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  اتخدِّرجلنة امل
  الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١- ١٣فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقَّت٢البند 

        إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى
      املشروحجدول األعمال املؤقَّت     
      تجدول األعمال املؤقَّ    

  .انتخاب أعضاء املكتب  -١
  .واملسائل التنظيمية األخرىإقرار جدول األعمال   -٢
    

    اجلزء الرفيع املستوى    
  .افتتاح اجلزء الرفيع املستوى  -٣
ــشة العامَّــ   -٤ ــستوى  املناق ــع امل ــة   : ة يف إطــار اجلــزء الرفي ــدُّم احملــرز والتحــدِّيات القائم التق

ــاون الـــدويل صـــوب     يف ــة العمـــل بـــشأن التعـ جمـــال تنفيـــذ اإلعـــالن الـــسياسي وخطـ
  .العامليةات خدِّر املومتوازنة ملواجهة مشكلةاستراتيجية متكاملة 

  :ة يف إطار اجلزء الرفيع املستوىمناقشات املوائد املستدير  -٥
  ؛واالرهتان هلا باتِّباع هنج شاملات خدِّر املاحلدُّ من تعاطي: خفض الطلب  )أ(  

ات، ومراقبـــة مخـــدِّراحلـــدُّ مـــن العـــرض غـــري املـــشروع لل : خفـــض العـــرض  )ب(   
ــسالئف وامل ــى      ال ــضاء عل ــشأن الق ــدويل ب ــاون ال ــة، والتع ــشِّطات األمفيتاميني ن
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ة خــدِّرالزراعــة غــري املــشروعة للمحاصــيل الــيت ُتــستعمل يف إنتــاج العقــاقري امل  
  ات العقلية وبشأن التنمية البديلة؛ؤثِّروامل

  . التعاون القضائيوتشجيعمكافحة غسل األموال : التعاون الدويل  )ج(  
  .ملستوىنتائج اجلزء الرفيع ا  -٦
  .اختتام اجلزء الرفيع املستوى  -٧
    

    اجلزء املعياري    
  .حلقات النقاش  -٨
ــدويل صــوب اســتراتيجية         -٩ ــاون ال ــشأن التع ــة العمــل ب ــسياسي وخط ــذ اإلعــالن ال تنفي

ــشكلة   ــة مـ ــة ملواجهـ ــة ومتوازنـ ــدِّر املمتكاملـ ــةات خـ ــة : العامليـ ــتعراضمتابعـ ــة اسـ  جلنـ
 ة بـشأن مـشكلة    ورة االسـتثنائية للجمعيـة العامَّـ      لـد  ل متهيـداً ،   الرفيع املـستوى   املخدرات

  .٢٠١٦عام  املزمع عقدها يف ،العامليةات خدِّرامل
  : اتخدِّرتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة امل  -١٠

ومنظمـة الـصحة العامليـة واألعمـال        ات  خـدِّر  امل التحدِّيات الـيت تواجههـا جلنـة        )أ(  
ار إصـد بغيـة احتمـال     ض املـواد    اليت ستـضطلعان هبـا مـستقبال يف جمـال اسـتعرا           

  توصيات بشأن جدولتها؛
  لتغيريات يف نطاق مراقبة املواد؛ا  )ب(  
  ات؛خدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل  )ج(  
ات العقليــة لألغــراض ؤثِّرة واملـ خــدِّرالتعـاون الــدويل لـضمان تــوافر العقـاقري امل     )د(  

  ية والعلمية مع منع تسريبها؛ الطبِّ
  .اتخدِّراهدات الدولية ملراقبة املخرى الناشئة عن املعاملسائل األ  )ه(  

  . اهليئات الفرعية التابعة للجنة وتوصياتاتخدِّرجار باملتِّعاملي فيما يتعلق باالالوضع ال  -١١
    

    اجلزء العملي    
التـــابع ملكتـــب  ات خـــدِّر املة إىل برنـــامجتقـــدمي توجيهـــات بـــشأن الـــسياسة العامَّـــ      -١٢

ات خـدِّر  امل  وتدعيم ذلك الربنامج ودور جلنة     ،ات واجلرمية خدِّر بامل املتحدة املعين  األمم
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ــة بالــشؤون اإلداريــة وا        ــا يف ذلــك املــسائل املتعلق ــصفتها هيئتــه اإلداريــة، مب مليزانيــة ب
  :واإلدارة االستراتيجية

واجلرميـة والتوجيهـات املتعلقـة      ات  خـدِّر  بامل عمل مكتب األمـم املتحـدة املعـين         )أ(  
  ة؛مَّبالسياسة العا

  التـــابع ملكتــــب  ات خــــدِّر املدور اللجنـــة بــــصفتها اهليئـــة اإلداريــــة لربنـــامج     )ب(  
  :ات واجلرميةخدِّراألمم املتحدة املعين بامل

ــامج   ‘١‘     ــدعيم برنـ ــدِّر املتـ ــم امل  ات خـ ــب األمـ ــابع ملكتـ ــين  التـ ــدة املعـ تحـ
  ات واجلرمية؛خدِّربامل

  .جيةة واإلدارة االستراتياملسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية وامليزاني  ‘٢‘    
  
***  

  . للدورة الثامنة واخلمسني للجنةجدول األعمال املؤقَّت  -١٣
  .مسائل أخرى  -١٤
  . أعمال دورهتا السابعة واخلمسنياعتماد تقرير اللجنة عن  -١٥
    

      الشروح    
    ضاء املكتبانتخاب أع  - ١  

، أن تقـوم جلنـة      ١٩٩٩/٣٠اره  ل مـن قـر     اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي، يف البـاب األوَّ          قرَّر
، بانتخـاب مكتبـها للـدورة الالحقـة يف هنايـة كـل دورة مـن          ٢٠٠٠ات، ابتداًء من عام     خدِّرامل

ط يف األعمــال التحــضريية ملــا تعقــده مــن اجتماعــات   يدوراهتــا، وتــشجيعه علــى أداء دور نــش 
ات خـدِّر  امل د برنـامج  ى هلـا أن تـزوِّ      من اجتماعـات بـني الـدورات، ليتـسنَّ         عادية وملا تعقده أيضاً   

وفّعالـة يف   بتوجيهات مـستمّرة    ) املكتب(ات واجلرمية   خدِّرالتابع ملكتب األمم املتحدة املعين بامل     
  .ةجمال السياسة العامَّ

 مـن النظـام الـداخلي    ١٥، وللمـادة  ١٩٩٩/٣٠قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي        لووفقاً  
 اختتـــام دورهتــا الــسادسة واخلمـــسني  عنــد  الفنيــة التابعــة للمجلـــس، قامــت اللجنــة،      للجــان 

 ، بافتتــاح دورهتــا الــسابعة واخلمــسني لغــرض٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول١٣املــستأنفة، يف 
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اب نـوَّ ويف تلـك اجللـسة، انتخبـت اللجنـة الـرئيس و           . وحيد هو انتخاب مكتبـها لتلـك الـدورة        
  .الرئيس الثالثة واملقرِّر

 التوزيع اإلقليمي، سيكون أعضاء مكتـب الـدورة    ويف ضوء التناوب على املناصب على أساس      
  :هتم اإلقليمية على النحو التايلالسابعة واخلمسني للجنة وجمموعا

  
  املنصب  اجملموعة اإلقليمية  العضو

  خالد عبد الرمحن مشعة
  )مصر(

  الرئيس  الدول األفريقية

  باجراكيتياهبا ماهيدول
  )تايلند(

   للرئيسوىل األةالنائب  دول آسيا واحمليط اهلادئ

   للرئيسالنائب الثاين  دول أوروبا الشرقية  )هنغاريا(وداي تش الجاب
  كارمن بوخان فريري

  )إسبانيا(
  النائبة الثالثة للرئيس  دول أوروبا الغربية ودول أخرى

   سالو سريفريا مارتينينسغو
  ) املكسيك(

  راملقرِّ  ي دول أمريكا الالتينية والكاريب

  
بعــة، أُنــشئ فريــق   وللممارســة املت١٩٩١/٣٩َّ االقتــصادي واالجتمــاعي  لقــرار اجمللــساًووفقــ
ل الدولـة    والـصني وممثِّـ    ٧٧ف من رؤساء اجملموعات اإلقليميـة اخلمـس ورئـيس جمموعـة الــ             مؤلَّ

ى رئاسة االحتـاد األورويب أو مراقـب عنـها ملـساعدة رئـيس اللجنـة يف معاجلـة املـسائل                     اليت تتولَّ 
س ى يف قـرار اجمللـ     ع املتـوخَّ  الفريق، مع أعضاء املكتب، املكتـب املوسَّـ       ل ذلك   ويشكِّ. التنظيمية

  .١٩٩١/٣٩االقتصادي واالجتماعي 
    

    عمال واملسائل التنظيمية األخرىإقرار جدول األ  - ٢  
ه ينبغـي الفـصل بـني وظـائف         ، أنَّـ  ١٩٩٩/٣٠االجتمـاعي، يف قـراره      االقتـصادي و  ر اجمللـس    رَّق

كتـب  التـابع مل  ات  خـدِّر  امل ري ودورها بـصفتها اهليئـة اإلداريـة لربنـامج         اللجنة املتعلقة بوضع املعاي   
ه ينبغي، من مث، صياغة جـدول أعمـال اللجنـة يف            وأنَّ. ات واجلرمية خدِّراألمم املتحدة املعين بامل   

  :أين متمايزين، على النحو التايلجزهيكل يشمل 
ــا املنبث       )أ(   ــأداء وظائفه ــاءه ب ــة أثن ــوم اللجن ــاري، تق ــدات   جــزء معي ــن املعاه ــة م ق

ة واجمللـس، ومبعاجلـة     واملتعلقة بوضع املعايري، مبا فيها الواليات املـسندة إليهـا مـن اجلمعيـة العامَّـ               
  ات؛ خدِّريستجد من مسائل مراقبة امل ما
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ات خـدِّر  املجزء عملي، متارس اللجنة أثناءه دورها بصفتها اهليئة اإلدارية لربنـامج         )ب(  
  .ة إىل املكتباسة العامَّاملسائل املتصلة بتقدمي التوجيهات بشأن السيالتابع للمكتب، وتنظر يف 

وقد ُنظِّم هيكلُ جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة واخلمسني للجنـة مبـا يتوافـق مـع قـرار                   
  . ١٩٩٩/٣٠اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

قتــصادي واالجتمــاعي  مــن النظــام الــداخلي للجــان الفنيــة التابعــة للمجلــس اال٧وتــنص املــادة 
 إىل سـتناداً على أن ُتقرَّ اللجنـة، يف بدايـة كـل دورة، جـدول األعمـال اخلـاص بتلـك الـدورة، ا             

  .جدول األعمال املؤقَّت
  ، بتقريــر اللجنــة ٢٠١٣/٢٤٩ره وقــد أحــاط اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي علمــا، يف مقــرَّ 

 لـدورة اللجنـة     عمـال املؤقـت   عن أعمال دورهتـا الـسادسة واخلمـسني، ووافـق علـى جـدول األ              
 .السابعة واخلمسني

 الــدورةعقد فقــت عليــه اللجنــة يف دورهتــا الــسادسة واخلمــسني املــستأنفة، ســُت علــى مــا اتًَّءوبنــا
، علـى أن تعقـد املـشاورات    ٢٠١٤مـارس  / آذار٢١ إىل ١٣السابعة واخلمسون يف الفترة مـن    

  .٢٠١٤مارس / آذار١٢السابقة للدورة يف 
 إجــراء مناقــشات مثمــرة خــالل ىليتــسنَّقــدم مــشاريع القــرارات يف أقــرب وقــت ممكــن وينبغــي أن ت

ــدورة  ــسابقة لل ــشاورات ال ــاًو. امل ــة  وفق ــرار اللجن ــد٥٥/١ِّ لق ــشاريع   ، ُح ــدمي م ــهائي لتق د املوعــد الن
  .٢٠١٤فرباير / شباط١٣يوم اخلميس  وهو أربعة أسابيع قبل بدء الدورة، أي عند ظهر ،القرارات
نة تود، بعد إقرار جدول األعمال، أن تضع جدوالً زمنياً وتتفق علـى تنظـيم أعمـال       اللج ولعلَّ

  .ح الوثيقة تنظيم األعمال املقتَرويرد يف مرفق هذه. الدورة السابعة واخلمسني
    

    الوثائق    
  (E/CN.7/2014/1)ت املشروح جدول األعمال املؤقَّ

  
    اجلزء الرفيع املستوى    

     املستوىلرفيعافتتاح اجلزء ا  - ٣  
، بـأن تعقـد اللجنـة أجـزاء مـن           ١٩٩٩/٣٠االجتمـاعي، يف قـراره      االقتـصادي و  أوصى اجمللـس    

نــة ، بغيــة التركيــز علــى مواضــيع معيَّ ذلــكدوراهتــا علــى مــستوى وزاري، كلمــا اقتــضى األمــر
  .ةتثنائية العشرين للجمعية العامَّتتعلق مبتابعة الدورة االس
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، جـــزءاً مـــن دورهتـــا الـــسادسة ٥١/٤ و٥٠/١٢ و٤٥/٧ بقراراهتـــا ، عمـــالًوعقـــدت اللجنـــة
 علــى املــستوى الــوزاري، كمــا عقــدت جــزءاً رفيــع املــستوى يف   ،٢٠٠٣، يف عــام واألربعــني

م احملــرز ، وذلــك مــن أجــل اســتعراض وتقيــيم التقــدُّ     ٢٠٠٩دورهتــا الثانيــة واخلمــسني عــام    
دة يف اإلعـالن    ت احملـدَّ  والصعوبات الـيت تواجههـا الـدول األعـضاء يف حتقيـق األهـداف والغايـا               

ق قــرار اجلمعيــة مرفــ(ة يف دورهتــا االســتثنائية العــشرين الــسياسي الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامَّــ
  ).٢٠/٢-ة دإالعامَّ
رت الدول األعضاء يف األمم املتحدة، يف اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون                   رَّوق

ــة ملواج    ــة ومتوازن ــتراتيجية متكامل ــدويل صــوب اس ــشكلة ال ــة م ــذين  ات خــدِّر امله ــة، الل العاملي
ة يف اعتمدهتما اللجنة خالل اجلزء الرفيع املستوى من دورهتا الثانيـة واخلمـسني واجلمعيـة العامَّـ         

، استعراضــاً ٢٠١٤، أن جتــري اللجنــة، يف دورهتــا الــسابعة واخلمــسني عــام  ٦٤/١٨٢قرارهــا 
  . اسي وخطة العملرفيع املستوى بشأن تنفيذ الدول األعضاء لإلعالن السي

ــا   ــة، يف قرارهـ ــين    ٥٣/١٦وطلبـــت اللجنـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــذي ملكتـــب األمـ ــدير التنفيـ ، إىل املـ
ات واجلرمية أن يعدَّ كل عامني تقريراً منفـرداً عـن اإلجـراءات املتَّخـذة لتنفيـذ اإلعـالن                   خدِّربامل

 إطــار االســتبيان الــسياسي وخطــة العمــل، اســتناداً إىل الــردود املقدَّمــة مــن الــدول األعــضاء يف 
ل اخلاص بالتقارير السنوية، وأن يقدِّمه إىل اللجنة اليت كان من املزمـع أن تنظـر يف التقريـر األوَّ      

  .٢٠١٢ اخلامسة واخلمسني، يف عام من تلك التقارير يف دورهتا
الـدول أن تتخـذ، يف الوقـت املناسـب،     ب، ٦٧/١٩٣، يف قرارهـا   جمـدَّداً ة اجلمعية العامَّـ   وأهابت

تدابري الالزمة لتنفيذ اإلجراءات احملددة يف اإلعالن السياسي وخطة العمـل وحتقيـق األهـداف               ال
  .لواردة فيهماوالغايات ا

ــ ــا  رَّوق ــة، يف قراره ــدُّ  ، أن جيــر٥٦/١٢رت اللجن ــستوى للتق ــع امل ــذي ى االســتعراض الرفي م ال
ــدور     ــسياسي وخطــة العمــل خــالل ال ــدول األعــضاء يف تنفيــذ اإلعــالن ال ــه ال ــسابعة أحرزت ة ال

صة عـادة   ، وذلك ملدة يومني، باإلضافة إىل األيام اخلمسة املخصَّـ         ٢٠١٤واخلمسني للجنة عام    
  . ل من العامللدورات العادية اليت تعقدها اللجنة يف النصف األوَّ

ــ ــضاً رَّوق ــة أي ــع    ٥٦/١٢ يف قرارهــا ،رت اللجن ، أن يكــون املوضــوع احملــوري لالســتعراض الرفي
م احملرز والتحـدِّيات القائمـة يف جمـال تنفيـذ اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل                   التقدُّ"املستوى هو   

  ". العامليةات خدِّر املبشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة
ــ ــني       رَّوق ــا ب رت كــذلك أن يراعــي االســتعراُض املتوســط األجــل، وكــذلك االجتماعــات فيم

  : األعضاء إضافةً إىل ما يليلدولالدورتني، مسامهات ا
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تقرير املدير التنفيـذي للمكتـب عـن اإلجـراءات الـيت اختـذهتا الـدول األعـضاء                   )أ(  
ــة      لتنفيــذ اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكامل

ت فيـه   ، الـذي نظـر    )Corr.1 و E/CN.7/2012/14(العامليـة   ات  خـدِّر  امل ومتوازنة ملواجهـة مـشكلة    
  جنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني؛الل

نتائج مناقشات املوائد املستديرة املواضـيعية للجنـة، املنعقـدة يف إطـار دوراهتـا                  )ب(  
   واخلمسني إىل السادسة واخلمسني؛من الثالثة
 الدراسات والتقارير ذات الصلة الـصادرة عـن املكتـب واهليئـة الدوليـة ملراقبـة                 )ج(  

   هيئات األمم املتحدة ذات الصلة؛ات الفرعية للجنة وسائرواهليئات خدِّرامل
ــة        )د(   ــة واإلقليمي ــن املنظمــات الدولي ــواردة م ــصلة ال ــات األخــرى ذات ال املعلوم

  العاملية؛ات خدِّر املعلق مبشكلةاملعنية فيما يت
املعلومــات األخــرى ذات الــصلة الــواردة مــن اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص   )ه(  
  .العامليةات خدِّر املشكلةعلق مبفيما يت

وإضافة إىل ذلك، دعت اللجنة املـشاركني يف االسـتعراض الرفيـع املـستوى إىل مراعـاة أعمـال                   
ات، وخــصوصاً خــدِّراالجتماعـات اإلقليميــة لرؤســاء األجهــزة الوطنيــة املعنيــة بإنفــاذ قــوانني امل 

  .اتخدِّر امل يتعلق بإنفاذ قواننياملبادرات اليت ميكن أن تعزِّز التعاون فيما
، ودعـت الـدول   ٥٦/١٢، بقـرار اللجنـة   ٦٨/١٩٧ة علمـاً، يف قرارهـا    وأخذت اجلمعيـة العامَّـ    

ــع     ــتعراض الرفيـ ــراقبني إىل املـــشاركة بنـــشاط علـــى املـــستوى املناســـب يف االسـ األعـــضاء واملـ
 إليهـا مـن خـالل اجمللـس       م  قدَّ نتائج االسـتعراض الرفيـع املـستوى سـتُ         نَّاملستوى، وأشارت إىل أ   

العامليــة ات خــدِّر املبــشأن مــشكلة أن تعقــدهااملزمــع لــدورة االســتثنائية اســتعداداً ل، لتنظــر فيهــا
  .٢٠١٦عام  يف

مة من هيئات األمم املتحدة واملنظمات الدولية دَّومجيع الوثائق املشار إليها، واملعلومات املق
مة يف ، والتوصيات املقد٥٦/١٢َّار اللجنة قرعمالً بواإلقليمية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص 

ات، متاحة على املوقع خدِّرجهزة الوطنية إلنفاذ قوانني املاإلقليمية لرؤساء األاالجتماعات 
 /www.unodc.org/unodc/en/commissions (اإللكتروين للدورة السابعة واخلمسني للجنة

CND/session/session-57.html(.  
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ثناسـنوي الثـاين عـن اإلجـراءات     الض على اجلزء الرفيع املستوى تقرير املـدير التنفيـذي ا      وسُيعَر
الــيت اختــذهتا الــدول األعــضاء لتنفيــذ اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل    

  . (E/CN.7/2014/7)العاملية ات خدِّر امل مشكلةصوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة
االســتعراض يف ض علــى اجلــزء الرفيــع املــستوى أيــضاً مــسامهة املــدير التنفيــذي للمكتــب  عَرُتوســ

تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية               لالرفيع املستوى   
  .(UNODC/ED/2014/1)عاملية الات خدِّر املمتوازنة ملواجهة مشكلةومتكاملة 

    
التقدُّم احملرز والتحدِّيات القائمة يف جمال : ة يف إطار اجلزء الرفيع املستوىاملناقشة العامَّ  - ٤  

تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة 
    العامليةات خدِّر املواجهة مشكلةومتوازنة مل

ة مناقــشة عامَّــمــن  االســتعراض الرفيــع املــستوى يتكــوَّن، أن ٥٦/١٢ة، يف قرارهــا رت اللجنــرَّقــ
التقــدُّم احملــرز والتحــدِّيات القائمــة يف جمــال تنفيــذ اإلعــالن الــسياسي  "بــشأن املوضــوع احملــوري 

ــة ملواجهــة مــشكلة       ــة ومتوازن ــدويل صــوب اســتراتيجية متكامل ــاون ال ــشأن التع  وخطــة العمــل ب
  ".ةالعامليات خدِّرامل

ع، وافقت اللجنة يف دورهتـا الـسادسة واخلمـسني املـستأنفة             على توصية من املكتب املوسَّ     ًءوبنا
  .E/CN.7/2014/13نة يف الوثيقة ة املبيَّعلى الترتيبات التنظيمية للمناقشة العامَّ

    
    الوثائق    

 مـسني للجنـة    من األمانة بـشأن تنظـيم اجلـزء الرفيـع املـستوى مـن الـدورة الـسابعة واخل                   مذكِّرة
  (E/CN.7/2014/13)ات خدِّرامل

تقرير املـدير التنفيـذي عـن اإلجـراءات الـيت اختـذهتا الـدول األعـضاء لتنفيـذ اإلعـالن الـسياسي                       
 وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة  

  (E/CN.7/2014/7)العاملية ات خدِّرامل
 االسـتعراض الرفيـع     يفات واجلرميـة    خـدِّر يذي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل     مسامهة املدير التنف  

املــستوى لتنفيــذ اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية     
ــة ملواجهــة مــشكلة   ــة ومتوازن ــة، ات خــدِّر املمتكامل ــة املزمــع أن العاملي ــه جلن يف ات خــدِّر املجتري

  (UNODC/ED/2014/1) ٢٠١٤ عام
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    رة يف إطار اجلزء الرفيع املستوىمناقشات املوائد املستدي  - ٥  
    االرهتان هلا باتِّباع هنج شاملوات خدِّر املاحلدُّ من تعاطي: خفض الطلب  )أ(  
ات؛ ومراقبة السالئف واملنشِّطات مخدِّراحلدُّ من العرض غري املشروع لل: خفض العرض  )ب(  

  ويل بشأن القضاء على الزراعة غري املشروعة للمحاصيل األمفيتامينية؛ والتعاون الد
     العقلية وبشأن التنمية البديلةاتؤثِّرة واملخدِّراليت ُتستعمل يف إنتاج العقاقري امل

     التعاون القضائيوتشجيعمكافحة غسل األموال : التعاون الدويل  )ج(  
 مناقــشات املــستوى أيــضاً، أن يــشمل االســتعراض الرفيــع ٥٦/١٢رت اللجنــة، يف قرارهــا رَّقــ

خفــض الطلــب والتــدابري ذات الــصلة؛  (موائــد مــستديرة حــول الركــائز الــثالث خلطــة العمــل   
 لقــضائي التعــاون اوتــشجيعوخفــض العــرض والتــدابري ذات الــصلة؛ ومكافحــة غــسل األمــوال 

  ).تعزيزاً للتعاون الدويل
  ا الــسادسة واخلمــسني املــستأنفة ع، وافقــت اللجنــة يف دورهتــسَّــ علــى توصــية مــن املكتــب املوًءوبنــا

  .E/CN.7/2014/13ن يف الوثيقة على الترتيبات التنظيمية ملناقشات املوائد املستديرة على النحو املبيَّ
    

    الوثائق    
  من األمانة بـشأن تنظـيم اجلـزء الرفيـع املـستوى مـن الـدورة الـسابعة واخلمـسني للجنـة                      مذكِّرة

  (E/CN.7/2014/13)ات خدِّرامل
    

    نتائج اجلزء الرفيع املستوى  - ٦  
، على إصدار بيان وزاري مـشترك مقتـضب يف ختـام         ٥٦/١٢عقدت اللجنة العزم، يف قرارها      

ــدول          ــذ ال ــدُّم احملــرز يف تنفي ــتعراض التق ــى أســاس اس ــستوى حيــدِّد، عل ــع امل ــتعراض الرفي االس
 مـن أجـل القيـام       األعضاء لإلعالن السياسي وخطة العمل، اإلجنازات والتحدِّيات واألولويـات        

وسـائر الـصكوك ذات     ات  خـدِّر  امل مبزيد من العمل، يف إطار االتفاقيات الدوليـة الـثالث ملراقبـة           
  .الصلة الصادرة عن األمم املتحدة

وعقدت اللجنة العزم أيضاً على تقدمي حـصيلة نتـائج االسـتعراض الرفيـع املـستوى إىل اجلمعيـة              
 مجلـة أمـور منـها الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة بـشأن        ة لكي تنظر فيهـا، وذلـك بـالنظر إىل       العامَّ

  .٢٠١٦ملية، املزمع عقدها يف عام العاات خدِّر املمشكلة
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 بالنقـاط   حيـيط علمـاً   أن  ع أن يعتمد اجلزء الرفيع املستوى البيان الوزاري املـشترك، و          ومن املتوقَّ 
  .شات املوائد املستديرةالبارزة لنتائج مناق

    
    فيع املستوىاختتام اجلزء الر  - ٧  

  .٦ن عن اختتام اجلزء الرفيع املستوى عقب انتهاء اللجنة من النظر يف البند علَسُي
    

      اجلزء املعياري    
    حلقات النقاش  - ٨  

كتـب  مها املفة، استناداً إىل التوصية الـيت قـدَّ    رت اللجنة يف دورهتا السادسة واخلمسني املستأن      رَّق
ت للـدورة الـسابعة واخلمـسني، أن تعقـد         دول األعمـال املؤقَّـ     من ج  ٨ع فيما يتعلق بالبند     املوسَّ

ويتبـع ذلـك النـسق      . نـهم اجملموعـات اإلقليميـة املختلفـة       حلقيت نقـاش يـشارك فيهمـا خـرباء تعيِّ         
  .١٨/١رها  مبقرَّلة اجلنائية، عمالًهج الذي اختارته جلنة منع اجلرمية والعداالنَّ

ل إىل توافـق  ن اللجنـة مـن التوصُّـ   نقاش تلـك، مل تـتمكَّ  وضوعي حللقات الوفيما يتعلق بالتركيز امل  
  .خالل فترة ما بني الدورتنيمناقشة تلك املسألة متابعة فقت على ، واتَّ يف هذا الشأنيف اآلراء

    
تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة   - ٩  

 الرفيع  جلنة املخدراتاستعراضمتابعة : العامليةات خدِّر املومتوازنة ملواجهة مشكلة
 ،امليةالعات خدِّر املة بشأن مشكلةلدورة االستثنائية للجمعية العامَّ لمتهيداً، املستوى

    ٢٠١٦املزمع عقدها يف عام 
 مـن خـالل   االً فعَّالتزمت الدول األعضاء يف اإلعالن السياسي بتنفيذ اإلعالن وخطة عمله تنفيذاً  

ة لدويل الوطيد، وبالتعاون مع املنظمات اإلقليميـة والدوليـة ذات الـصلة، ومبـساعدة تامَّـ               التعاون ا 
من املؤسسات املالية الدولية، وسائر الوكاالت ذات الصلة، وبالتعاون مع اجملتمـع املـدين، مبـا يف                 
 ذلك املنظمات غري احلكومية، وكذلك القطاعان العام واخلاص، وبتقدمي تقـارير كـل سـنتني إىل               

ورأت . ا تامـ  تنفيـذ اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل تنفيـذاً           لعن اجلهود املبذولـة     ات  خدِّر امل جلنة
 بـشأن   تـدرج اللجنـة يف جـدول أعماهلـا بنـداً مـستقالً       من الضروري أنْ  أنَّ الدول األعضاء أيضاً  

 املستأنفة، رت اللجنة، يف دورهتا السادسة واخلمسني    رَّوق. متابعة تنفيذ هذا اإلعالن وخطة عمله     
جلنة استعراض  متابعة  : "ن السياسي وخطة العمل   أن تضيف ما يلي إىل البند املتعلق بتنفيذ اإلعال        
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ات خـدِّر  امل ة بـشأن مـشكلة    لـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامَّـ        ل متهيـداً ،  الرفيع املستوى املخدرات  
  ."٢٠١٦ املزمع عقدها يف عام ،مليةالعا

ــالفقرة   ــدول األعــضاء بــضرورة أنْ   مــن اإلعــال ٤٠وعمــالً ب ــسياسي، أوصــت ال ص  خيــصِّن ال
ات خـدِّر  امل اجمللس االقتصادي واالجتماعي جزءاً رفيع املستوى ملناقشة موضوع يتعلق مبـشكلة          

  .هذه املشكلة للنظر يف  استثنائيةًة دورةًعقد اجلمعية العامَّالعاملية، وأن َت
ــالفقرة   ــسياسي، ٤٠وعمــالً ب ــرَّرت  مــن اإلعــالن ال ــة العامَّــ اجل ق   ، ٦٧/١٩٣ة، يف قرارهــا معي

العامليـة، عقـب   ات خدِّر امل دورة استثنائية للجمعية بشأن مشكلة٢٠١٦أن تعقد يف أوائل عام    
م الـذي أحرزتـه الـدول األعـضاء يف تنفيـذ اإلعـالن الـسياسي        االستعراض الرفيع املستوى للتقدُّ 

االسـتثنائية التقـدُّم احملـرز يف تنفيـذ         أن تـستعرض الـدورة      وقـرَّرت اجلمعيـة أيـضاً       . ة العمل وخط
قـت والتحـدِّيات    اإلعالن السياسي وخطة العمل، مبا يف ذلك إجراء تقيـيم لإلجنـازات الـيت حتقَّ              

 العاملية، يف إطار االتفاقيات الدوليـة الـثالث ملكافحـة      ات  خدِّر امل ي ملشكلة دِّ يف التص  قامتاليت  
ــم املتحــدة ذ   ات خــدِّرامل ــن صــكوك األم ــا م ــتثنائية   وغريه ــدورة االس ــد ال ــصلة، وأن تعق ات ال

  . وعمليتها التحضريية يف حدود املوارد املتاحة
ــسمرب /ويف كــانون األول ــة، يف قرارهــا  ٢٠١٣دي ــاون  ٦٨/١٩٧، طلبــت اجلمعي ــق بالتع  املتعل

العامليــة، إىل اللجنــة، بوصــفها جهــاز األمــم املتحــدة ات خــدِّر املالــدويل علــى مكافحــة مــشكلة
العمليـة  يف  ات، أن تـشرع     خـدِّر ل عـن معاجلـة املـسائل املتعلقـة مبراقبـة امل           قام األوَّ املسؤول يف امل  

حـات مـن الـدورتني الـسابعة        التحضريية للدورة االستثنائية، مبا يف ذلـك عـن طريـق تقـدمي مقترَ             
 االجتماعي، وذلـك دعمـاً    االقتصادي و واخلمسني والثامنة واخلمسني للجنة، عن طريق اجمللس        

م احملرز يف تنفيذ اإلعالن الـسياسي وخطـة العمـل،           حضريية، بشأن مسائل منها التقدُّ    للعملية الت 
  . من دورهتا التاسعة والستنية فيها ابتداًءلتنظر اجلمعية العامَّ

ثناسنوي الثاين عن اإلجراءات اليت اختذهتا الدول األعضاء        الوباإلضافة إىل تقرير املدير التنفيذي ا     
ض على اللجنة عدد من الوثـائق       عَر، سيُ (E/CN.7/2014/7) وخطة العمل    لتنفيذ اإلعالن السياسي  

ات، وعـن  خـدِّر  األمانـة عـن الوضـع العـاملي فيمـا يتعلـق بتعـاطي امل             التنظر فيها، مبا يف ذلك تقرير     
  ).E/CN.7/2014/4 وE/CN.7/2014/3(ات خدِّربامل باالتِّجار الوضع العاملي فيما يتعلق

 املتعلق بتحسني النوعية وبنـاء قـدرات الرصـد مـن أجـل مجـع         ٥٤/٩لجنة   إىل قرار ال   شري أيضاً أُو
 هلـا علـى مـستوى    تـصدِّي العامليـة وتـدابري ال   ات  خـدِّر  امل البيانات وإبالغها وحتليلها بـشأن مـشكلة      

، الـيت   تقارير السنوية الة، الذي طلبت فيه اللجنة من املدير التنفيذي أن يدرج يف            السياسات العامَّ 
وعـن الوضـع العـاملي    ات خـدِّر  املإىل اللجنة عن الوضع العاملي فيما يتعلـق بتعـاطي  مانة تقدِّمها األ 
ات، حملةً عامةً عن التدابري واألنـشطة الـيت يـضطلع هبـا مكتـب األمـم             خدِّربامل باالتِّجار   فيما يتعلق 
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ة بـه والـدعم   واجلرمية بغية تعزيز اجلودة العلميـة آلليـات اإلبـالغ اخلاصـ    ات خدِّر باملاملتحدة املعين 
  . الذي ُيقدَّم إىل الدول األعضاء من أجل تطوير قدراهتا يف جمال مجع البيانات وحتليلها

    
    خفض الطلب والتدابري ذات الصلة    

 إىل املدير التنفيذي أن يواصل تقدمي تقـارير سـنوية إليهـا عـن               ٥٣/١٦طلبت اللجنة يف قرارها     
عرضها بـصورة غـري مـشروعة، وفقـاً لواليـات اإلبـالغ       وات خدِّر املجاهات العاملية لتعاطي  االتِّ

ــدة لل   ــة الوحي ــسنة مخــدِّرمبوجــب االتفاقي ــة بربوتوكــول   ١٩٦١ات ل ــصيغتها املعدَّل  ١٩٧٢ ب
ويــرد تقريــر األمانــة عــن الوضــع العــاملي فيمــا يتعلــق  . ١٩٧١ات العقليــة لــسنة ؤثِّرواتفاقيــة املــ

  . E/CN.7/2014/3يف الوثيقة ات خدِّر املبتعاطي
 لالسـتعمال  تـصدِّي ، املتعلق بتعزيز التعاون الدويل يف جمـال ال     ٥٦/١٤ت اللجنة يف قرارها     حثَّو

ي للترامـادول وتعاطيــه، وصــنعه غـري املــشروع، وتوزيعـه حمليــاً ودوليــاً علـى حنــو غــري     غـري الطبِّــ 
ات خـدِّر  امل مشروع، الدول األعـضاء واملكتـب ومنظمـة الـصحة العامليـة واهليئـة الدوليـة ملراقبـة                 

ة، وخـصوصاً  دَّجاهـات املـستجِ  واجلهات األخرى على تقدمي وتبـادل املعلومـات عـن تلـك االتِّ            
ة وبيانــات ي والتعــاطي واملخــاطر علــى الــصحة العامَّــ فيمــا يتعلــق بأمنــاط االســتعمال غــري الطبِّــ 

مانـة عـن    يف تقرير األ    على اللجنة  ضعَرُتوس. ةخدِّرالتحاليل اجلنائية والتنظيم الرقايب للعقاقري امل     
م احملـرز   معلومـات عـن التقـدُّ      (E/CN.7/2014/3)ات  خـدِّر الوضع العـاملي فيمـا يتعلـق بتعـاطي امل         

  .دة يف القرارفيما يتعلق باألنشطة احملدَّ
ــة  وعمــالً ــرار اللجن ــرَّ   ٥١/١٤ بق ــسيق املق ــى تن ــشجيع عل ــق بالت ــة  املتعل ــني جلن ــها ب  رات ومواءمت

ملتحـدة املـشترك بـشأن األيـدز وفريوسـه، أحـال املكتـب              وجملس تنسيق برنامج األمم ا    ات  خدِّرامل
األيـدز  /إىل أمانة جملس تنسيق برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص املناعـة البـشرية               

 وعمالً. ن القرارات ذات الصلةتقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني، الذي يتضمَّ      
ذات الصلة الصادرة عن جملـس تنـسيق برنـامج األمـم            املقرَّرات   بالقرار نفسه، أحيلت إىل اللجنة    

رة مــن األمانــة عــن مــذكِّضــمن يــدز، ألا/املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
وجملــس تنــسيق برنــامج األمــم ات خــدِّر املرات ومواءمتــها بــني جلنــةالتــشجيع علــى تنــسيق املقــرَّ

  .(E/CN.7/2014/11)وسه بشأن األيدز وفرياملتحدة املشترك 
ات واجلرميـة أن يواصـل      خـدِّر ، إىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل      ٥٦/٦وطلبت اللجنة، يف قرارها     

الت العـدوى بفـريوس نقـص       إبالغ الدول األعضاء سنوياً بالتدابري املتَّخذة للتوصُّل إىل خفض معدَّ         
ات، وال ســيما متعاطيهــا بــاحلقن، خــدِّرمل يف املائــة يف أوســاط متعــاطي ا٥٠املناعــة البــشرية بنــسبة 

القرار يف تقرير املدير التنفيذي عـن أنـشطة         ذلك  وترد املعلومات املتعلقة بتنفيذ     . ٢٠١٥حبلول عام   
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ض علــى اللجنــة تقريــر املــدير التنفيــذي عــن  عَروســُي). E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2(املكتــب 
متعـاطي  الـدم بـني     باألمـراض املنقولـة      األيـدز وسـائر      لتفـشِّي  تـصدِّي  املتعلـق بال   ٤٩/٤تنفيذ القـرار    

  .(E/CN.7/2014/12)ات خدِّرامل
ــ ــا  وحثَّ ــة، يف قراره ــستندة   ٥٥/١٠ت اللجن ــتراتيجيات وسياســات م ــرويج الس ــشأن الت  إىل  ب

ات واجلرميــة علــى أن خــدِّرات، مكتــَب األمــم املتحــدة املعــين بامل خــدِّرشــواهد ملنــع تعــاطي امل 
لى علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل،         ْضعـن التجـارب واملمارسـات الفُـ       يواصل مجع معلومات    

ــزوِّد        ــواهد، وأن ُي ــستندة إىل ش ــة امل ــشطة واألدوات الوقائي ــة باألن ــات املتعلق ــيح املعلوم وأن ُيت
الدولَ، عند الطلب ورهناً بتـوافر مـوارد خارجـة عـن امليزانيـة، باإلرشـاد واملـساعدة يف صـوغ           

ذلــك وتــرد املعلومــات املتعلقــة بتنفيــذ . د تلــك التجــارب الناجحــةاســتراتيجيات وبــرامج جتــسِّ
  ).E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2(القرار يف تقرير املدير التنفيذي عن أنشطة املكتب 

 املتعلـق بتعزيـز الـربامج الراميـة إىل عـالج الـسجناء املـرهتنني               ٥٥/٢ هـا يف قرار وطلبت اللجنـة،    
أهيلـهم وإعـادة إدمـاجهم يف اجملتمـع، إىل املكتـب أن يـدرج               ات املفرج عنهم وإعادة ت    مخدِّرلل

ات املفـرج   مخـدِّر منائط تستهدف إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج من أجـل الـسجناء املـرهتنني لل             
مــه مــن بــرامج املــساعدة التقنيــة والتــدريب ذات الــصلة الــيت هتــدف إىل تعزيــز   دِّعنــهم فيمــا يق

ــاه االجتمــاعي   ــصحة والرف ــراد والال ــة، وأن يقــ  ُألألف ــا  دِّســر واجملتمعــات احمللي ــا يف دورهت م إليه
م قـدُّ  عـن الت    شـفوياً  م األمانـة تقريـراً    وسـتقدِّ . السابعة واخلمسني تقريـراً عـن تنفيـذ ذلـك القـرار           

  .احملرز يف تنفيذ ذلك القرار
    

    خفض العرض والتدابري ذات الصلة    
ــاملي ف    عَرُيســ ــة عــن الوضــع الع ــر األمان ــة تقري ــى اللجن ــق باال ض عل ــا يتعل ات خــدِّرجــار باملتِّيم

(E/CN.7/2014/4)           الـذي طلبـت فيـه       ،٥٣/١٦ الذي يتضّمن أيضاً معلومات عن تنفيـذ القـرار 
 جاهـات العامليـة لتعـاطي   اللجنة إىل املدير التنفيـذي أن يواصـل تقـدمي التقـارير الـسنوية عـن االتِّ          

  . وعرضها بصورة غري مشروعةات خدِّرامل
ــد أُ ــال توصــيف مســات     ج موضــوع درِوق ــارف يف جم ــادل اخلــربات واملع ــز تب ات خــدِّر املتعزي

ات خـدِّر  باالتِّجار بامل  بالتحليل اجلنائي يف التقرير السنوي لألمانة عن الوضع العاملي فيما يتعلق          
(E/CN.7/2014/4)      ٥٦/٣وطلبـت اللجنـة يف قرارهـا    . ٥٦/٥ على النحـو املطلـوب يف القـرار ،

لدويل على مكافحة املواد األفيونية غـري املـشروعة األفغانيـة املـصدر مـن               املتعلق بتعزيز التعاون ا   
خالل مواصلة وتقوية الدعم املقدَّم إىل مبادرة ميثاق باريس، إىل املكتب أن يقدِّم إليها تقـارير                
سنوية منتظمة عن التقدُّم احملرز واإلجراءات املتَّخذة يف تنفيذ املرحلة الرابعة من مبـادرة ميثـاق                
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ض على اللجنة تقرير عـن تعزيـز        عَروسُي. يس، رهناً بتوافر املوارد الالزمة من خارج امليزانية       بار
التعاون الدويل على مكافحة املواد األفيونية غري املشروعة األفغانية املصدر مـن خـالل مواصـلة                

  .، لتنظر فيه(E/CN.7/2014/14)وتقوية الدعم املقدَّم إىل مبادرة ميثاق باريس 
    

    فحة غسل األموال وتشجيع التعاون القضائي تعزيزاً للتعاون الدويلمكا    
 ، أن٢٠٠٩/٢٤٨ْره بناًء علـى توصـية اللجنـة، قـرَّر اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي، يف مقـرَّ         

  مـستقالً   مـن دورهتـا الثالثـة واخلمـسني، بنـداً          ج يف جـدول األعمـال املؤقَّـت للجنـة، ابتـداءً           رُِيْد
بشأن مكافحة غسل األمـوال وتـشجيع التعـاون القـضائي، وذلـك لتجـسيد اهليكـل املواضـيعي                   

ويف إطـار البنـد الفرعـي، سـُتتاح للـدول األعـضاء             . الوارد يف اإلعالن الـسياسي وخطـة العمـل        
ــات عــن اإلجــراءات املتَّ    ــدمي معلوم ــصلة مــن اإلعــالن     فرصــة لتق ــذ األجــزاء ذات ال خــذة لتنفي

  .من خطة العمل" واو"و" هاء" اخلصوص، اجلزأين السياسي، وعلى وجه
    

    الوثائق    
  (E/CN.7/2014/3)ات خدِّر املتقرير األمانة عن الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي

  (E/CN.7/2014/4)ات خدِّربامل باالتِّجار تقرير األمانة عن الوضع العاملي فيما يتعلق
ــم      ــب األمـ ــشطة مكتـ ــن أنـ ــذي عـ ــدير التنفيـ ــر املـ ــين بامل تقريـ ــدة املعـ ــدِّراملتحـ ــة خـ ات واجلرميـ

(E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2)  
وجملـس  ات خـدِّر  املرات ومواءمتـها بـني جلنـة    من األمانة عن التشجيع على تنسيق املقـرَّ   مذكِّرة

  (E/CN.7/2014/11)تنسيق برنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه 
ي األيدز وفريوسه وسـائر األمـراض املنقولـة بالـدم بـني       لتفشِّيتصدِّتقرير املدير التنفيذي عن ال   

   (E/CN.7/2014/12)ات خدِّر املمتعاطي
تقرير املدير التنفيذي عن تعزيز التعاون الدويل على مكافحة املواد األفيونية غـري املـشروعة األفغانيـة          

  (E/CN.7/2014/14)ريس املصدر من خالل مواصلة وتقوية الدعم املقدَّم إىل مبادرة ميثاق با
    

    اتخدِّرعاهدات الدولية ملراقبة املتنفيذ امل  - ١٠  
ى مــواد ، إىل القيــام مبهامهــا التعاهديــة مبقتــضى أحكــام شــتَّ ١٠ُتــدَعى اللجنــةُ، يف إطــار البنــد  

  .اتخدِّربة املاملعاهدات الدولية ملراق
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 العاملية واألعمال اليت ستضطلعان ومنظمة الصحةات خدِّر املالتحدِّيات اليت تواجهها جلنة  )أ(  
    دار توصيات بشأن جدولتهاإصبغية احتمال  يف جمال استعراض املواد هبا مستقبالً

 أن تــضيف إىل جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا لجنــة يف دورهتــا الــسادسة واخلمــسنيرت القــرَّ
ــد     ــار البن ــسني، يف إط ــسابعة واخلم ــاً عنوانــ  ١٠ال ــداً فرعي ــة  التحــدِّيات "ه، بن ــا جلن ــيت تواجهه   ال

 يف جمـال اسـتعراض      ومنظمـة الـصحة العامليـة واألعمـال الـيت ستـضطلعان هبـا مـستقبالً               ات  خدِّرامل
، وذلك من أجـل مـساعدة الـدول األعـضاء           " توصيات بشأن جدولتها   بغية احتمال إصدار  املواد  

ــث املنــصوص عليهــاعلــى تطبيــق إجــراءات اجلدولــة القائمــة   الث ملراقبــة  يف املعاهــدات الدوليــة ال
  .اتخدِّرامل

هتا األمانــة يف هــذا الــشأن معلومــات عــن األحكــام ذات الــصلة مــن    الــيت أعــدَّذكِّرةم املــدِّوتقــ
يات الـيت تواجـه    جدولـة مـواد، وعـن التحـدِّ    بغيـة احتمـال   ات  خـدِّر  امل االتفاقيات الدولية ملراقبة  

 توصـيات لتنظـر فيهـا       أيـضاً  هـي تتـضمَّن   و. ماًُداستعراض املـواد واخليـارات املمكنـة للمـضي قُـ          
  .(E/CN.7/2014/10)اللجنة 

املـضطلع هبـا خــالل املـشاورات الـيت أجراهــا      األمانــة معلومـات مـن األعمــال   مـذكِّرة وتـستقي  
  عمـالً ،٢٠١٣سـبتمرب  / أيلـول ٥ إىل ٣ات النفسانية اجلديـدة، يف فيينـا مـن       ؤثِّربشأن امل اخلرباء  

يات الـيت تطرحهـا املـواد    اون الـدويل يف التـصدِّي للتحـدِّ    املتعلق بتعزيز التعـ ٥٥/١بقرار اللجنة  
ــادل املعلومــات      ــة إىل املكتــب أن يتب ــه اللجن ــدة، والــذي طلبــت في ــأثري النفــساين اجلدي ذات الت
ــة وأطــر       ــد االقتــضاء، مــع املنظمــات الدولي ــدة، عن ــأثري النفــساين اجلدي ــاملواد ذات الت املتعلقــة ب

ومنظَّمـة الـصحة    ات  خـدِّر  امل ة، مبا فيها اهليئة الدولية ملراقبة     التعاون العاملي واإلقليمي ذات الصل    
  .ية واملنظَّمة العاملية للجماركالعاملية واملنظَّمة الدولية للشرطة اجلنائ

    
    التغيريات يف نطاق مراقبة املواد  )ب(  

ــرد توصــياٌت وفقــاً للمــادة   ــدة لل ٣مل َت ــة الوحي ــسنة مخــدِّر مــن االتفاقي صيغتها  بــ١٩٦١ات ل
  .١٩٧٢لة بربوتوكول ملعدَّا

  .١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرقية امل من اتفا٢ باملادة  عمالًٌترد توصياومل َت
 جـار غـري املـشروع يف      من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة االتِّ        ١٢ من املادة    ١٣ بالفقرة   وعمالً

ا ببحـث مـدى كفايـة    ، ينبغـي أن تقـوم اللجنـة دوريـ      ١٩٨٨ات العقلية لسنة    ؤثِّرواملات  خدِّرامل
 مــن ١٢ مــن املــادة ٢ بــالفقرة وعمــالً. ل واجلــدول الثــاين مــن االتفاقيــةومالءمــة اجلــدول األوَّ

 اهليئة قد أوصت بـإدراج مـادة        أنَّباألمني العام   ات  خدِّر امل  اهليئة الدولية ملراقبة   ْتبلَغاالتفاقية، أَ 
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خـة  رة مؤرَّ ويف مـذكِّ  . ١٩٨٨اقيـة سـنة     ل مـن اتف   فينيل أسيتو أسيتونيتريل يف اجلدول األوَّ     -ألفا
، أحال األمني العام توصية اهليئة وتقييمهـا، ودعـا احلكومـات إىل أن              ٢٠١٣مارس  / آذار ٨يف  
، تعليقـات بـشأن إمكانيـة إدراج        ١٩٨٨ من اتفاقيـة سـنة       ١٢ من املادة    ٣ بالفقرة   م، عمالً تقدِّ

  .ل من االتفاقيةوَّتلك املادة يف اجلدول األ
  .(E/CN.7/2014/9)رة من األمانة عن نطاق مراقبة املواد لى اللجنة مذكِّض ععَروسُت

    
    اتخدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل  )ج(  

إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي عـن     ات خـدِّر  املقدَّم التقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة  ُي
وجيـوز للجنـة أن تبـدي مـا         . اتخـدِّر  ألحكام املعاهـدات الدوليـة ملراقبـة امل        طريق اللجنة، وفقاً  

 بــصيغتها ١٩٦١ مــن اتفاقيــة ســنة ٨كمــا أنَّ املــادة .  مــن تعليقــات علــى التقريــر تــراه مناســباً
 مـن اتفاقيـة     ٢١ واملـادة    ١٩٧١ مـن اتفاقيـة سـنة        ١٧، واملـادة    ١٩٧٢املعدَّلة بربوتوكول سـنة     

قـد تكـون هلـا عالقـة بوظـائف          ، تأذن للجنة بأن تسترعي نظر اهليئـة إىل أيِّ أمـور             ١٩٨٨سنة  
  . (E/INCB/2013/1) ٢٠١٣عام لوسوف ُيعرض على اللجنة تقرير اهليئة . اهليئة

 م اهليئـة إىل اللجنـة تقريـراً        بـأن ُتقـدِّ    ١٩٨٨ مـن اتفاقيـة سـنة        ١٢ من املـادة     ١٣وتقضي الفقرة   
ــادة     ــذ تلــك امل ــنويا عــن تنفي ـــة لعــام     . س ــر يف تقريــر اهليئ ــن٢٠١٣وُيقتــرح أن ُينظ  تنفيـــذ  ع

 يف نفــس وقــت النظــر يف تقريــر اهليئــة  (E/INCB/2013/4) ١٩٨٨ مــن اتفاقيـــة ســنة ١٢ املــادة
  .راًباعها مؤخَّ مع املمارسة اليت درجت اللجنة على اتِّساقاً، اتِّ(E/INCB/2013/1) ٢٠١٣ لعام

    
ية  الطبِّاضات العقلية لألغرؤثِّرة واملخدِّرالتعاون الدويل لضمان توافر العقاقري امل  )د(  

    والعلمية مع منع تسريبها
ملتوقـع   مسائل يلزم تناوهلا يف إطار هـذا البنـد، ولـيس مـن ا              مل يوجَّه انتباه األمانة إىل وجود أيِّ      

  .حاليا تقدمي وثائق بشأنه
    

    اتخدِّرعاهدات الدولية ملراقبة املاملسائل األخرى الناشئة عن امل  )ه(  
الـسلطات الوطنيـة   : لعلـم، العـدُد األخـري مـن املنـشور املعنـون      سُيعَرض علـى اللجنـة، لغـرض أخـذ ا         

، الـذي ُيـوفِّر معلومـات    (ST/NAR.3/2013/1)ات خـدِّر  املة مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة    املختصَّ
ــصَّ   ــة املخت ــسلطات الوطني ــّسر التعــاون بــني ال ــشهادات   ُتي  واألذونة الــيت متلــك صــالحية إصــدار ال

ات العقلية وتصديرها والسلطات اليت تنظم الضوابط الوطنيـة فيمـا           ؤثِّرة وامل دِّرخالسترياد العقاقري امل  
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. اتخـدِّر  للمعاهـدات الدوليـة ملراقبـة امل       قهـا وفقـاً   يتعلق بالسالئف والكيمياويات األساسـية أو ُتطبِّ      
ترونيـاً   املكتـب دلـيالً إلك     ولتسهيل الوصول إلكترونياً إىل املعلومات الواردة يف ذلـك املنـشور، أعـدَّ            

 إىل هـذا    والوصـول . )www.unodc.org/compauth_dct/en/index.html(متاحاً على موقعه الـشبكي      
ة ويتطلَّــب الــدخول إليــه التــسجيل فيــه واحلــصول الــدليل مقــصوٌر علــى الــسلطات الوطنيــة املختــصَّ

  .كلمة سر على
    

    الوثائق    
ــين بامل       ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــشطة مكتـ ــن أنـ ــذي عـ ــدير التنفيـ ــر املـ ــدِّرتقريـ ــة خـ ات واجلرميـ

(E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2)  
  (E/CN.7/2014/9)ريات يف نطاق مراقبة املواد ي من األمانة عن التغمذكِّرة
 يف جمـال اسـتعراض      الًع هبـا مـستقب    ضطلَ التحـدِّيات واألعمـال الـيت سيُـ        عـن  مـن األمانـة      مذكِّرة
  (E/CN.7/2014/10) توصيات بشأن جدولتها بغية احتمال إصداراملواد 

  (E/INCB/2013/1) ٢٠١٣لعام ات خدِّر املتقرير اهليئة الدولية ملراقبة
ــة بــصفة ؤثِّرواملــات خــدِّر املالــسالئف والكيمياويــات الــيت يكثــر اســتخدامها يف صــنع   ات العقلي

 مـن اتفاقيـة     ١٢ عن تنفيذ املـادة      ٢٠١٣لعام  ات  خدِّر امل  الدولية ملراقبة  تقرير اهليئة : مشروعة غري
 ١٩٨٨ات العقليــة لــسنة ؤثِّرواملــات خــدِّر املجــار غــري املــشروع يف األمــم املتحــدة ملكافحــة االتِّ 

(E/INCB/2013/4)  
  (ST/NAR.3/2013/1)ات خدِّر املة مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبةالسلطات الوطنية املختصَّ

 ٥ إىل   ٣ات النفـسانية اجلديـدة، املعقـودة يف فيينـا مـن             ؤثِّرتقرير عن مشاورات اخلرباء بشأن امل     
  (E/CN.7/2014/CRP.1) ٢٠١٣سبتمرب /أيلول

ــات املقدَّ  ــديث املعلومـ ــة  حتـ ــة ملراقبـ ــة الدوليـ ــن اهليئـ ــة مـ ــدِّر املمـ ــذ  ات خـ ــن تنفيـ ــرار عـ ــةقـ  جلنـ
 ٥٠/٣ هــاة املــواد اخلاضــعة للمراقبــة وقرار بــشأن إدراج الكيتــامني يف قائمــ ٤٩/٦ اتخــدِّرامل

 (E/CN.7/2014/CRP.2) للخطر الناجم عن إساءة استعمال الكيتامني وتسريبه تصدِّيبشأن ال

ات خــدِّر امل مـن األمانـة بــشأن املـسائل األخـرى الناشـئة عــن املعاهـدات الدوليـة ملراقبـة        مـذكِّرة 
(E/CN.7/2014/CRP.3)  
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    ت اهليئات الفرعية التابعة للجنة وتوصيااتخدِّرار باملتعلق باالتِّجالوضع العاملي فيما ي  - ١١  
ــةُ العامَّــ  ات خــدِّر، إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  ٦١/١٨٣ة، يف قرارهــا طلبــت اجلمعي

 ا وشــامالً وموضــوعي مــستكمالًات تقييمــاًخــدِّرجــار باملتِّواجلرميــة أن يــدرج يف تقريــره عــن اال
ــة يف جمــال االتِّ جاهــات العامللالتِّ ــخــدِّرجــار باملي ــصورة   ؤثِّرات وامل ــابر ب ــها الع ــة ونقل ات العقلي
ل والوســائل ُبمة، وأن يوصــي بالــسُّستخَداملُــوالــدروب مــشروعة، مبــا يف ذلــك األســاليب  غــري

ات خــدِّر امل ملــشكلةتـصدِّي علــى الالـدروب  الكفيلـة بتحــسني قـدرة الــدول الواقعـة علــى تلــك    
ــها  ــع جوانب ــرد ت. جبمي ــة عــن الوضــع ال  وي ــر األمان ــق باالتِّ قري ــاملي فيمــا يتعل ات خــدِّرجــار باملع

  .E/CN.7/2014/4الوثيقة  يف
 بـشأن التعـاون الـدويل علـى مكافحـة مـشكلة             ٦٨/١٩٧ة، يف قرارهـا     عت اجلمعية العامَّـ   وشجَّ

اللجنـة  وات خـدِّر  امل، اجتماعات رؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قـوانني       العاملية اتخدِّرامل
ــة ــة املعني ات واملــسائل ذات الــصلة يف الــشرقني األدىن  خــدِّرغــري املــشروع بامل باالتِّجــار الفرعي

وســوف ُتبلَّــغ اللجنــة . واألوســط علــى مواصــلة اإلســهام يف تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والــدويل 
يف ذلــك ات علــى نطــاق العــامل، مبــا  خــدِّرجــار غــري املــشروع بامل جاهــات األخــرية يف االتِّباالتِّ

 املستخدمة، وبنتائج اجتماعـات هيئاهتـا الفرعيـة الـيت ُعقـدت منـذ دورهتـا                 والدروباألساليب  
مــة يف االجتمــاع العاشــر  ة إىل النظــر يف التوصــيات املقدَّواللجنــة مــدعوَّ. الــسادسة واخلمــسني

 ٥ إىل   ٢ مـن    ات، أوروبا، املعقـود يف فيينـا      خدِّرلرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني امل      
؛ وكذلك يف االجتمـاع الثالـث والعـشرين لرؤسـاء األجهـزة الوطنيـة املعنيـة                 ٢٠١٣ يوليه/متوز

ــوانني امل  ــاذ ق ــن    خــدِّربإنف ــا م ــس أباب ــود يف أدي ــا، املعق ــول٢٠ إىل ١٦ات، أفريقي ــبتمرب / أيل س
ــوانني      ٢٠١٣ ــاذ قـ ــة بإنفـ ــة املعنيـ ــزة الوطنيـ ــاء األجهـ ــشرين لرؤسـ ــث والعـ ــاع الثالـ ؛ واالجتمـ

 تـشرين  ٤سـبتمرب إىل  / أيلـول  ٣٠ي، املعقود يف كيتـو مـن          ات، أمريكا الالتينية والكاريب   خدِّرامل
؛ واالجتمــاع الــسابع والــثالثني لرؤســاء األجهــزة الوطنيــة املعنيــة بإنفــاذ  ٢٠١٣أكتــوبر /األول

 / تـشرين األول   ٢٤ إىل   ٢١ات، آسـيا واحملـيط اهلـادئ، املعقـود يف بـانكوك مـن               خدِّرقوانني امل 
 ٢٨ إىل ٢٥؛ والدورة الثامنـة واألربعـني للجنـة الفرعيـة، املعقـودة يف فيينـا مـن               ٢٠١٣توبر  أك

ويرد تقريـر األمانـة عـن     .  إجراءات متابعة مطلوبة   خاذ أيِّ ، بغية اتِّ  ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين 
  .E/CN.7/2014/5خذهتا اهليئات الفرعية للجنة يف الوثيقة اإلجراءات اليت اتَّ

    
    الوثائق    

  (E/CN.7/2014/4)ات خدِّربامل باالتِّجار تقرير األمانة عن الوضع العاملي فيما يتعلق
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ــة        ــة للجنـ ــة التابعـ ــات الفرعيـ ــذهتا اهليئـ ــيت اختـ ــراءات الـ ــن اإلجـ ــة عـ ــر األمانـ ــدِّر املتقريـ ات خـ
(E/CN.7/2014/5)  

    
    اجلزء العملي    

التابع ملكتب األمم املتحدة ات رخدِّ املة إىل برنامجتقدمي توجيهات بشأن السياسة العامَّ  - ١٢  
بصفتها هيئته ات خدِّر املات واجلرمية، وتدعيم ذلك الربنامج ودور جلنةخدِّراملعين بامل

    امليزانية واإلدارة االستراتيجيةاإلدارية، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية و
    ةمية والتوجيهات املتعلقة بالسياسة العامَّات واجلرخدِّرعمل مكتب األمم املتحدة املعين بامل  )أ(  

التابع ملكتب األمم املتحدة املعين ات خدِّر املدور اللجنة بصفتها اهليئة اإلدارية لربنامج  )ب(  
    اجلرميةات وخدِّربامل

    ات واجلرميةخدِّرحدة املعين باملالتابع ملكتب األمم املتات خدِّر املتدعيم برنامج  ‘١‘  
    امليزانية واإلدارة االستراتيجيةملتعلقة بالشؤون اإلدارية واملسائل ا  ‘٢‘  

يـةُ جـدول    ْن، أن ُتنظَّم بُ   ١٩٩٩/٣٠ل من قراره    قرَّر اجمللُس االقتصادي واالجتماعي، يف الباب األوَّ      
ن من جزأين متمايزين، يكون أحـدمها جـزءاً عمليـاً متـارس اللجنـة أثنـاءه                 أعمال اللجنة حبيث يتكوَّ   

ات خــدِّرالتــابع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملات خــدِّر امل اهليئــة اإلداريــة لربنــامجدورهــا بــصفتها
  .ة إىل املكتبالعامَّواجلرمية وتنظر يف املسائل املتصلة بتقدمي التوجيهات بشأن السياسة 

، تقريــر املــدير التنفيــذي عــن  مــن جــدول أعماهلــا١٢ض علــى اللجنــة، للنظــر يف البنــد عَرُيوســ
ــشطة امل ــض (E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2)كتــب أن ــذي يت ــةً ن حملــةًمَّ، ال ــشطة  عام  عــن أن

ــام    ــب خــالل ع ــة امل    ٢٠١٣املكت ــة؛ ومراقب ــاون اإلقليمي ــادرات التع ــق مبب ــا يتعل ات؛ خــدِّر فيم
جاهـات  ومكافحة اجلرمية املنظمة والفساد واإلرهاب؛ والعدالة اجلنائية؛ والبحـوث وحتليـل االتِّ          

  . ل العلمي واجلنائي؛ وتعزيز أنشطة املكتبودعم أنشطة التحلي
ــدأ املــسؤولية العامَّــ  ٥٦/٩، يف قرارهــا ةُوطلبــت اللجنــ  ــز مب ــشأن تعزي ــاره  ةً ب  واملــشتركة باعتب

بـاع هنـج شـامل      العامليـة باتِّ  ات  خـدِّر  امل األساس إلرشاد العمل الدويل يف جمال مكافحـة مـشكلة         
وي للمـــدير التنفيـــذي عـــن أنـــشطة املكتـــب ومتـــوازن، إىل املكتـــب أن ُيـــضمِّن التقريـــَر الـــسن

معلومات عن التقدُّم احملرز فيما يتعلق بالتعاون الدويل، وعن األعمال اليت يـضطلع هبـا املكتـب          
  .(E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2)تنفيذاً هلذا القرار 
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انيــة  املتعلــق مبيز٥٦/١٧، يف دورهتــا الــسادسة واخلمــسني املــستأنفة، القــرار ةُواعتمــدت اللجنــ
، ٢٠١٥-٢٠١٤ات لفتـرة الـسنتني      مخـدِّر صندوق برنامج األمـم املتحـدة للمراقبـة الدوليـة لل          

ة الغــرض يف فتــرة الــسنتني، الــذي وافقــت اللجنــة فيــه علــى االســتخدام املزمــع لألمــوال العامَّــ  
ــرَّ ــسنتني     وأق ــرة ال ــامج واألمــوال اخلاصــة الغــرض لفت . ت تقــديرات أمــوال تكــاليف دعــم الربن

-٢٠١٤  الـسنتني جنة يف تقريـر املـدير التنفيـذي عـن ميزانيـة املكتـب املدجمـة لفتـرة           ونظرت الل 
٢٠١٥ (E/CN.7/2013/15-E/CN.15/2013/28)اآلراء الـــيت أعربـــت عنـــها اللجنـــة  ، ودرســـت

وأخـذت تلـك اآلراء يف      االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة يف تقريرهـا عـن امليزانيـة املدجمـة                
  .(E/CN.7/2013/16-E/CN.15/2013/29)االعتبار 

عــة ، جــرت مواءمــة اإلجنــازات املتوق٢٠١٣َّ-٢٠١٢وكمــا يف حالــة امليزانيــة املدجمــة لفتــرة الــسنتني  
 مـع الـربامج الفرعيـة    ٢٠١٥-٢٠١٤حـة لفتـرة الـسنتني    رات اإلجنـاز الـواردة يف امليزانيـة املقترَ        ومؤشِّ

 وامليزانيـة   A/67/6 (Prog. 13)) (٢٠١٥-٢٠١٤ من اإلطار االستراتيجي لفترة الـسنتني        ١٣للربنامج  
، مع إيالء االعتبار لإلجنـازات  )A/68/6 (Sect. 16) (٢٠١٥-٢٠١٤حة لفترة السنتني الربناجمية املقتَر

  .٢٠١٥-٢٠١٤ثة للفترة يجيته احملدَّدة للمكتب يف مشروع استراتعة احملدَّاملتوقَّ
ح لفتـرة   شروع اإلطـار االسـتراتيجي املقتـرَ      ن مـ  مَّ مـن األمانـة تتـض      مـذكِّرة  اللجنة   ض على عَرُتوس

رة يف وقـت الحـق      صدر املـذكِّ  ، وستَـ   لتنظر فيـه   (E/CN.7/2014/CRP.4) ٢٠١٧-٢٠١٦السنتني  
، وستــشمل اخلطــة الربناجميــة لفتــرة الــسنتني، وعرضــاً جممــالً A/69/6 (Prog. 13)بوصــفها الوثيقــة 

حـة لفتـرة الـسنتني للمراقبـة الدوليـة           املقترَ ة إىل اسـتعراض اخلطـة الربناجميـة       واللجنة مدعوَّ . للخطة
ض عَروسـتُ . ات ومنع اجلرمية واإلرهاب والعدالة اجلنائية وتقدمي تعليقاهتا إىل األمني العام          مخدِّرلل

لـة حـسب االقتـضاء، علـى جلنـة الربنـامج       حـة لفتـرة الـسنتني، بـصيغتها املعدَّ       اخلطة الربناجمية املقترَ  
وستحال توصيات جلنة الربنامج والتنسيق يف ذلك الشأن        . واخلمسنيوالتنسيق يف دورهتا الرابعة     

ة لتنظـر فيهـا يف دورهتـا التاسـعة والـستني لـدى نظرهـا يف اإلطـار االسـتراتيجي                  إىل اجلمعية العامَّـ   
رة مــن األمــني العــام عــن ض علــى اللجنــة مــذكِّوســُتعَر. ٢٠١٧-٢٠١٦ح لفتــرة الــسنتني املقتــَر

  .)E/CN.7/2014/15-E/CN.15/2014/15 (٢٠١٧-٢٠١٦ح للفترة اإلطار االستراتيجي املقتَر
حتـــسني "، املعنـــون ٢٠١٣/٢٤٦وأكَّـــد اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي جمـــدَّداً يف مقـــرَّره  

متديـد واليـة الفريـق      : ات واجلرميـة ووضـعه املـايل      خـدِّر حوكمة مكتب األمم املتحـدة املعـين بامل       
 بـاب العـضوية املعـين بتحـسني حوكمـة مكتـب األمـم               العامل احلكومي الدويل الـدائم املفتـوح      

بوصـفها اجلهـاز   ات خـدِّر  امل، علـى دور جلنـة   "ات واجلرمية ووضـعه املـايل     خدِّراملتحدة املعين بامل  
ات وبوصـفها   مخدِّرالرئيسي لوضع السياسات يف األمم املتحدة املعين مبسائل املراقبة الدولية لل          

وأعـاد  . ات واجلرميـة  خدِّرالتابع ملكتب األمم املتحدة املعين بامل      اتخدِّر امل اهليئة اإلدارية لربنامج  
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حتــسني حوكمــة مكتــب األمــم "، املعنــون ٥٦/١١ات خــدِّر امل تأكيــد قــرار جلنــةاجمللــس أيــضاً
توصـيات الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل          : ات واجلرميـة ووضـعه املـايل      خـدِّر املتحدة املعـين بامل   

ــوح العــضوية املعــين   ــدائم املفت ــم املتحــدة املعــين بامل   ال ات خــدِّر بتحــسني حوكمــة مكتــب األم
، وقـرَّر جتديـد واليـة ذلـك الفريـق العامـل حـىت موعـد اجلـزء مـن دورة                      "واجلرمية ووضعه املايل  

، وسـُتجري اللجنـة خـالل تلـك الفتـرة      ٢٠١٥ل مـن عـام   اللجنة الذي سُيعقد يف النصف األوَّ   
  يـق العامـل    وتـرد صـالحيات الفر    . نظـر يف متديـد واليتـه      استعراضاً وافياً ألداء الفريـق العامـل وت       

  .٥٢/١٣يف قرار اللجنة 
مجهوريـة إيـران    ( يف دورهتا السادسة واخلمسني املستأنفة، انتخاب رضـا جنفـي            ،ةدت اللجن وأيَّ

، كرئيــسني مــشاركني للفريــق العامــل الــدائم     )إســبانيا (ثبايلينــا رويــ يو ثإغنــاو) اإلســالمية
ض عَروسـتُ .  حوكمـة املكتـب ووضـعه املـايل    توح العـضوية املعـين بتحـسني   احلكومي الدويل املف  

ــسابعة واخلمــسني، عمــالً    ــة يف دورهتــا ال رة مــن ، مــذك٥٦/١٠ِّ و٥٣/٣ بقراريهــا علــى اللجن
  .(E/CN.7/2014/8-E/CN.15/2014/8)األمانة عن عمل الفريق العامل 

 بـشأن تنظـيم أعمـال    ٥٥/١رهـا  قرَّ مبض على اللجنة يف دورهتا السابعة واخلمسني، عمـالً       عَروسُي
، واضـعة يف اعتبارهـا   (E/CN.7/2014/6) للجنة املُعدَّة من األمانة عن الوثائق      ، تقرير ا املقبلة دوراهت

ضرورة احلفاظ على االنـضباط يف تنفيـذ امليزانيـة، واالسـتفادة مـن خـدمات املـؤمترات علـى حنـو               
ا يف ذلــك تكــاليف إصــدار الوثــائق وعــددها نــاجع التكلفــة، وتيــسري أعماهلــا علــى حنــو أكفــأ، مبــ

 من جوانـب الكفـاءة    وتواترها، وعن اجلهود اليت تبذهلا األمانة الستبانة ما ميكن األخذ به داخلياً           
ن التقرير توصـيات  كما سيتضمَّ. يف طريقة إصدارها لتلك الوثائق وما يتصل بذلك من وفورات   

بـات اإلبـالغ   ملتاحة للمـضي يف حتـسني متطلَّ      بشأن هذه املسائل، مبا يف ذلك استكشاف الفرص ا        
 السنوية وتقليلـها، مـن خـالل فحـصٍ واٍف لوالياهتـا احلاليـة، بغيـة اسـتبانة الواليـات املتقادمـة أو           

  .املزدوجة، بناء على طلب اللجنة
    

    الوثائق    
ــين بامل       ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــشطة مكتـ ــن أنـ ــذي عـ ــدير التنفيـ ــر املـ ــدِّرتقريـ ــة خـ ات واجلرميـ

(E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2)  
 (E/CN.7/2014/6)ات خدِّر امل للجنةاملعدَّةتقرير األمانة عن الوثائق 

ــرَ   مــذكِّرة ــسنتني   مــن األمــني العــام عــن اإلطــار االســتراتيجي املقت ــرة ال  ٢٠١٧-٢٠١٦ح لفت
(E/CN.7/2014/15-E/CN.15/2014/15)  
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الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية املعـين       من األمانة بشأن عمل الفريق العامـل احلكـومي          مذكِّرة
ات واجلرميــــة ووضــــعه املــــايل خــــدِّربتحــــسني حوكمــــة مكتــــب األمــــم املتحــــدة املعــــين بامل 

(E/CN.7/2014/8-E/CN.15/2014/8)  
-E/2013/28/Add.1(ات  خـدِّر  امل الدورة السادسة واخلمـسني املـستأنفة للجنـة       أعمال  تقرير عن   

E/CN.7/2013/15/Add.1(  
ــذكِّرة ــنمـ ــة  مـ ــرَ   األمانـ ــتراتيجي املقتـ ــار االسـ ــن اإلطـ ــسنتني   عـ ــرة الـ  ٢٠١٧-٢٠١٦ح لفتـ

(E/CN.7/2014/CRP.4)  
    

     للدورة الثامنة واخلمسني للجنةجدول األعمال املؤقَّت  - ١٣  
 للنظـر يف أيِّ حتـسينات   ، أن تكـرِّس وقتـاً   مـن جـدول األعمـال      ١٣ ينبغي للجنة، يف إطـار البنـد      

ى جدول األعمال املؤقَّت لدورهتا الثامنـة واخلمـسني والـدورات     إضافية قد تستنسب إدخاهلا عل    
  استعراض طرائق عملها بغية إدخال ما قـد تـراه مناسـباً      وينبغي أن تواصل اللجنة أيضاً    . الالحقة

من تعديالت وحتسينات مالئمة عليها، مبا يشمل ما يتعلـق منـها بالترتيبـات بـشأن مـدة دوراهتـا             
ل مــن كــل ســنة، واملواعيــد النهائيــة للنظــر يف مــشاريع القــرارات يف  الــيت تعقــد يف النــصف األوَّ

آخـذةً يف االعتبـار     ل من كل سنة، وحمتوى تقاريرهـا وطوهلـا،          دوراهتا اليت تعقد يف النصف األوَّ     
ــة امل  ٥٥/١رهــا مقرَّ ــه يف خــدِّر املتعلــق بتنظــيم أعمــال الــدورات املقبلــة للجن ات، الــذي اعتمدت

  .٢٠١٢ديسمرب /ودة يف كانون األول املستأنفة، املعقدورهتا اخلامسة واخلمسني
    

    ائل أخرىمس  - ١٤  
ــة إىل وجــود أيِّ   مل ُي ــاه األمان ــه انتب ــد    وجَّ ــار البن ــا يف إط ــسائل يلــزم تناوهل ــن جــدول  ١٤  م  م

  .ملتوقع حاليا تقدمي وثائق بشأنه، وليس من ااألعمال
    

    مسني أعمال دورهتا السابعة واخلاعتماد تقرير اللجنة عن  - ١٥  
ل مـن دورهتـا الـسابعة واخلمـسني بعـد ظهـر           ع أن تعتمد اللجنة التقرير عن اجلـزء األوَّ        قَّمن املتو 

  . األخري من هذا اجلزء من الدورة، وهو اليوم٢٠١٤مارس / آذار٢١يوم 
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      املرفق
      حتنظيم األعمال املقتَر    

ات خـدِّر  امل تنشئ جلنة ، أن   ١٩٩١/٣٩ر اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره       قرَّ  -١
ي مــا تطلبــه  أمــام مجيــع الــدول األعــضاء يف اللجنــة، لكــي تــؤدِّها مفتوحــةً تكــون عــضويُتجلنــةً

  .ر عملهااللجنة منها من مهام ملساعدهتا على تناول بنود جدول أعماهلا ولكي تيسِّ
 ١٢وأحاطـت اللجنــة علمــاً يف دورهتـا الــسادسة واخلمــسني املـستأنفة، املعقــودة يــومي      -٢
ــسمرب / كــانون األول١٣و ــاً     ٢٠١٣دي ــع، وذلــك وفق ــصادرة عــن املكتــب املوسَّ ، بالتوصــية ال

  .٢٠١٤مارس / آذار١٢فقت على إجراء مشاورات غري رمسية يوم األربعاء  واتَّ،ملمارستها
، اللجنـة اجلامعـة   إطـار   اريع القرارات يف     يف مش  الً أوَّ  للممارسة املرعية، ستنظر اللجنة    اًووفق  -٣

، يكـون املوعـد النـهائي الرمسـي لتقـدمي       ٥٥/١ر اللجنة    ملقرَّ ووفقاً. ةعرضها على اجللسات العامَّ   قبل  
مــشاريع القــرارات الــيت ســينظر فيهــا خــالل الــدورة الــسابعة واخلمــسني هــو أربعــة أســابيع قبــل بــدء 

ــساعة   ــيس   ٠٠/١٢الــدورة، أي ال ــوم اخلم ــن ي ــباط١٣ م ــب إىل الــدول  . ٢٠١٤فربايــر / ش وُيطل
اء يف اللجنة اليت تعتزم تقدمي مشاريع قرارات للنظر فيها يف الـدورة الـسابعة واخلمـسني للجنـة      األعض
  .مها إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن، وقبل انقضاء املوعد النهائي الرمسيأن تقدِّ

ــا ابتـــداء مـــن بعـــد ظُهـــر يـــوم االثـــنني       -٤ ــة اجلامعـــة اجتماعاهتـ ومـــن املقـــرَّر أن تعقـــد اللجنـ
  .، لكي تستعرض مشاريع القرارات٢٠١٤مارس / آذار٢١رس إىل صباح يوم اجلمعة ما/آذار ١٧
م املناقشة حـول بنـد مـن    َتوحاملا ُتخَت. ح لألعمال مرهون مبوافقة اللجنةوالتنظيم املقترَ   -٥

واملواعيـد  . البنود الرئيسية أو الفرعية، سيجري تناول البند الذي يليـه، إذا مسـح الوقـت بـذلك                
 إىل ٠٠/١٥ ومـن الـساعة      ٠٠/١٣ إىل الـساعة     ٠٠/١٠جلـسات هـي مـن الـساعة         حة لل املقتَر

  .٠٠/١٨الساعة 
    

      ٢٠١٤مارس / آذار١٢املشاورات غري الرمسية السابقة للدورة،     
  التاريخ والوقت

 مارس/ آذار١٢األربعاء، 

 مشاورات غري رمسية ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 مشاورات غري رمسية ٠٠/١٨-٠٠/١٥
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      حعمال املقتَرتنظيم األ    
      ٢٠١٤مارس / آذار٢١- ١٣الدورة السابعة واخلمسون،     

  ة العامَّةاجللس  التاريخ والوقت
 مارس/ آذار١٣اخلميس، 

افتتاح الدورة السابعة واخلمسني للجنة   ٣٠/٩
  اتخدِّرامل

 جدول األعمال واملسائل إقرار ‐٢البند 
  التنظيمية األخرى

    
      ٢٠١٤مارس / آذار١٤- ١٣اجلزء الرفيع املستوى،     

  مناقشات املوائد املستديرة    ةاجللسات العامَّ  التاريخ والوقت
      مارس/ آذار١٣اخلميس، 

افتتاح اجلزء   ‐٣البند   ٣٠/١٢-٠٠/١٠
  الرفيع املستوى

املناقشة   ‐٤البند 
ة يف إطار اجلزء العامَّ

  الرفيع املستوى

مناقشة مائدة   ‐)أ (٥البند   ٣٠/١٣-٣٠/١٠
:  بشأن خفض الطلبمستديرة

 املخدِّرات احلدُّ من تعاطي
  واالرهتان هلا باتِّباع هنج شامل

املناقشة   ‐٤البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٥
ة يف إطار اجلزء العامَّ

  )تابع (الرفيع املستوى

مناقشة مائدة  ‐)ب (٥البند   ٤٠/١٨-٣٠/١٥
: مستديرة بشأن خفض العرض
احلدُّ من العرض غري املشروع 

راقبة السالئف ات؛ وممخدِّرلل
واملنشِّطات األمفيتامينية؛ 

والتعاون الدويل بشأن القضاء 
على الزراعة غري املشروعة 

للمحاصيل اليت ُتستعمل يف إنتاج 
ات العقلية ؤثِّرة واملخدِّرالعقاقري امل

    وبشأن التنمية البديلة
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  )تابع(الدورة السابعة واخلمسون 

  مناقشات املوائد املستديرة    ةاجللسات العامَّ  التاريخ والوقت
    مارس/ آذار١٤اجلمعة، 

املناقشة   ‐٤البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
ة يف إطار اجلزء العامَّ

  )تابع(الرفيع املستوى 

مناقشة مائدة   -)ج( ٥البند   ٣٠/١٣-٣٠/١٠
: مستديرة بشأن التعاون الدويل

 وتشجيعمكافحة غسل األموال 
  التعاون القضائي

املناقشة   ‐٤البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
ة يف إطار اجلزء العامَّ

 )اخلتام (الرفيع املستوى

    

نتائج اجلزء   ‐٦البند   
  الرفيع املستوى

  

اختتام اجلزء   ‐٧البند   
  الرفيع املستوى

  

   مارس/ آذار١٧االثنني، 
إقرار جدول األعمال واملسائل   ‐٢البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  )اختتام(التنظيمية األخرى 
  اجلزء العملي

ة تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامَّ  -١٢ند الب
التابع ملكتب األمم املتحدة ات خدِّر املإىل برنامج
ات واجلرمية، وتدعيم ذلك الربنامج خدِّراملعين بامل
  بصفتها هيئته اإلدارية، ات خدِّر املودور جلنة

مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية 
  :راتيجيةوامليزانية واإلدارة االست

عمل مكتب األمم املتحدة املعين   )أ(  
ات واجلرمية والتوجيهات خدِّربامل

  ة؛املتعلقة بالسياسة العامَّ
دور اللجنة بصفتها اهليئة اإلدارية   )ب(  

التابع ملكتب األمم ات خدِّر امللربنامج
  :ات واجلرميةخدِّراملتحدة املعين بامل

ات خدِّر املتدعيم برنامج  ‘١‘    
كتب األمم املتحدة التابع مل
  ات واجلرمية؛خدِّراملعين بامل

املسائل املتعلقة بالشؤون   ‘٢‘    
اإلدارية وامليزانية واإلدارة 

  االستراتيجية
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  )تابع(الدورة السابعة واخلمسون 
  مناقشات املوائد املستديرة    ةاجللسات العامَّ  التاريخ والوقت

    اجلزء املعياري  
تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة   ‐١٠البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  :اتخدِّرامل
 التحدِّيات اليت تواجهها جلنة    )أ(  

نظمة الصحة العاملية ومات خدِّرامل
واألعمال اليت ستضطلعان هبا 

مستقبال يف جمال استعراض املواد 
 توصيات بشأن بغية احتمال إصدار

  جدولتها
  التغيريات يف نطاق مراقبة املواد    )ب(  
  اتخدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل    )ج(  
التعاون الدويل لضمان توافر العقاقري     )د(  

ت العقلية لألغراض اؤثِّرة واملخدِّرامل
  ية والعلمية مع منع تسريبهاالطبِّ

 املسائل األخرى الناشئة عن    )ه(  
  اتخدِّراملعاهدات الدولية ملراقبة امل

  النظر يف مشاريع القرارات 

   مارس/ آذار١٨الثالثاء، 

  )تابع(النظر يف مشاريع القرارات   حلقات النقاش  ‐٨البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  )تابع(النظر يف مشاريع القرارات   )تابع(حلقات النقاش   ‐٨د البن ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  مارس/ آذار١٩األربعاء، 

 تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة  ‐١٠البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  )تابع(ات خدِّرامل

  )تابع(النظر يف مشاريع القرارات 

تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة   ‐٩البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
لدويل صوب استراتيجية العمل بشأن التعاون ا

ات خدِّر املمتكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة
 الرفيع  جلنة املخدراتاستعراضمتابعة : العاملية

لدورة االستثنائية للجمعية  لمتهيداً، املستوى
 املزمع ،العامليةات خدِّر املة بشأن مشكلةالعامَّ

 ٢٠١٦عقدها يف عام 

  )تابع(النظر يف مشاريع القرارات 
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  )تابع(الدورة السابعة واخلمسون 
  مناقشات املوائد املستديرة    ةاجللسات العامَّ  التاريخ والوقت

    مارس/ آذار٢٠يس، اخلم

تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة   ‐ ٩البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
العمل بشأن التعاون الدويل صوب 

لة استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشك
 جلنة استعراضمتابعة : املخدِّرات العاملية

 للدورة متهيداً،  الرفيع املستوىاملخدرات
شكلة ة بشأن ماالستثنائية للجمعية العامَّ

 املزمع عقدها يف عام ،املخدِّرات العاملية
 )تابع( ٢٠١٦

  )تابع(النظر يف مشاريع القرارات 

جار عاملي فيما يتعلق باالتِّالوضع ال  ‐١١البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 وتوصيات اهليئات الفرعية التابعة اتخدِّربامل

 للجنة

  )تابع(النظر يف مشاريع القرارات 

*** 

    سمار/ آذار٢١اجلمعة، 

جدول األعمال املؤقَّت للدورة   ‐١٣البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  الثامنة واخلمسني للجنة

  )تابع(النظر يف مشاريع القرارات 

  مسائل أخرى  ‐١٤البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال   ‐١٥البند   
 دورهتا السابعة واخلمسني

 

 
  


