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  جلنة املخدِّرات
  الدورة السابعة واخلمسون املستأنفة

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٥- ٣فيينا، 
  من جدول األعمال ٩البند 

   تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل
   صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة

  الرفيع  راتدِّخاستعراض جلنة امل متابعةاملخدِّرات العاملية: 
  بشأن  العامةللجمعية  املستوى، متهيداً للدورة االستثنائية

        ٢٠١٦املزمع عقدها يف عام  مشكلة املخدِّرات العاملية،
مة من رئيس الدورة السابعة واخلمسني دَّاجلزء اخلاص: مقترحات مق    

لة الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكب تتعلق راتدِّللجنة املخ
      ، لكي تنظر فيها اللجنة٢٠١٦رات العاملية، املزمع عقدها يف عام دِّاملخ
مها الـرئيس لكـي   دَّحة لورقة غـري رمسيـة قـ   قَّورقة غرفة االجتماعات هذه هي صيغة من  -١

أيلول/سـبتمرب   ٤يف  الـدورتني رات يف اجتماعهـا املعقـود يف فتـرة مـا بـني      دِّتنظر فيها جلنة املخـ 
  ت من أجل أن تنظر فيها اللجنة.دَّعأُلة دَّعمقترحات من مَّوهي تتض ٢٠١٤

حــة التعليقــات الــيت وردت منــذ تقــدمي الورقــة غــري الرمسيــة،  قَّد هــذه الصــيغة املنسِّــوجت  -٢
مة من الوفود خالل االجتماع الذي عقدتـه اللجنـة يف فتـرة مـا بـني      دَّيف ذلك التعليقات املق مبا

ــدورتني ــوبر   ٢٣يف  ال ــة وجلســات   ٢٠١٤تشــرين األول/أكت ، وخــالل املناقشــات غــري الرمسي
مـة مـن الـدول    دَّتطارح األفكار املعقـودة مـع اجملموعـات اإلقليميـة ومـن خـالل املسـامهات املق       

صـة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة وغريهـا       صِّاألعضاء واألجهزة والكيانـات والوكـاالت املتخ  
  دين.من املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات اجملتمع امل
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د يف الفقـرتني  دَّالنهج املقترح يتبع النطاق احملـ  نَّالورقة غري الرمسية، فإ يف مبيَّنوكما هو   -٣
ن تعقـد يف أوائـل عـام    رت فيـه اجلمعيـة أ  رَّالـذي قـ   ٦٧/١٩٣ار اجلمعيـة العامـة   من قر ٤٥و ٤٤

عرض الــدورة أن تســت رت أيضــاًرَّوقــدورةً اســتثنائيةً بشــأن مشــكلة املخــدِّرات العامليــة،   ٢٠١٦
االستثنائية التقدُّم احملرز يف تنفيذ اإلعالن السياسـي وخطـة العمـل بشـأن التعـاون الـدويل صـوب        

ــة ملواجهــة مشــكلة املخــ    ــة ومتوازن ــيم   دِّاســتراتيجية متكامل ــا يف ذلــك إجــراء تقي ــة، مب رات العاملي
ر االتفاقيــات لإلجنــازات والتحــدِّيات يف ســياق مواجهــة مشــكلة املخــدِّرات العامليــة، ضــمن إطــا 
د سِّـ . كمـا جي الدولية الـثالث ملراقبـة املخـدِّرات وغريهـا مـن صـكوك األمـم املتحـدة ذات الصـلة         

قـدت ملناقشـة املسـائل املوضـوعية     الـيت عُ  هت خالل حلقـة النقـاش  جِّاليت ُو املقترح الدعوةَ النهُج
ة الســـابعة آذار/مـــارس خـــالل اجلـــزء العـــادي مـــن الـــدور ١٨اخلاصـــة بالـــدورة االســـتثنائية يف 

وهي دعوة مفادها اسـتخدام البيـان الـوزاري املشـترك، الـذي اعتمـد يف ختـام         ؛واخلمسني للجنة
االستعراض الرفيـع املسـتوى الـذي أجرتـه اللجنـة يف تلـك الـدورة، كنقطـة انطـالق مشـتركة يف           

). E/2014/28مـن الوثيقـة    ٩٣(الفقـرة   ٢٠١٦التحضري لدورة اجلمعية العامة االستثنائية يف عـام  
بـأنَّ العديـد مـن التحـدِّيات الـيت تفرضـها مشـكلة         ١٠البيان الوزاري املشترك يف الفقرة  رَّوقد أق

املخدِّرات العاملية ما زالت قائمةً وبأنَّ حتدِّيات جديدة أخرى قد ظهـرت يف بعـض أحنـاء العـامل،     
دى تنفيــذ اإلعــالن اجلديـدة بعــني االعتبــار لــ  االجتاهــاتُتؤَخــذ هــذه  أنوشـدَّد علــى احلاجــة إىل  

السياسي وخطة العمل. وقد وجِّهت الدعوة خالل حلقة العمل إىل األخذ بنهج عملـي وتـدعيم   
التنفيذ العملي والشـامل للوثـائق السياسـاتية املوجـودة مـع االسـتفادة التامـة مـن األدوات املتـوافرة،          

، ويف الوقـت نفسـه،   وتبادل ما يوجد على الصعيدين الوطين واإلقليمـي مـن شـواهد وخـربات فنيـة     
  من املرجع نفسه). ٩٨و ٩٥أخذ احلقائق الراهنة يف االعتبار (الفقرتان 

النـهج املقتـرح يهـدف إىل تشـجيع وتعزيـز       نَّن أكَّدت الورقة غري الرمسية، فـإ وكما سبق أ  - ٤
 طة من جانب مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يشمل مجيع الدول األعضاء وكـلَّ ياملشاركة النش

صة املعنيـة، واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة     صِّتخزة منظومة األمم املتحدة وكياناهتا ووكاالهتا املأجه
ذات الصــلة واجملتمــع املــدين، مبــا يشــمل املنظمــات غــري احلكوميــة والــدوائر العلميــة والشــباب، يف   

  اء.ة االستثنائية نفسها على السواألعمال التحضريية اليت تنهض هبا اللجنة ويف الدور
الـدورة االسـتثنائية   من القرار املعنـون "  ١٠ويهدف النهج  املقترح إىل تيسري تنفيذ الفقرة   - ٥

تـه  رَّ"، الـذي أق ٢٠١٦للجمعية العامة بشأن مشكلة املخـدِّرات العامليـة، املزمـع عقـدها يف عـام      
عتمـده بكامـل   وأحالته إىل اجلمعية العامـة لكـي ت   ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٦اللجنة الثالثة يف 
أنَّ الدورة االستثنائية بشـأن مشـكلة   ، وسوف تعرب فيه اجلمعية عن إدراكها هنائيا هيئتها اعتماداً

إلجــراء نقــاش رفيــع املســتوى  ، متثِّــل فرصــة٢٠١٦ًاملخــدِّرات العامليــة، املزمــع عقــدها يف عــام 
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، ضـمن  ٢٠١٩يف عـام  إىل املوعـد املسـتهدف    السبيلوواسع النطاق بني الدول األعضاء ميهِّد 
إطار االتفاقيات الدوليـة الـثالث ملراقبـة املخـدِّرات وسـائر الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة، مـن          

  يف تنفيذ االلتزامات والغايات املبيَّنة يف اإلعالن السياسي وخطة العمل. املضيأجل 
قشة عامة رفيعـة  ف من مناوُيقترح أن ُتعقد الدورة االستثنائية ملدة ثالثة أيام، وأن تتألَّ  -٦

ن املناقشـة العامـة الرفيعـة املسـتوى     كِّـ وسوف متاملستوى، وأربع حلقات عمل رفيعة املستوى. 
يات دِّجنازات الوطنية واإلقليميـة والتحـ  املتكلمني من إطالع الدورة على السياسات العامة واإل

ة ذات الطـابع  وحقائق الواقـع واالحتياجـات الالزمـة وكـذلك اإلجـراءات واملبـادرات التعاونيـ       
  عرب الوطين والدويل.

ويهدف النـهج العملـي املقتـرح، املسـتند إىل الوثـائق السياسـاتية املوجـودة، إىل تيسـري           -٧
س املســتفادة علــى األصــعدة الــوطين روقــة حــول التجــارب املكتســبة والــدإجــراء مناقشــة متعمِّ

واإلقليمــي والــدويل بشــأن التــدابري الناجحــة والفاشــلة. كمــا يهــدف النــهج املقتــرح يف الوقــت 
نفسه إىل تيسري حتقيق نتائج عملية تستشرف املستقبل وذلك بتكليف اللجنـة بوضـع توصـيات    

ثــريت خــالل أُارزة الــيت ي جتســيد القضــايا البــوبتــوخِّ قُــُدماًعمليــة املنحــى حــول كيفيــة املضــي 
  صات اليت سيعرضها الرئيس على اجللسة العامة.حلقات العمل الرفيعة املستوى يف امللخَّ
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    املرفق األول
ت املقترح للدورة االستثنائية للجمعية قَّاملؤمشروع جدول األعمال     

      ٢٠١٦رات العاملية املزمع عقدها يف عام دِّالعامة بشأن مشكلة املخ
 .تاح الدورةافت  -١

 التأمُّل.دقيقة صمت للصالة أو   -٢

 :لني لدى الدورة االستثنائيةثِّوثائق تفويض املم  -٣

 تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛  (أ)

 تقرير جلنة وثائق التفويض.  (ب)

 انتخابات.  -٤

 رات عن أعماهلا التحضريية.دِّتقرير جلنة املخ  -٥

 .تنظيم الدورة وإقرار جدول األعمال  -٦

 )١(البيانات االفتتاحية الرفيعة املستوى.  -٧

املناقشة العامة الرفيعة املستوى بشأن موضوع "تقييم اإلجنازات والتحدِّيات يف سـياق    -٨
رات العامليـة علـى املسـتويات الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة: حنـو        دِّمشكلة املخـ مواجهة 

بشـأن التعـاون الـدويل صـوب      تعزيز التنفيذ العملـي لإلعـالن السياسـي وخطـة العمـل     
  )٢(.رات العاملية"دِّملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخاستراتيجية متكا

ــالتوازي مــع   ُتســوف حلقــات العمــل الرفيعــة املســتوى (   -٩ ــة جامعــة ب عقــد يف إطــار جلن
 ):اجللسات العامة

  )١رات والصحة (حلقة العمل دِّالطلب واملسائل ذات الصلة: املخ خفض  (أ)  

───────────────── 
ن البيانات االفتتاحية الرفيعة املستوى بيانني يديل هبما رئيس اجلمعية واألمني العام مَّمن املقترح أن تتض  )١(  

نظمات ل للمثِّل للشباب وممثِّل للمجتمع العلمي وممثِّمن مم لٌّاملتحدة، وكذلك بيانات يديل هبا ك لألمم
  احلكومية. غري

ت األمم املتحدة واملنظمات لي الدول األعضاء ورؤساء كياناثِّمون الرفيعو املستوى ممميكن أن يشمل املتكلِّ )٢(  
لني رفيعي املستوى للمنظمات غري احلكومية. ت الدولية واإلقليمية األخرى وممثِّصة ورؤساء املنظمااملتخصِّ

  يف هذا الشأن. ُتتَّبعطرائق اليت سوف وسوف يلزم املزيد من التحديد لل
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يدز ألالوقايــة والعــالج؛ الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/ا  :١اجلــزء     
  وعالج املصابني وتوفري الرعاية يف هذا الشأن

  توفري املواد اخلاضعة للمراقبة من أجل استخدامها يف األغراض الطبية :٢اجلزء 
ق التعـاون  ال وتوثيـ خفض العرض واملسائل ذات الصلة ومكافحة غسل األمو  (ب)  

  )٢رات واجلرمية (حلقة العمل دِّالقضائي: املخ
التـدابري الوطنيـة واإلقليميـة وعـرب اإلقليميـة ملكافحـة اجلـرائم املتصـلة          :١اجلزء     

  جلنائيةرات، مبا يشمل التعاون القضائي يف املسائل ادِّباملخ
ة، مبــا يشــمل دَّاملســتجاملســائل يات اجلديــدة ومعاجلــة دِّجماهبــة التحــ :٢اجلــزء 
  رات النفسانية اجلديدة والسالئف واجلرائم السيربانيةثِّاملؤ

رات وحقــوق اإلنســان، والشــباب   دِّاملســائل الشــاملة لعــدة قطاعــات: املخــ      (ج)  
  )٣والنساء واألطفال واجملتمعات احمللية (حلقة العمل 

مـع أغـراض    اًمتامـ  متَّفـق ى حنـو  رات علـ دِّمعاجلة املسائل املتصـلة باملخـ   :١اجلزء     
  ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

  رات والشباب والنساء واألطفال واجملتمعات احمللية: املخد٢ِّاجلزء 
  )٤رات والتنمية املستدامة والتعاون الدويل (حلقة العمل دِّاملخ  (د)  
رات ومعاجلـة املسـائل االجتماعيـة االقتصـادية وتـدعيم التنميـة       دِّاملخـ  :١اجلزء     

  املستدامة، مبا يشمل التنمية البديلة
توطيد مبدأ املسؤولية العامة واملشـتركة وتوثيـق التعـاون الـدويل، مبـا       :٢اجلزء 

ائية للجمعيــة يشــمل املســاعدة التقنيــة، يف إطــار متابعــة نتــائج الــدورة االســتثن 
  ٢٠١٦امة يف عام الع

اعتمــاد التوصــيات ذات املنحــى العملــي الــيت اســتنتاجات ونتــائج الــدورة االســتثنائية (  -١٠
صــات للنقــاط البــارزة الــيت جــرت مناقشــتها يف  خَّرات وعــرض ملدِّهتا جلنــة املخــدَّأعــ

 ).حلقات العمل

 اختتام الدورة االستثنائية.  -١١
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    املرفق الثاين
ترح للدورة االستثنائية للجمعية العامة مشروع برنامج العمل املق    

      ٢٠١٦رات العاملية املزمع عقدها يف عام دِّمشكلة املخ  بشأن
 اللجنة اجلامعة اجللسات العامة التاريخ والوقت

   اليوم األول

 افتتاح الدورة االستثنائية ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

 بيانات افتتاحية

 مناقشة عامة

 

 الرفيعة املستوى ١حلقة العمل  )بعتامناقشة عامة ( ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

   اليوم الثاين

 الرفيعة املستوى ٢حلقة العمل  )تابعمناقشة عامة ( ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

 الرفيعة املستوى ٣حلقة العمل  )تابعمناقشة عامة ( ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

   اليوم الثالث

 لرفيعة املستوىا ٤حلقة العمل  )تابعمناقشة عامة ( ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

  )تابعمناقشة عامة ( ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
استنتاجات ونتائج الدورة 

  االستثنائية
 اختتام الدورة االستثنائية

 

    
: سوف جيري العمل، بالتشاور مع إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات، الختاذ التدابري ملحوظة 

  .قاء كلمات خالل املناقشة العامةاملستوى الراغبني يف إلمني الرفيعي الالزمة إلتاحة فرصة الكالم أمام املتكلِّ
  


