــرض غـــري املـــشروع  احلـــدُّ: خفـــض العـــرض  )ب(  

ــشِّطات ا  ــسالئف واملن ــة، وال ــدويل  ألمفيتاميني ــاون ال ــشأنالتع ــى  ب ــضاء عل  الق
 العقــاقري املخــدِّرة يف إنتــاج ُتــستعَملالزراعــة غــري املــشروعة للمحاصــيل الــيت  

  ؛وبشأن التنمية البديلةرات العقلية واملؤثِّ
  . القضائيلتعاونا وتشجيعمكافحة غسل األموال : التعاون الدويل  )ج(  

  .اجلزء الرفيع املستوىنتائج   -٦
  .نتائج مناقشات املوائد املستديرة واعتماد البيان الوزاري املشترك  

  .اختتام اجلزء الرفيع املستوى  -٧  

───────────────── 
  البنود التالية جلدول أعمال اجلزء الرفيع املستوى مستخلَصة من جدول األعمال املؤقَّت للدورة  )أ(  

 ).E/CN.7/2014/1(سابعة واخلمسني للجنة ال
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     الثاين املرفق
   مناقشات املوائد املستديرةاملناقشة العامة و  املقترح بشأنبرنامج العمل  

   واخلمسنيبعة السا من الدورة املستوى جلزء الرفيعيف ا
 مناقشات املوائد املستديرة  جللسة العامةا  التاريخ والوقت

مارس / آذار١٣اخلميس، 
٢٠١٤ 

   

افتتاح الدورة السابعة  ٣٠/٠٩
  واخلمسني للجنة املخدِّرات

إقرار جدول األعمال  ‐٢البند 
 واملسائل التنظيمية األخرى

  

 اجلزء الرفيع املستوى
 افتتاح اجلزء الرفيع ‐٣البند  ٠٠/١٠

 املستوى
  مناقشات املوائد املستديرة ‐)أ (٥ند الب ٣٠/١٠

خفض : يف إطار اجلزء الرفيع املستوى
 من تعاطي املخدِّرات احلدُّ -الطلب 

  . هنج شاملباتِّباعواالرهتان هلا 
املناقشة العامة يف إطار ‐٤البند  

 اجلزء الرفيع املستوى
  

املناقشة العامة يف إطار ‐٤البند  ٠٠/١٥
 )تابع (ىاجلزء الرفيع املستو

  مناقشات املوائد املستديرة ‐)ب (٥البند  ٣٠/١٥
خفض : يف إطار اجلزء الرفيع املستوى

 من العرض غري املشروع احلّد -العرض 
للمخدِّرات، ومراقبة السالئف واملنشِّطات 

 بشأنالتعاون الدويل األمفيتامينية، و
 الزراعة غري املشروعة القضاء على

العقاقري  إنتاج  يفُتستعَملللمحاصيل اليت 
وبشأن التنمية رات العقلية واملؤثِّ املخدِّرة
 .البديلة

مارس / آذار١٤اجلمعة، 
٢٠١٤ 

 

املناقشة العامة يف إطار ‐٤البند  ٠٠/١٠
 )تابع (اجلزء الرفيع املستوى

 مناقشات املوائد املستديرة ‐)ج (٥البند  ٣٠/١٠
التعاون : يف إطار اجلزء الرفيع املستوى

مكافحة غسل األموال  -الدويل 
 . القضائيلتعاونا وتشجيع

املناقشة العامة يف إطار  ‐٤البند  ٠٠/١٥
 )تابع (اجلزء الرفيع املستوى

  

 نتائج اجلزء الرفيع ‐٥البند  
 املستوى

  

 اختتام اجلزء الرفيع ‐٦البند  
 املستوى
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     الثالث املرفق
    يف املناقشة العامةمنيقائمة املتكلِّاإلجراء املتَّبع يف وضع   

الــيت ســوف يف املناقــشة العامــة ، ُتوضــع قائمــةُ املــتكلِّمني ٥٦/١٢وفقــاً لقــرار اللجنــة   -١
أسـاس  علـى   ُتجرى أثناء اجلزء الرفيع املستوى من الدورة السابعة واخلمسني للجنة املخـدِّرات             

ة العامـة بعـد    ، تبـدأ املناقـش    ٢٠١٤مـارس   / آذار ١٣فـي يـوم اخلمـيس املوافـق         ف. جلـسات أربع  
 )أ(. فتـرة للـتكلُّم  ٢٥  األوىل اجللـسة تضمَّن  ووفقا لذلك، ت  . شرةًافتتاح اجلزء الرفيع املستوى مبا    

مــارس / آذار١٣ بعــد ظهــر يــوم اخلمــيس قدانتــان ســُتع الل،ة والثالثــة الثانيــاجللــستانتــضمَّن تو
ــة   ٢٠١٤ ــوم اجلمع ــارس / آذار١٤ وصــباح ي ــهما  ٣٠، ٢٠١٤م ــتكلُّم لكــل من ــرة لل ــ.  فت ا أمَّ
 ضمُّتـ ، فـسوف   ٢٠١٤مـارس   / آذار ١٤د بعد ظهر يـوم اجلمعـة        عقَُت سوف   يت ال ة الرابع اجللسة
ص لنتـائج اجلـزء الرفيـع    خـصَّ ساعة األخـرية سـوف تُ  الـ نـصف    فترة للتكلُّم علـى اعتبـار أنَّ     ٢٥

اعتمــاد البيــان الــوزاري املــشترك وتقــدمي النقـاط البــارزة الــيت أعــدَّها الرؤســاء بــشأن  (املـستوى  
  .واختتام اجلزء الرفيع املستوى) نتائج مناقشات املوائد املستديرة

اجلــزء الرفيــع املــستوى مــن   شــكل املناقــشة العامــة الــيت ُعقــدت يف إطــار  وعلــى غــرار  -٢
، ســوف يكــون بــاب االشــتراك يف املناقــشة  ٢٠٠٩ يف عــام لثانيــة واخلمــسني للجنــة،الــدورة ا

سـوف ُيتبـع يف ترتيبـات اجللـوس         (العامة مفتوحاً أمام مجيع الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة              
تهالليتني وبعــد الكلمــتني االســ ). وترتيــب الــتكلُّم الربوتوكــول املعمــول بــه يف اجلمعيــة العامــة  

 من املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة              هما كلٌّ اللتني سوف يلقي  
ــة املخــدِّرات، ُيفــسح اجملــال لل     ــة ملراقب ــة الدولي ــيس اهليئ ــثِّلورئ ــدول   مم ــستوى لل ــي امل ني الرفيع

ني الرفيعــي املــستوى للــدول مــثِّلاألعــضاء الــيت تــرأس اجملموعــات اإلقليميــة، وتليهــا كلمــات امل 
وقد يلقـي رؤسـاء كيانـات تابعـة لألمـم املتحـدة،             . الذين سيتحدثون بصفتهم الوطنية   األعضاء  
كلمــات يف املناقــشة صة واللجــان اإلقليميــة، الــربامج والــصناديق والوكــاالت املتخصِّــمبــا فيهــا 
ــشارك . العامــة ــوي ــة ذات املركــز    ممثِّل ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي و املنظمــات احلكومي

مــن النظــام    ٧٦ و٧٤اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، وفقــاً للمــادتني      االستــشاري لــدى   
  .الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي

───────────────── 
   األربع املخصَّصة للمناقشة العامة اجللسات من جلسةجيوز مراجعة فترات التكلُّم يف كل   )أ(  

   عن رغبتها يف املشاركة ٢٠١٤فرباير / شباط٢٠وفقاً للعدد اإلمجايل للدول اليت تعلن لألمانة قبل 
 .يف اجلزء الرفيع املستوى
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مـــدة ، تقتـــصر يف اجلـــزء الرفيـــع املـــستوىاملـــتكلِّمني ميـــع  جل إلتاحـــة الفرصـــةســـعياًو  -٣
 عـرب اإلنترنـت      إسـهاباً  نـصوص أكثـر   إتاحة   مينع ذلك من     على أالَّ  مخس دقائق، الكلمات على   

وسـوف ُتـستخدم أدوات تقنيـة    . من خالل املوقـع الـشبكي للـدورة الـسابعة واخلمـسني للجنـة            
  .لتذكري املتكلمني مبدة التكلُّم املتبقية

 املــتكلمني األوليــة مــن أجــل املناقــشة العامــة عــن طريــق ســحب القرعــة  قائمــةُوُتحــدَُّد  -٤
  .٢٠١٤فرباير / شباط٢٧ يف خالل اجتماع فيما بني الدورتني ُيعقد

وعلــى الــدول . وتبلِّــغ األمانــة مجيــع الــدول األعــضاء مبــذكرة شــفوية بــسحب القرعــة   -٥
 علــى األمانــة مبعلومــات عــن مــشاركتها يف اجلــزء األعــضاء، كــي ُتــدرج يف الــسحب، أن تــردَّ

 وعلى الدول األعضاء اليت سـوف تـشارك يف        . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٢٠الرفيع املستوى حبلول    
علـى سـبيل    ( حلـضور سـحب القرعـة        ممثِّـل ن مـن إيفـاد      اجلزء الرفيـع املـستوى لكنـها لـن تـتمكَّ          

غ األمانـةَ قبـل سـحب القرعـة         ، أن تبلِّـ   ) دائـم يف فيينـا     ممثِّـل املثال، الدول األعضاء اليت لـيس هلـا         
مانـة  وإذا مل تتـوافر فتـرات الـتكلم تلـك، ختتـار األ            . لهابوقت كـاف بفتـرات الـتكلُّم الـيت تفـضِّ          

  .فترات تكلم من بني الفترات املتاحة
  :باع اإلجراء التايلُتسحب القرعة لوضع قائمة املتكلِّمني باتِّ  -٦

يكون هناك صندوقان خمتلفان، حيتوي أحدمها على أمساء الـدول الـيت سـُتمثَّل                )أ(  
ىن مـن   على املستوى الوزاري، واآلخر حيتوي على أمسـاء الـدول الـيت سـُتمثَّل علـى مـستوى أد                  

  املستوى الوزاري؛
لٌ عـن األمانـة امسـاً واحـداً مـن الـصندوق الـذي حيتـوي علـى أمسـاء                     يسحب ممثِّ   )ب(  

 األمانة اسم دولـة مـا،       ممثِّلوحاملا يسحب   . مجيع الدول اليت سوف ُتمثَّل على املستوى الوزاري       
مـــارس / آذار١٣صــباح أو بعــد ظهــر اخلمــيس     (ر جلــسة  ُتــدعى تلــك الدولــة أوالً إىل اختيــا    

م يف مث إىل اختيـار فتـرة الـتكلُّ   ) ٢٠١٤مـارس  / آذار١٤اح أو بعـد ظهـر اجلمعـة    ، أو صب  ٢٠١٤
  وُيكرَّر هذا اإلجراء حىت سحب مجيع األمساء من ذلك الصندوق؛. تلك اجللسة

بعــد أن ختتــار الــدول الــيت ســوف ُتمثَّــل علــى املــستوى الــوزاري أو مــستوى     )ج(  
لٌ عــن األمانــة امســاً واحــداً مــن الــصندوق الــذي ، يــسحب ممثِّــأرفــع اجللــسات وفتــرات الــتكلُّم

. حيتوي على أمسـاء مجيـع الـدول الـيت سـوف ُتمثَّـل علـى مـستوى أدىن مـن املـستوى الـوزاري                         
  وُيكرَّر ذلك اإلجراء حىت سحب مجيع األمساء من ذلك الصندوق؛
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ل علـى مـستوى      هناك أكثر من دولة واحدة سوف ُتمثَّـ        إذا أُبلغت األمانة بأنَّ     )د(  
، يكون هناك صندوق إضايف حيتوي علـى        )رئيس الدولة أو رئيس احلكومة    (أرفع من الوزاري    

أمساء الدول اليت سوف ُتمثَّل على أرفع مستوى، وُيتَّبـع اإلجـراء نفـسه كمـا هـو موصـوف يف        
  أعاله؛) ج(و) ب(الفقرتني الفرعيتني 

بعـد  (تني العـامتني الثانيـة والثالثـة        جيوز حجز فتـريت الـتكلُّم األخريتـني يف اجللـس            )ه(  
) ٢٠١٤مـارس   / آذار ١٤، وصباح اجلمعـة، املوافـق       ٢٠١٤مارس  / آذار ١٣ظهر اخلميس، املوافق    

  .للكرسي الرسويل ودولة فلسطني بصفتيهما دولتني مراقبتني
 لـه فتـرة     ُخصِّصت،  الكلمةيلقي  وف  م الذي س  مرتبة املتكلِّ  رت يف وقت الحق   إذا تغيَّ   -٧

  . أو اجللسة التاليةم املتاحة التالية يف الفئة املناسبة يف اجللسة نفسهاالتكلُّ
 للممارسـة   م، وفقـاً  جيوز للمشاركني اختاذ ترتيبـات فيمـا بينـهم لتبـادل فتـرات الـتكلُّ              و  -٨

ويف تلــك احلــاالت، ينبغــي أن تــوايف األطــراف املعنيــة األمانــةَ   . األمــم املتحــدةاملعمــول هبــا يف 
  .بإشعار خطي

هلـم  ص  خـصَّ ُتم  فون عـن احلـضور عنـد حلـول دورهـم يف الـتكلُّ             مون الذين يتخلَّ  املتكلِّ  -٩
  . ضمن اجللسة نفسها أو يف اجللسة التاليةم املتاحة التالية يف فئتهم فترة التكلُّتلقائياً
يف كلمـاهتم   ُتعـَرض   ينبغي ملتكلِّمي الدول األعضاء أن يبلغـوا األمانـة إذا مل يريـدوا أن                 -١٠

  . الشبكياللجنةموقع 
 حالة ال تكون مشمولة هبذا املقترح، يسعى الرئيس، بالتـشاور مـع األمانـة، إىل              يف أيِّ   -١١

  .إتاحة الفرصة لطلبات فترات التكلُّم
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     رابعال املرفق
املزمع عقدها يف اجلزء الرفيع  املستديرةوائد امل مناقشات وتنظيم شكل  

     واخلمسني السابعة املستوى من الدورة
   ناملشاركو - ألف 

 املشاركة يف مناقـشات املوائـد املـستديرة مفتوحـاً أمـام األعـضاء واملـراقبني          يكون بابُ   -١
 :على النحو التايل

 ؛األمم املتحدةو الدول األعضاء يف ممثِّل: األعضاء )أ( 

 :املراقبون )ب( 

 تحدة؛  أخرى هلا مركز دائم لدى األمم امللون وفوداًاألشخاص الذين ميثِّ ‘١‘ 

 لون كيانات تابعة ملنظومة األمم املتحدة؛األشخاص الذين ميثِّ ‘٢‘ 

 لون منظمات حكومية دولية؛األشخاص الذين ميثِّ ‘٣‘ 

ع مبركـز استـشاري لـدى    لون منظمات غري حكومية تتمتَّـ األشخاص الذين ميثِّ  ‘٤‘ 
 .اجمللس االقتصادي واالجتماعي

    
    عدد املشاركني وتوزيعهم    

لون منـهم   دد الذين ميثِّ   ع يقلّمشاركاً، على أالَّ     ٥١هو   األقصى لعدد املشاركني     احلدُّ -٢
عـدد  ، سـوف يكـون      تحـدة  امل األمـم يف  عـضوية   اسـتناداً إىل ال   و. شاركاً مـ  ٣٥دوالً أعضاء عـن     

، مـن حيـث     ستديرةاملـ ائـدة    امل جلساتواحدة من   قليمية مشاركة يف كل     إأعضاء كل جمموعة    
  :لتايلعلى النحو ااملبدأ، 

  :كما يلي مقعداً للدول األعضاء ٣٥ ما جمموعه ختصيص  )أ(  
   دول أعضاء؛٩: جمموعة الدول األفريقية  ‘١‘  
   دول أعضاء؛٩: جمموعة الدول اآلسيوية  ‘٢‘  
   دول أعضاء؛٥: جمموعة دول أوروبا الشرقية  ‘٣‘  
  ء؛ دول أعضا٦: يـالالتينية ومنطقة البحر الكاريب  دول أمريكاجمموعة  ‘٤‘  
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   دول أعضاء؛٦: جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى  ‘٥‘  
ضـماناً لتحقيـق    و.  مقاعد إضافية كحد أقـصى للـدول األعـضاء         ١٠ختصيص    )ب(  

ص خـصَّ ُت املائـدة املـستديرة، سـوف        جلـسات  مـن    جلـسة املرونة، وبعد التشاور مع رئيس كل       
  قصى، إذا دعت احلاجة؛ مقاعد إضافية لوزراء ورؤساء وفود الدول األعضاء كحد أ١٠

ــ.  مقاعــد كحــد أدىن للمــراقبني ٥ختــصيص   )ج(    جلــسات مــن جلــسةضم كــل ت
  نظومــة التابعــة ملكيانــات ال(املائــدة املــستديرة مخــسة مــشاركني كحــد أدىن ميثلــون املــراقبني       

ــم املتحــدة   ــات واملاألم ــة واملنظمــات   نظم ــة الدولي ــري احلكومي ــة احلغ ــيت تتمكومي ــال ع مبركــز ّت
ــشاري لــ  ــاعي  است ــصادي واالجتم ــس االقت ــها ُيحجــز ، )دى اجملل ــل   من ــى األق ــد واحــد عل مقع

ع مبركـز استـشاري لـدى اجمللـس االقتـصادي      لشخص ميثّـل املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تتمتَّـ          
 عدد املراقبني إن مل تكـن الـدول األعـضاء حباجـة إىل مجيـع املقاعـد                  زيادةوميكن  . واالجتماعي

  أعاله؛) ب(ها يف الفقرة الفرعية اإلضافية العشرة املشار إلي
 األمـــم املتحـــدة املعـــين كتـــبص ملسُيخـــصَّ. ختـــصيص مقعـــد واحـــد لألمانـــة  )د(  

إضـافةً إىل مقعـد واحـد للـشخص الـذي سـوف يقـوم مبهـام         (مقعد واحـد    واجلرمية خدِّراتبامل
إعـداد  م املـساعدة إىل الـرئيس يف         املائدة املـستديرة، وسـيقدِّ     جلسات من   جلسةيف كل   ) منياأل

  .اجللسات من تلك ةاالستنتاجات املتعلقة بكل واحد
    

    ترتيبات التنظيمية األخرىال  - باء  
    إجراءات تعيني املشاركني واملواعيد النهائية    

  :ُتتَّبع إجراءات تعيني املشاركني واملواعيد النهائية التالية  -٣
 مــع موافــاة األمــني  يبلِّــغ رئــيُس كــل جمموعــة إقليميــة رئــيَس جلنــة املخــدِّرات،    )أ(  

أعـاله،  ) أ (٢بنسخة من التبليغ، بالـدول األعـضاء مـن منطقتـه، كمـا هـو مـشار إليـه يف الفقـرة                       
بالنسبة إىل كل مناقشة من مناقشات املوائد املستديرة، وذلك قبل ثالثـة أسـابيع علـى األقـل مـن              

  ؛٢٠١٤اير فرب/ شباط٢٠ ويف موعد أقصاه يف أقرب وقت ممكن،افتتاح دورة اللجنة، أي 
مــع موافــاة رئــيَس جلنــة املخــدِّرات،  أيــضاً يبلِّــغ رئــيُس كــل جمموعــة إقليميــة    )ب(  

) ب (٢ مقاعــد إضــافية، حــسبما هــو مــشار إليــه يف الفقــرة   أيِّبــاألمــني بنــسخة مــن التبليــغ،  
وُتخـصَّص  . أعاله، تطلبها دول أعضاء من منطقته لكل مناقشة من مناقشات املوائد املـستديرة           

  قاعد بناًء على قاعدة األولوية باألسبقية؛تلك امل
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ــديها مركــز دائــم لــدى األمــم املتحــدة، وكيانــات       )ج(   علــى وفــود الــدول الــيت ل
منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية، املهتّمة باحلـصول علـى مقعـد مـن املقاعـد                 

علــى األقــل مــن افتتــاح دورة املخصَّــصة للمــراقبني، أن ُتعلــم األمانــةَ بــذلك قبــل ثالثــة أســابيع  
  وسوف ُتخّصص املقاعد بناًء على قاعدة األولوية باألسبقّية؛. اللجنة

ُيعِلم رئيُس اللجنة املعنية باملخدِّرات التابعة للمنظمات غري احلكوميـة يف فيينـا           )د(  
ــل املنظمــات غــري         ــشأن متثي ــة ب ــاح دورة اللجن ــل مــن افتت ــى األق ــة أســابيع عل ــل ثالث ــةَ قب األمان

  احلكومية اليت لديها مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛
أعــاله، ) ب (٢إذا مـا بقيـت مقاعـُد مل تــشغلها دول أعـضاء مبوجـب الفقـرة         )ه(  

قبل مخـسة أيـام عمـل مـن افتتـاح دورة اللجنـة، ميكـن ملكتـب الـدورة، أو مكتبـها املوسَّـع، أن             
بنـاًء علـى    ) أعـاله ) ج (٢املشار إليهم يف الفقـرة      (مراقبني  ر زيادة عدد املقاعد املخصَّصة لل     يقرِّ

  .قاعدة األولوية باألسبقّية
    

    ترتيبات اجللوس واحلضور    
ــثُّ        -٤ ــيت ُتب ــد املــستديرة ال ــابعوا مناقــشات املوائ ــع املــشاركني اآلخــرين أن يت جيــوز جلمي

  .بواسطة الفيديو يف القاعة االحتياطية
    

  ستديرةرئاسة مناقشات املوائد امل    
 
 رفيـع املـستوى مـن الـدول الـيت           ممثِّـل يرأس كل واحدة مـن مناقـشات املوائـد املـستديرة              -٥

 رفيـع املـستوى مـن تلـك الـدول،      ممثِّـل ينتمي إليها نّواب رئيس املكتـب، ويف حـال عـدم وجـود         
ويـتم  . ديرة رفيـع املـستوى لـريأس مناقـشة املائـدة املـست            ممثِّـل تتوىل اجملموعة اإلقليمية املعنية تعيني      

  .لمكتب املوسَّعلبسحب القرعة خالل اجتماع توزيع الدول على مناقشات املوائد املستديرة 
    

    البيانات االستهاللية    
وجيـوز أن  . يفتتح املناقشةَ رئيُس كل مائدة مـستديرة وُيـديل بكلمـة اسـتهاللية وجيـزة              -٦

  .ُتدعى األمانةُ إىل تقدمي كلمات استهاللية وجيزة
    

    داخالتامل    
ــتكلِّمني     -٧ ــةٌ بأمســاء امل ــع قائم ــن ُتوَض ــداخالت أن    . ل ــدمي م ــة يف تق ــود الراغب ــى الوف وعل

  .تسترعي انتباه الرئيس إىل ذلك
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املزمـع أالَّ تكـون هنـاك        مـن  مـستديرة،  مائـدة مناقـشة    لكـل  املخصَّصة املدة إىل بالنظر  -٨
 دقـائق  ثـالث  علـى  املداخالت مدة تقتصر بأن ىوُيوَص وطنية، بيانات أو مسبقاً ةعدَُّم كلمات
 ،عنّيـة امل املـستديرة  املائـدة  مبناقـشة  املـشمولة  املـسائل  بـشأن  تعليقات أو أسئلة شكلَ خذتتَّ وبأن

  . بني املشاركنيوالتجارب اخلربات وتبادل احلوار  علىتشجيعال بغيةوذلك 
، بغيـة   بكلمـاهتم ني   مائدة مستديرة للمناقـشة تنظـيم طريقـة إدالء املـراقب           يتوىل رئيس كلِّ    -٩

وفقـاً للنظـام الـداخلي للجـان الفنيـة للمجلـس          إتاحة اجملال هلم للمشاركة يف املناقشات، وذلـك         
  .واملمارسات املرعية ذات الصلةاالقتصادي واالجتماعي، 

    
    املستديرة املوائد نتائج مناقشات عرض  

 بتلخـيص   األمانـة،  مـن  مبـساعدةٍ  و ، الشخـصية  بـصفته  مـستديرة  مائدة كلِّ  رئيسُ مويق  -١٠
 قبـل صة إىل اللجنـة بكامـل هيئتـها،        مها ملخَّـ   ويقـدِّ  ،املـستديرة  مائدتـه    مناقشةيف   البارزة لنقاطا

  .اجلزء الرفيع املستوى اختتام
 


